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อาศิรวาทราชสดุดี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม

บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(วสันตดิลกฉันท์ ๑๔)
  สรวมชีพผคมบรมบาท อภิวาทนาการ
 ภูธรมหา ธ สมภาร วชิราอลงกรณ์
  ครองราชย์มเหศวรเลิศ สุประเสริฐศิราภรณ์
 ในรัชกาลทศบวร สิริภาพพระเพิ่มพูน
  อ่าองค์ ธ ทรงสิริสวัสดิ์ อภิรัตนังกูร
 พ่างเพี้ยงมณีศุภจรูญ จิรโรจน์มโนรมย์
  เปรื่องปราดพระราชวจนา จริยาสง่าสม
 สูงส่งพิสิฐนิจนิยม ดุจองค์พระเทวา
  จำาหลักประจักษอภิราม กิรตามพระธาดา
 ธำารง ธ ทรงศิรประภา อภิไธยไพฑูรย์
  ปวงราษฎร์ถวาย ธ สดุดี ปฐพีพิพัฒน์พูน
 ทีฆายุโกสุขพิบูลย ์ นิธิธรรมพระกำาจาย
  ขอทรงพระกีรติขจร สุบวรนะบรรยาย
 พร้อมบารมีนพประกาย จิรกาลนิรันดร์เทอญ ฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์

บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลวย  มงคล ประพันธ์บทร้อยกรอง)





อาศิรวาทราชสดุดี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี

สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑)
  บังคมบรมบาท วรนาถกนิษฐา
 ในองค์กษัตรา วชิราอลังการ
  กรมสมเด็จพระเทพรัตน สุประวัติเสถียรภาร
 ศาสตร์ ศิลป์ ธ เชี่ยวชาญ อภิวัฒน์สวัสดี
  ทรงศักดิ์ประเสริฐสุด ปิยนุชนารี
 แห่งวงศ์พระจักรี สิริภาพภราดร
  ทรงสิทธิ์สฤษฎ์เดช สุวิเศษสิรินธร
 ทวยไทยถวายพร ชยมงคลามี
  ทรงคุณอดุลย์กิจ พระประสิทธิ์เสมอธีร์
 ธรรมเนียมประเพณี ธุรการประจำาองค์
  ร่มไทรไผทราษฎร์ สหชาติประสงค์ทรง
 อยู่เย็นและยิ่งยง นิรทุกข์ปลาตภัย
  ขอทรงพระสำาราญ จิรกาลตลอดไป
 จำาเริญพระชนม์วัย สิวภาพสถาพร ฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์

บุคลากร นิสิต และนักเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลวย  มงคล ประพันธ์บทร้อยกรอง)





อาศิรวาทในโอกาสทูลเกล้าถวาย

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

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

 อวยอาศิรพจน์ประณตน้อม ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าสง่าแสน

ระบือไกลไทย-เทศทั่วเขตแดน ยามยากแค้นได้พึ่งพระบารมี

 ทรงเชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายสาขา บำาเพ็ญองค์ทรงค่าทุกหน้าที่

อัยการปฏิบัติสวัสดี ฝ่าพระบาททรงมีปรีชาญาณ

 เอกอัครราชทูตสูตรสำาเร็จ พระคือเพชรเก็จก่องสองสถาน

หนึ่งคือได้สนองบาทราชการ สองทรงงานตามที่พระปรีชา

 เป็นอาจารย์นิติกรรมธรรมศาสตร์ ทรงเปรื่องปราดฝนฝึกนักศึกษา

ไม่เพียงแต่ท่องจำาจากตำารา แต่ให้หาประสบการณ์จากงานจริง

 บูรพาถวายปริญญากิตติมศักดิ์ นิติศาสตร์ด้วยใจภักดิ์เจ้าฟ้าหญิง

เทิดเกล้าเป็นแบบอย่างไว้อ้างอิง ขอพระชนมายุยิ่งยั่งยืนนาน ฯ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์

บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลวย  มงคล ประพันธ์บทร้อยกรอง)





คำากราบทูล

เพื่อถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

และฉลองพระองค์ครุย

แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

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

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง	 พิธิยานุวัฒน์	 ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่

แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา	 มีความส�านึกในพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมท่ีใต้ฝ่าพระบาท 

พระราชทานพระอนุญาตให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าอยู่	ณ	ที่นี้โดยทั่วกัน

	 ในโอกาสที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา	 ทูลเกล้าทูลกระหม่อม 

ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 ข ้าพระพุทธเจ ้าขอพระราชทานพระวโรกาส 

กราบทูลพระเกียรติคุณ	ดังนี้

	 ใต้ฝ่าพระบาททรงมพีระปรชีาสามารถในการน�าความรูด้้านกฎหมายมาใช้ในการแก้ปัญหาสงัคม 

และพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเน่ือง	โดยยดึหลกันติธิรรม	เพือ่การพฒันากระบวนการยตุธิรรม 

และสิทธิมนุษยชนจนเป็นที่ยอมรับในวงการกฎหมาย	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 อีกท้ังยังทรง 

ประกอบพระกรณยีกจิด้วยพระวริยิะอตุสาหะในด้านต่าง	ๆ 	ทัง้ด้านสาธารณกศุลและทางด้านกฎหมาย	อาทิ 

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย	 เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่าง	ๆ 

โครงการก�าลงัใจในพระด�าร	ิเพือ่ช่วยเหลอืผูต้้องขงัหญงิ	ทารกทีม่ารดาให้ก�าเนดิในเรอืนจ�า	และผูต้้องขงัหญงิ 

สูงอายุ	 มูลนิธิ	 ณภาฯ	 ในพระด�าริ	 เพื่อให้โอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	 โดยเฉพาะ 

กลุ่มอดีตผู้ต้องขังให้สามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข	 เป็นต้น	 นอกจากน้ีทรงมีบทบาทส�าคัญ 

ในการน�าเสนอและยกร่างข้อก�าหนดมาตรฐานข้ันต�่าต่อสหประชาชาติส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 

ภายใต้ชื่อ	 “Enhancing	 the	 Lives	 for	 Female	 Inmates”	 หรือ	 ELFI	 ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีให้กับ 

กองทนุการพฒันาเพือ่สตรแีห่งสหประชาชาต	ิ(UNIFEM)	ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญงิ	และทรงได้รบั 

การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม 

และความยุติธรรมทางอาญา	สมัยที่	๒๑



	 พระกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติไม่เพียงแต่เป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทย	แต่ยังเป็นที่ประจักษ ์

ต่อสายตาประชาคมโลกอีกด้วย	 ท�าให้ปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๒	 องค์การสหประชาชาติ	 ว่าด้วยยาเสพติด 

และอาชญากรรมได้ทูลถวายรางวัลเชิดชูเกียรติยศสูงสุด	 Medal	 of	 Recognition	 ด้วยพระอัจฉริยภาพ 

พระปรีชาสามารถ	พระวิสัยทัศน์ด้านนิติศาสตร์และกระบวนการยุติธรรม	 และพระกรณียกิจที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประเทศและพสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกอนันต์

	 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ในการขอ 

พระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 เพื่อเป็นการ

เฉลิมพระเกียรติคุณให ้แผ ่ ไพศาล	 ท้ังเพื่อเป ็นเกียรติประวัติและเป ็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล 

แก่มหาวิทยาลัยบูรพาสืบไป

	 ในวโรกาสนี้	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 และขอพระราชทานพระอนุญาตเบิก	 รองศาสตราจารย์สมนึก	 ธีระกุลพิศุทธิ์ 

ผู้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ธกิารบดมีหาวทิยาลยับูรพา	ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายครยุปรญิญา	และผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิมลรัตน์	 จตุรานนท์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัย 

ข้อพระกร	ตามล�าดับ	

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม



สารบัญ

อาศิรวาทราชสดุดี	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี	ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
	 มหิศรภูมิพลราชวรางกูร	กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช	สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
	 บรมนาถบพิตร	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
อาศิรวาทราชสดุดี	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
	 เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี	สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
	 รัฐสีมาคุณากรปิยชาต	ิสยามบรมราชกุมารีี
อาศิรวาทในโอกาสทูลเกล้าถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
	 แด่	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี
ค�ากราบทูล	เพื่อทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	และฉลองพระองค์ครุย
	 แด่พระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ก�าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยบูรพา	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐	 ก
ค�ากราบบังคมทูลของประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา	 ฉ
ค�ากราบบังคมทูลของผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา	 ช
ประวัติและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา	 ๑
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา	 ๕
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา	 ๗
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยบูรพา	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐	 ๙
	 	 พระภิกษุ	 ๑๑
	 	 ระดับปริญญาเอกทุกคณะ	 ๑๒
	 	 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	 ๑๖
	 	 คณะวิทยาศาสตร์	 ๑๗
	 	 คณะศึกษาศาสตร์	 ๒๔
	 	 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว	 ๓๘
	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ๕๗
	 	 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	 ๖๒
	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ๖๔
	 	 คณะสหเวชศาสตร์	 ๘๖
	 	 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	 ๙๐
	 	 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	 ๙๓
	 	 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์	 ๙๕
	 	 โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ	 ๙๘
	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ๑๐๒
	 	 วิทยาลัยนานาชาติ	 ๑๑๑



	 	 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์	 ๑๑๗
	 	 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	 ๑๒๐
	 	 คณะโลจิสติกส์	 ๑๒๒
	 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ๑๓๑
	 	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	 ๑๓๗
	 	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 ๑๔๓
	 	 คณะเทคโนโลยีทางทะเล	 ๑๔๘
	 	 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ๑๕๐
	 	 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	 ๑๕๔
	 	 คณะอัญมณี	 ๑๕๙
	 	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 ๑๖๑
	 	 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	 ๑๖๒
	 	 คณะเภสัชศาสตร์	 ๑๗๕
	 	 คณะแพทยศาสตร์	 ๑๗๖
	 	 สีประจ�ามหาวิทยาลัยและสีประจ�าคณะ/วิทยาลัย	 ๑๗๗
	 	 ท�าเนียบรุ่นเทา-ทองและสีประจ�ารุ่น	 ๑๗๘
	 	 เพลงประจ�ามหาวิทยาลัย	 ๑๘๑
	 	 ค�าปฏิญาณ	 ๑๘๔



ก

กำาหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ อาคารหอประชุมธำารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
......................................

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เวลา	๐๘.๐๐	 น.	 -	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 	 	 เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง	จากวังสระปทุมไปยังมหาวิทยาลัยบูรพา	
	 	 	 ต�าบลแสนสุข	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี
	 	 	 (ระยะทาง	๙๔	กิโลเมตร	/	ใช้เวลา	๑	ชั่วโมง)

เวลา	๐๙.๐๐	 น.	 -	 รถยนต์พระท่ีนัง่ถงึมหาวทิยาลยับรูพา	ต�าบลแสนสขุ	อ�าเภอเมอืงชลบรุ	ีจงัหวดัชลบรุี
	 	 	 	 	 (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
	 	 -	 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	อธิบดีผู้พิพากษาภาค	๒	
	 	 	 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	๑๔	ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	๒
	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา	และอธิการบดี	เฝ้า	ฯ	รับเสด็จ
	 	 -	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
	 	 	 และผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายพวงมาลัย																											
	 	 -	 เสด็จเข้าอาคารหอประชุมธ�ารง	บัวศรี	
	 	 -	 เสด็จขึ้นชั้น	๒	(โดยลิฟต์)
	 	 -	 เสด็จ	ฯ	ไปยังห้องรับรอง
	 	 -	 ทรงฉลองพระองค์ครุย
	 	 -	 ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
	 	 -	 เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม
	 	 	 	 	 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
	 	 -	 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
	 	 -	 ทรงคม
	 	 -	 ประทับพระราชอาสน์
	 	 -	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เข้าเฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก
	 	 -	 นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา	กราบบังคมทูลส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ



ข

	 	 -	 อธิการบดี	กราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ที่ส�าเร็จการศึกษา
	 	 	 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	(จ�านวน	๙	รูป)
	 	 -	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 	 	 พระราชทานปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ตามล�าดับ
	 	 	 	 	 (ขณะนี้	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
	 	 -	 ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์
	 	 	 และผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์	กราบบังคมทูลเบิกผู้ส�าเร็จการศึกษา
	 	 	 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	(จ�านวน	๑,๖๑๕	ราย)
	 	 -	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 	 	 พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ตามล�าดับ
	 	 	 	 	 (ขณะนี้	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
	 	 -	 เสด็จออกจากหอประชุม
	 	 -	 เสด็จ	ฯ	ไปยังห้องรับรอง	
	 	 -	 ประทับพักพระราชอิริยาบถ	(ประมาณ	๑๐	นาที)
	 	 -	 เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม
	 	 -	 ประทับพระราชอาสน์	ณ	ที่เดิม
	 	 -	 ผู้แทนคณะการจัดการและการท่องเที่ยว	กราบบังคมทูลเบิกผู้ส�าเร็จการศึกษา
	 	 	 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	(จ�านวน	๑,๔๑๑	ราย)
	 	 -	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 	 	 พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ตามล�าดับ
	 	 	 	 	 (ขณะนี้	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
	 	 -	 ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร	กล่าวค�าปฏิญาณ
	 	 -	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 	 	 พระราชทานพระราโชวาท
	 	 	 	 	 (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
	 	 -	 เสด็จ	ฯ	ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
	 	 -	 เสด็จออกจากหอประชุมไปยังห้องรับรอง
	 	 	 	 	 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
	 	 -	 ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
	 	 -	 เสด็จออกจากห้องรับรอง
	 	 -	 เสด็จลงชั้น	๑	(โดยลิฟต์)

เวลา	๑๑.๐๐	 น.	 -	 ประทับรถยนต์พระที่นั่ง	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงแรมเคปราชา
	 	 	 อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี																																													
	 	 	 	 	 (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)



ค

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เวลา	๐๘.๕๐	 น.	 -	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
	 	 	 เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเคปราชา	อ�าเภอศรีราชา
	 	 	 จังหวัดชลบุรี	ไปยังมหาวิทยาลัยบูรพา	ต�าบลแสนสุข	อ�าเภอเมืองชลบุรี
	 	 	 จังหวัดชลบุรี																																											
เวลา	๐๙.๐๐	 น.	 -	 รถยนต์พระทีน่ัง่ถงึมหาวทิยาลยับรูพา	ต�าบลแสนสขุ	อ�าเภอเมอืงชลบรุ	ีจงัหวดัชลบรุี
	 	 -	 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	อธิบดีผู้พิพากษาภาค	๒
	 	 	 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	๑๔	ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	๒
	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา	และอธิการบดี	เฝ้า	ฯ	รับเสด็จ
	 	 -	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	ภริยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา	
	 	 	 ผู้แทนสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา	และผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา	
	 	 	 ทูลเกล้า	ฯ	ถวายพวงมาลัย
	 	 -	 เสด็จเข้าอาคารหอประชุมธ�ารง	บัวศรี	
	 	 -	 เสด็จขึ้นชั้น	๒	(โดยลิฟต์)
	 	 -	 เสด็จ	ฯ	ไปยังห้องรับรอง
	 	 -	 ทรงฉลองพระองค์ครุย
	 	 -	 เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม
	 	 	 	 	 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
	 	 -	 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
	 	 -	 ทรงคม
	 	 -	 ประทับพระราชอาสน์
	 	 -	 ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์	ผู้แทนคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	
	 	 	 และผูแ้ทนคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	กราบบงัคมทลูเบกิผูส้�าเรจ็การศกึษา	
	 	 	 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	(จ�านวน	๑,๙๖๓	ราย)
	 	 -	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 	 	 พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ตามล�าดับ
	 	 	 	 	 (ขณะนี้	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
	 	 -	 เสด็จออกจากหอประชุม
	 	 -	 เสด็จ	ฯ	ไปยังห้องรับรอง	
	 	 -	 ประทับพักพระราชอิริยาบถ	(ประมาณ	๑๐	นาที)
	 	 -	 เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม
	 	 -	 ประทับพระราชอาสน์	ณ	ที่เดิม
	 	 -	 ผู้แทนคณะสหเวชศาสตร์	ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	
	 	 	 ผู้แทนวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	ผู้แทนวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
	 	 	 ผู้แทนโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ	
	 	 	 ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์	และผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ
	 	 	 กราบบังคมทูลเบิกผู้ส�าเร็จการศึกษา	เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
	 	 	 (จ�านวน	๑,๙๘๐	ราย)



ง

	 	 -	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 	 	 พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ตามล�าดับ
	 	 	 	 	 (ขณะนี้	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
	 	 -	 ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร	กล่าวค�าปฏิญาณ
	 	 -	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 	 	 พระราชทานพระราโชวาท
	 	 	 	 	 (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
	 	 -	 เสด็จ	ฯ	ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
	 	 -	 เสด็จออกจากหอประชุมไปยังห้องรับรอง
	 	 	 	 	 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
	 	 -	 ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
	 	 -	 เสวยพระกระยาหารกลางวัน	(มหาวิทยาลัยบูรพา	จัดถวาย)
	 	 -	 ทรงฉลองพระองค์ครุย
เวลา	๑๒.๓๐	 น.	 -	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
	 	 	 เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม
	 	 	 	 	 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
	 	 -	 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
	 	 -	 ทรงคม
	 	 -	 ประทับพระราชอาสน์
	 	 -	 ผู้แทนคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์	ผู้แทนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี		
	 	 	 ผู้แทนคณะโลจิสติกส์		ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์
	 	 	 ผู้แทนคณะวิทยาการสารสนเทศ	และผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์
	 	 	 กราบบังคมทูลเบิกผู้ส�าเร็จการศึกษา	เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
	 	 	 (จ�านวน	๒,๐๕๗	ราย)
	 	 -	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
	 	 	 พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ตามล�าดับ
	 	 	 	 	 (ขณะนี้	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
	 	 -	 เสด็จออกจากหอประชุม
	 	 -	 เสด็จ	ฯ	ไปยังห้องรับรอง	ประทับพักพระราชอิริยาบถ	(ประมาณ	๑๐	นาที)
	 	 -	 เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม
	 	 -	 ประทับพระราชอาสน์	ณ	ที่เดิม
	 	 -	 ผู้แทนคณะเทคโนโลยีทางทะเล	ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร	์	
	 	 	 ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	ผู้แทนคณะอัญมณี	
																											ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร	ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
																											ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์	และผู้แทนคณะแพทยศาสตร	์
	 	 	 กราบบังคมทูลเบิกผู้ส�าเร็จการศึกษา	เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
	 	 	 (จ�านวน	๑,๗๙๐	ราย)
	 	 -	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 	 	 พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ตามล�าดับ
	 	 	 	 	 (ขณะนี้	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)



จ

	 	 -	 ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร	กล่าวค�าปฏิญาณ
	 	 -	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 	 	 พระราชทานพระราโชวาท
	 	 	 	 	 (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
	 	 -	 เสด็จ	ฯ	ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
	 	 -	 เสด็จออกจากหอประชุมไปยังห้องรับรอง
	 	 	 	 	 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
	 	 -	 ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
	 	 -	 เสด็จ	ฯ	ไปยังบริเวณโถงหน้าหอประชุม
	 	 -	 ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับบัณฑิตทุนพระราชทานที่ส�าเร็จการศึกษา
	 	 	 และผู้บริหาร	(จ�านวน	๓	ชุด)
	 	 -	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	กราบบังคมทูลรายงาน
	 	 	 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
	 	 -	 ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
	 	 	 แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
	 	 -	 ผู้แทนนิสิตทุนพระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาจากราชอาณาจักรกัมพูชา
	 	 	 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	เข้าเฝ้ากราบบังคมทูล	ฯ
	 	 	 ถวายรายงานผลการศึกษา	
	 	 -	 เสด็จลงชั้น	๑	(โดยลิฟต์)
เวลา	๑๕.๓๐	 น.	 -	 ประทับรถยนต์พระที่นั่ง	เสด็จพระราชด�าเนินกลับวังสระปทุม
	 	 	 ถึงเวลาประมาณ	๑๖.๓๐	น.	
	 	 	 	 	 (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

	 	 การแต่งกาย	 -			ข้าราชการในพื้นที่	แต่งเครื่องแบบปกติขาว		 	 					
	 	 	 	 -			ข้าราชการในพระองค์	แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง

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





ฉ

คำากราบบังคมทูล
ของ

 ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ หอประชุมธำารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
....................................

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง	 พิธิยานุวัฒน์	 ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ 

แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา	 รู ้สึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท 

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์	 มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	

๒๕๖๐	ในวันนี	้นับเป็นมหามงคลอันประเสริฐยิ่งแก่มหาวิทยาลัย

	 บัดนี้	 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี	 ผู้แทนคณะ 

และวิทยาลัย	 เพื่อน�าผู้ได้รับพระราชทาน	 ตามล�าดับ	 และในที่สุดแห่งพิธี	 ขอพระราชทานพระราโชวาท 

เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตใหม่สืบไป

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม





ช

คำากราบบังคมทูล
ของ

รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ หอประชุมธำารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
....................................

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

	 ข้าพระพุทธเจ้า	 รองศาสตราจารย์สมนึก	 ธีระกุลพิศุทธิ์	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย

บูรพา	 ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิก	 พระสงฆ์ผู้ส�าเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	

ตามล�าดับ

  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	ได้แก	่วิทยาเขตจันทบุร	ีณ	เลขที	่๕๗	

หมู่	1	ต�าบลโขมง	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุร	ีและวิทยาเขตสระแก้ว	ณ	เลขที	่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	จนถึงป	ี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	ป	ี

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

พิบูลบ�าเพ็ญ”	 ซึ่งต้ังอยู่ที่ต�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	 ซ่ึงได ้ประกาศใน 

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

	 	 ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยบูรพา	ได้ตอบสนองหลักการที่ว่าประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษา

อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	จึงได้ขยายวิทยาเขตออกไป	๒	แห่ง	ตามมติคณะรัฐมนตรี	คือ	เมื่อวันที่	๒๐	มิถุนายน	

พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 ได้ต้ังวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี	 จังหวัดจันทบุรี	 ข้ึนเป็นแห่งแรกและเปิดการเรียนการสอน 

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	มีวตัถุประสงค์ให้การศกึษา	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	๒๕๖1	มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทั้งสิ้น	๒๓1	หลักสูตร	โดยจ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

1๐๙	หลักสูตร	ระดับปริญญาโท	๘๐	หลักสูตร	และระดับปริญญาเอก	๔๒	หลักสูตร



๓

  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิตจ�านวนทั้งสิ้น	 ๓๒,๗๗๕	 คน	 และบุคลากรจ�านวน	 ๓,๕๐๒	 คน 

จ�าแนกเป็น	คณาจารย	์1,๕๒๕	คน	บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	1,๙๗๗	คน	ส�าหรับในปีการศึกษา	๒๕๖๐ 

มีบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา	 จ�านวน	 1๐,๘1๖	 คน	 จ�าแนกเป็นระดับปริญญาเอก	๒๓๖	 คน	 ระดับปริญญาโท 

1,๔๖๔	คน	และระดับปริญญาตร	ี๙,11๖	คน	(รวมผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ)

	 	 มหาวทิยาลยับรูพามุง่มัน่ทีจ่ะผลติบณัฑติเพือ่เป็นรากฐานในการพฒันาประเทศ	พร้อมทัง้แสดงบทบาท

การเป็นผู้น�าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย	 ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการท่ีทันสมัย 

ในทุกๆ	 ด้าน	 โดยวางพื้นฐานตามคติพจน์ที่ว่า	 “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.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง		พิธิยานุวัฒน์	 ประธานกรรมการ

	 ๒.	 ศาสตราจารย์สุรพล		นิติไกรพจน์	 กรรมการ

	 ๓.	 ศาสตราจารย์สุนทร		บุญญาธิการ	 กรรมการ

	 ๔.	 รองศาสตราจารย์สุมนต	์	สกลไชย	 กรรมการ

	 ๕.	 รองศาสตราจารย์สมนึก		ธีระกุลพิศุทธิ์	 กรรมการ

	 ๖.	 นายบุญปลูก		ชายเกตุ	 กรรมการ

	 ๗.	 พลต�ารวจตรีชุมศักดิ	์	พฤกษาพงษ์	 กรรมการ

	 ๘.	 รองศาสตราจารย์สนธ	ิ	เตชานันท์	 กรรมการ

	 ๙.	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 กรรมการและเลขานุการ

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



๗

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 
1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมนึก		ธีระกุลพิศุทธิ์	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี	 ประธานกรรมการ

๒.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วัชรินทร	์	กาสลัก	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 รองประธานกรรมการ

๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วิมลรัตน์		จตุรานนท์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 กรรมการ

๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.จิตติมา		เจริญพานิช	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	 กรรมการ

๕.	 อาจารย์เสถียร		ปุรณะวิทย์	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	 กรรมการ

๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์	ดร.อานนท	์	วงษ์แก้ว	 รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพ	 กรรมการ

๗.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประทุม		ม่วงมี	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี	 กรรมการ

๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก		สูตรมงคล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว	 กรรมการ

๙.	 ดร.เจริญ		ชินวานิชย์เจริญ	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการ

1๐.	 อาจารย์จิรวัธ		ศิริศักดิ์สมบูรณ์	 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี	 กรรมการ

	 	 ฝ่ายการคลังและกฎหมาย

11.	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์สมชาย		ยงศิริ	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 กรรมการ

1๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สหัทยา		รัตนะมงคลกุล	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียน	 กรรมการ

	 	 และประมวลผลการศึกษา

1๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.รชนิมุข		หิรัญสัจจาเลิศ	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย	 กรรมการ

1๔.	 นายเกรียงศักดิ์		แสงจันทร์	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	 กรรมการ

1๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.พรรัตน	์	แสดงหาญ	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 กรรมการ

1๖.	 ดร.นวศิษฏ์		รักษ์บ�ารุง	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 กรรมการ

1๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ณัฐพล		ชมแสง	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี	 กรรมการ

1๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ธนัฏฐ์ตฤณ		บุนนาค	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว	 กรรมการ

1๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.พรรณ	ี	พิมาพันธ์ุศรี	 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว	 กรรมการ		

๒๐.	 นายแพทย์วิชาญ		เกิดวิชัย	 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	 กรรมการ

๒1.	 อาจารย์สัณห์ไชญ์		เอื้อศิลป์	 คณบดีคณะดนตรีและการแสดง	 กรรมการ

๒๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.พรชัย		จูลเมตต์	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 กรรมการ

๒๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์นายแพทย์พิสิษฐ	์	พิริยาพรรณ	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 กรรมการ

๒๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.มยุร	ี	ตันติสิระ	 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	 กรรมการ

๒๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ณยศ		คุรุกิจโกศล	 ผู้รักษาการแทนคณบดี	 กรรมการ

	 	 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

๒๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.บุญรอด		บุญเกิด	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 กรรมการ

๒๗.	 รองศาสตราจารย์	ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์		มณีธร	 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	 กรรมการ

๒๘.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ณกร		อินทร์พยุง	 คณบดีคณะโลจิสติกส์	 กรรมการ

๒๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.กฤษณะ		ชินสาร	 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ	 กรรมการ

๓๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.เอกรัฐ		ศรีสุข	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 กรรมการ

๓1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.นฤพนธ	์	วงศ์จตุรภัทร	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	 กรรมการ

๓๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ณยศ		คุรุกิจโกศล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 กรรมการ

๓๓.	 รองศาสตราจารย์	ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค	์	ตันยาภิรมย์	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	 กรรมการ
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๓๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สฎาย	ุ	ธีระวณิชตระกูล	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 กรรมการ

๓๕.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ยุวด	ี	รอดจากภัย	 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 กรรมการ

๓๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.มารุต		ตั้งวัฒนาชุลีพร	 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์	 กรรมการ

๓๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.อานนท	์	วงษ์แก้ว	 ผู้รักษาการแทนคณบดี	 กรรมการ	

	 	 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

๓๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สุวรรณา		รัศมีขวัญ	 ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	 กรรมการ

๓๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ระพีพร		ศรีจ�าปา	 คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์	 กรรมการ

๔๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ภัทราวดี		มากมี	 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัย	 กรรมการ

	 	 และวิทยาการปัญญา

๔1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.พรรณ	ี	พิมาพันธ์ุศรี	 ผู้รักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบันภาษา	 กรรมการ

๔๒.	 นางรวิวรรณ		วัฒนดิลก	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	 กรรมการ

๔๓.	 อาจารย์วิทวัส		พันธุมจินดา	 ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์	 กรรมการ

๔๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.เกรียงศักดิ	์	พราหมณพันธุ์	 ผู้อ�านวยการส�านักบริการวิชาการ	 กรรมการ

๔๕.	 นางวันทนา		กิติศรีวรพันธุ์	 ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	 กรรมการ

๔๖.	 ดร.วศิน		ยุวนะเตมีย์	 ผู้รักษาการแทนผู้อ�านวยการ	 กรรมการ

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรม

๔๗.	 รองศาสตราจารย	์ดร.ประทุม		ม่วงมี	 ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 กรรมการ

๔๘.	 ดร.บัลลังก์		เนื่องแสง	 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล	 กรรมการ

๔๙.	 ดร.วศิน		ยุวนะเตมีย์	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	 กรรมการ

๕๐.	 รองศาสตราจารย	์ดร.พิมพ์ทอง		ทองนพคุณ	 คณบดีคณะอัญมณี	 กรรมการ

๕1.	 ดร.ไพทูล		แก้วหอม	 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	 กรรมการ

๕๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วิชุดา		จันทร์ข้างแรม	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	 กรรมการ

๕๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วิทวัส		แจ้งเอี่ยม	 ประธานสภาพนักงาน	 กรรมการ

๕๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุกัญญา		บูรณเดชาชัย	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร	 กรรมการ

	 	 และผู้รักษาการแทนหัวหน้าส�านักงานอธิการบดี	 กรรมการและเลขานุการ







๙

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐



11

พระภิกษุ

คณะศึกษาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
	 1	 พระกิตติเอก	 ณฏฺฐิโก	 ๒	 พระเอนก	 จิตฺตปาสาโท

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
	 1	 พระสรณ์สิริ	 ปชฺชลิโต

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

	 1	 พระปัญญา	 จิตฺตปญฺโญ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

	 1	 พระสมพล	 วิชาโน

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
	 1	 พระมหาวุฒิชัย	 วุฑฺฒิชโย

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
	 1	 พระธนวุฒิ	 ธนิสฺสโร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
	 1	 พระณัฐวุฒิ	 วรธมฺโม

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
	 1	 พระธเนศ	 สุธีโร
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ระดับปริญญาเอก
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
	 1	 นายกฤษณะ	 โฆษชุณหนันท์	 ๒	 นางชนธี	 ช�านาญกิจ
	 ๓	 นางสาวชุติมา	 ทัศโร	 ๔	 นายถนัด	 เฟืองมะลิ
	 ๕	 นายมณเฑียร	 ส่งเสริม	 ๖	 นางสาววนิดา	 ศรีสุข
	 ๗	 นางวรนุช	 สายทอง	 ๘	 นางสาววรัตถ์พัชร์	 ทวีเจริญกิจ
	 ๙	 นางสุรีรัตน์	 จุ้ยกระยาง	 1๐	 นายอัครเดช	 จ�านงค์ธรรม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
	 1	 นางกรรณิการ์	 บัต	 ๒	 นางสาวกฤตยา	 มงคลวงษ์
	 ๓	 นายจเร	 พัฒนผล	 ๔	 นางณัฐชา	 จันทร์ดา
	 ๕	 นางธันยธรณ์	 คาวาซากิ	 ๖	 นางนัตธิณี	 จงรักษ์
	 ๗	 นางสาวนิพา	 ตรีเสถียรไพศาล	 ๘	 นายปฐมพงศ์	 ชวาลิต
	 ๙	 นางปาริชาติ	 เวเบอร์	 1๐	 นายพรศักดิ์	 ทิพย์วงษ์ทอง
	 11	 นายรณภพ	 ตรึกหากิจ	 1๒	 นางสาวรติรัตน์	 คล่องแคล่ว
	 1๓	 นางรุ่งสุรีย์	 สิงหราช	 1๔	 นายวิธาน	 มณีงาม
	 1๕	 นางสมศิริ	 สุระประเสริฐ	 1๖	 นางสาวสลิลรัตน์	 พลอยประดับ
	 1๗	 นายสันติ	 สุขสัตย์	 1๘	 นายสันติชัย	 ใจชุ่มชื่น
	 1๙	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท	 สุขวิชัย	 ๒๐	 นางสาวสุชาดา	 สวัสดี
	 ๒1	 นางสุปราณี	 จินดา	 ๒๒	 นางสาวอมลรดา	 พุทธินันท์
	 ๒๓	 MR.ROSHAN	 BAJRACHARYA
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นายชลยุทธ	 ยมโดย	 ๒	 นางสาวประถมาภรณ์	 ฟักฤกษ์
	 ๓	 นางรมิดา	 กาญจนะวงศ์	 ๔	 นายรุ่งนิรันดร์	 รังษี
	 ๕	 นายสุรพงศ์	 งามสม	 ๖	 MR.LU	 KUICHENG
	 ๗	 MR.LUCA	 DE	MORI
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
	 1	 นางจริยาภรณ์	 ปิตาทะสังข์	 ๒	 นายณัฐที	 ปิ่นทอง
	 ๓	 นายทรงพล	 บุญสุข	 ๔	 นายปรีชา	 ปิยจันทร์
	 ๕	 นางสาวปาร์ยชญาน์	 วงษ์ไตรรักษ์	 ๖	 นางสาวพัชรินทร์	 รุจิรานุกูล
	 ๗	 นางสาววาสนา	 ศรีนวลใย	 ๘	 นายศิริพงษ์	 ศรีงาม
	 ๙	 นางอัจฉรา	 ภักดีพินิจ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก
	 1	 นางสาวพรพิมล	 แซ่เฮ้ง
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
	 1	 นางสาวฐิติรัตน์	 คล่องดี	 ๒	 นางนิ่มนวล	 ชูยิ่งสกุลทิพย์
	 ๓	 นางสาวผ่องพรรณ	 ภะโว	 ๔	 นางวรารัตน์	 ประทานวรปัญญา
	 ๕	 นางสาวสุพิน	 ใจแก้ว	 ๖	 นางสาวอัจฉรา	 อินโต
	 ๗	 นางอิศรา	 รุ่งทวีชัย
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
	 1	 นายณรงค์ศักดิ์	 ประสิว	 ๒	 นายธงชัย	 เส็งศรี
	 ๓	 นายนราวิชญ์	 ศรีเปารยะ	 ๔	 นายประสิทธิ์	 กลิ่นจ�าปา
	 ๕	 นางสาวพัชรี	 ทองอ�าไพ	 ๖	 นางสาวภัทรพร	 ภูมาศ
	 ๗	 นายภูชิศ	 สถิตย์พงษ์	 ๘	 นางโสภางค์พักตร์	 หร่ายเจริญ
	 ๙	 นายอภินันท์	 จุลดิษฐ์	 1๐	 นางสาวอรทัย	 เอี่ยมสอาด
	 11	 นางสาวอัญธิชา	 อินทรวงศ์	 1๒	 นางสาวอุบลวรรณ	 ลิ้มสกุล
สาขาวิชาวิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา
	 1	 นางสาวกมลวรรณ	 คชายุทธ	 ๒	 นางสาวกรรณิกา	 ไวโสภา
	 ๓	 นางสาวกัสมัสห์	 อาแด	 ๔	 นายกิติศักดิ์	 ดีพื้น
	 ๕	 นายเกตุม	 สระบุรินทร์	 ๖	 นางสาวเขมิกา	 อารมณ์
	 ๗	 นางสาวจงกล	 บัวแก้ว	 ๘	 นายจตุพันธ์	 รุจิรานุกูล
	 ๙	 นางสาวจารินี	 อิ่มด้วง	 1๐	 นายจารึก	 อาจวารินทร์
	 11	 นางชณิชา	 เพชรปฐมชล	 1๒	 นางสาวชมนาด	 พรมมิจิตร
	 1๓	 นาวาอากาศโทโชติ	 จันทร์วัง	 1๔	 นายณรงค์	 แก้วสิงห์
	 1๕	 นางดารณี	 กีรติปกรณ์	 1๖	 นางสาวนวรัตน์	 รื่นสุคนธ์
	 1๗	 นายนิรุตต์	 บุตรแสนลี	 1๘	 นางสาวนิศากร	 เจริญดี
	 1๙	 นางเบ็ญจพร	 ภิรมย์	 ๒๐	 นางสาวปาริชาต	 ดอนเมือง
	 ๒1	 นางพยุงศรี	 วังโส	 ๒๒	 นางสาวพรทิพย์	 ตรีสกุลวงษ์
	 ๒๓	 ว่าที่ร้อยตรีพินิจ	 สังสัพพันธ์	 ๒๔	 นายพิษณุ	 ผิวทอง
	 ๒๕	 นางสาวภัทริณี	 คงชู	 ๒๖	 นางมยุรี	 ฐานมั่น
	 ๒๗	 นางสาวรัตติกาล	 สารกอง	 ๒๘	 นางวัณยรัตน์	 คุณาพันธ์
	 ๒๙	 นายวิโรชน์	 หมื่นเทพ	 ๓๐	 นายศักดา	 กิ่งโก้
	 ๓1	 นายศุภชัย	 ถึงเจริญ	 ๓๒	 นางสาวศุภานัน	 แพงเจริญ
	 ๓๓	 นายสมศักดิ์	 เจริญพูล	 ๓๔	 นางสาวสาคร	 เพ็ชรสีม่วง
	 ๓๕	 นางสาริศา	 คงมี	 ๓๖	 นายสุเทพ	 ธุระพันธ์
	 ๓๗	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์	 ช่างล้อ	 ๓๘	 นายแสนพล	 กล่อมหอ
	 ๓๙	 นางอโณทัย	 ลาดเหลา	 ๔๐	 นายอัมพล	 ชูสนุก
	 ๔1	 นายอิสระ	 กุลวุฒิ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
	 1	 นางชนกพร	 ศรีประสาร	 ๒	 นางปริศนา	 อัครธนพล
	 ๓	 นางสาวพัชรินทร์	 สังวาลย์	 ๔	 นางสาวรวิวรรณ	 ค�าเงิน
สาขาวิชาไทยศึกษา
	 1	 นายเกียรติศักดิ์	 ทิพย์ทิมาพันธ์	 ๒	 นางสาวอรัญญา	 แสนสระ
	 ๓	 นางสาวอิมธิรา	 อ่อนค�า	 ๔	 MRS.	OU	 MAN
	 ๕	 MISS	QINGYA	 LI	 ๖	 MR.	WEI	 YANXIONG
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
	 1	 นางสาวอริศรา	 ตั้งวารี
สาขาวิชาฟิสิกส์
	 1	 นางสาวจินดาวรรณ	 ธรรมปรีชา	 ๒	 นายวรสิทธิ	 ศรีบุญ
	 ๓	 นางสาวอมรรัตน์	 ค�าบุญ
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สาขาวิชาวาริชศาสตร์
	 1	 นางสาวเชาวลีย์	 ใจสุข
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวหยาดเพชร	 โอเจริญ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
	 1	 นายฉรเชฎฐ	 ฐานะวโรธร
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
	 1	 MR.	CHANG	LONG	 LAN	 ๒	 MR.	HONGBO	 QIN
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
	 1	 นายโกวิทย์	 ทะลิ	 ๒	 นางเจียมจันทร์	 จันทร์คงหอม
	 ๓	 นายด�ารง	 จรรัตน์	 ๔	 นางสาวทักษิณา	 พรบุณยาพงศ์
	 ๕	 นายพิพัฒน์	 จิตรอารีย์รักษ์	 ๖	 นายภาณุวัฒน์	 เสงี่ยม
	 ๗	 นางรัษฎา	 บุญสอน	 ๘	 นางสาวรุ่งนภา	 จะนันท์
	 ๙	 นางสาวศมลพรรณ	 ภู่เล็ก	 1๐	 นางสาวสุทธินี	 สุขกุล
	 11	 MR.	BIN	 WU	 1๒	 Ms.	LINYI	 ZHANG
	 1๓	 MR.	LIU	 EN	PENG
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
	 1	 นายชยภัทฒ์	 เทสินทโชติ	 ๒	 นางสาวชุตินันท์	 มุ่งการนา
	 ๓	 นายบุญกิต	 จิตรงามปลั่ง	 ๔	 นางประภัสสร	 เจริญนาม
	 ๕	 นายมนูญ	 บุญนัด	 ๖	 นางศิวัสสา	 จันโท
	 ๗	 นายเอกลักษณ์	 ณัถฤทธิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
	 1	 นางสาวกิตติมา	 เทียบพุฒ	 ๒	 นางสาวดลภา	 พศกชาติ
	 ๓	 นายเทเวศน์	 จันทร์หอม	 ๔	 นายธารินทร์	 ก้านเหลือง
	 ๕	 นายปิติรัฐ	 คงทองค�า	 ๖	 นายปิยะพงศ์	 กู้พงศ์พันธ์
	 ๗	 นายภัควัฒน์	 เชิดพุทธ	 ๘	 นายมาโนช	 บุตรเมือง
	 ๙	 นายวรเชษฐ์	 จันติยะ	 1๐	 นายวีระศักดิ์	 แก้วทรัพย์
	 11	 นางสาวสุพัตรา	 รักษาสนธิ์	 1๒	 MR.	PENG	 WANG
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
	 1	 นายกุลพัฒน์	 ยิ่งด�านุ่น	 ๒	 นางสาวชนิตา	 รุ่งเรือง
	 ๓	 นายพงษ์ศักดิ์	 ศรุติปกรณ์	 ๔	 นายศักดิ์ชัย	 จันทะแสง
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
	 1	 นางสาวกนกภรณ์	 อ่วมพราหมณ์	 ๒	 นางขวัญเรียม	 นิมสุวรรณ์
	 ๓	 นายคมพล	 พันธ์ยาง	 ๔	 นางสาวจันทร์เพ็ญ	 งามพรม
	 ๕	 นายจิตรเสน	 เอื้อวงศ์ตระกูล	 ๖	 นางสาวจิระนันท์	 อนันต์ไทย
	 ๗	 นางสาวชลิดา	 ตระกูลสุนทร	 ๘	 นายชูชาติ	 ศิริปัญจนะ
	 ๙	 นายธนปพน	 ภูสุวรรณ	 1๐	 นายนิธิภัทร	 กมลสุข
	 11	 นางสาวนิภาพร	 อางควนิช	 1๒	 นางเนตรนภา	 ปรียาณุรักษ์
	 1๓	 นายบัณฑิตพงษ์	 ศรีอ�านวย	 1๔	 นายประพล	 เปรมทองสุข
	 1๕	 นางสาวปิยธิดา	 รัตนคุณ	 1๖	 นางพนิดา	 กิตติธ�ารงกุล
	 1๗	 นางสาวพัชราภัณฑ์	 ไชยสังข์	 1๘	 นางสาวรชมน	 สุขชุม
	 1๙	 นางสาวรัชกร	 โชติประดิษฐ์	 ๒๐	 นายวีระ	 ศิลปรัตนาภรณ์



1๕

	 ๒1	 นายศราวุธ	 ราชมณี	 ๒๒	 นางศศิวิมล	 พราหมณี
	 ๒๓	 นางสาวสุคนธ์ทิพย์	 สุภาจันทร์	 ๒๔	 นายสุเทพ	 แปลงทับ
	 ๒๕	 นางสาวอนงค์นาถ	 ติ่งแตง	 ๒๖	 นางสาวอนุช	 แซ่เล้า
	 ๒๗	 นางสาวอาทิตยา	 เพิ่มสุข
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
	 1	 นางสาวโชติกา	 รติชลิยกุล	 ๒	 นายนรเทพ	 ศักดิ์เพชร
	 ๓	 นางสาวรุจิรัตน์	 รุจิรกุล
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
	 1	 นางกชพร	 นรมาตย์	 ๒	 นายชัยวุฒิ	 เขมะรังสี
	 ๓	 นายชีพ	 เลื่อนลอย	 ๔	 นายเทอดธนัท	 สีเขียว
	 ๕	 นางสาวนภาวรรณ	 โฆษิตสุริยะพันธุ์	 ๖	 นางสาวพิชญ์วีร์	 พลพานิชย์
	 ๗	 นางยุพา	 วีระทรัพย์	 ๘	 นางสาวรพีพรรณ	 วงศ์ศิริเดช
	 ๙	 นางลดารัตน์	 บุญสุข	 1๐	 นายวิสันต์	 ลมไธสง
	 11	 นางสาวศรีสุดา	 อัฏฏะวัชระ	 1๒	 นายสมศักดิ์	 สุวรรณสุขกุล
	 1๓	 นางสาวสุธรรมมา	 ธรรมโร	 1๔	 นางสาวอรวดี	 รื่นรมย์
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
	 1	 นางสาวดรัณ	 วันทิพพา	 ๒	 นายมนตรี	 ศรีราชพัฒน์
	 ๓	 นายรนกร	 ณัทศศิร์	 ๔	 นางสาวสุธนี	 บิณฑสันต์
	 ๕	 นางสาวอัชวฤณ	 ถนอมเนื้อ

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
	 1	 นาวาเอกหญิงเด่นสุรางค์	 ภิรมย์สวัสดิ์	 ๒	 นายธานี	 ขามชัย
	 ๓	 นายสวรรค์นิมิต	 เตชาวงศ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
	 1	 นายเกริกเกียรติ	 รสหอมภิวัฒน์	 ๒	 นายจ�าลอง	 แสนเสนาะ
	 ๓	 นางจุฑามาศ	 ชูสุวรรณ	 ๔	 นางสาวจุตินันท์	 ขวัญเนตร
	 ๕	 นางสาวณัชชานุช	 พิชิตธนารัตน์	 ๖	 นายยุทธพร	 อิสรชัย
	 ๗	 นางสาววงธรรม	 สรณะ	 ๘	 นายศรายุทธ	 สรีระพร
	 ๙	 นายศุภกฤต	 ปิติพัฒน์
 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
	 1	 นางสาวจรินทร์ทิพย์	 ชมชายผล	 ๒	 นางทิพรดา	 ประสิทธิแพทย์
	 ๓	 นางสาวนริศรา	 จันทรประเทศ	 ๔	 นางสาวเพชรัตน์	 อ้นโต
	 ๕	 นางรัศมี	 สุขนรินทร์	 ๖	 นางสุนีย์	 กันแจ่ม
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วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
	 1	 นางสาวจุฑาวรรณ	 หันทะยุง	 ๒	 นางศศิธร	 จันทรมหา
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
	 1	 นางสาวชนัฏฏี	 หาญสมศรี	 ๒	 นางธนัญญา	 มานะคิด
	 ๓	 นางบุญน้อม	 นามดา	 ๔	 นางปราณี	 ใจบุญ
	 ๕	 นางสาวพัชรา	 สิริวัฒนเกตุ	 ๖	 นางพิจักษณา	 กาวี
	 ๗	 นายภวินท์ชาติ	 รัตนธรรม	 ๘	 นางมะลิ	 จันทระ
	 ๙	 นางสาวเยาวรัตน์	 รัตนธรรม	 1๐	 นายรักชาติ	 ใสดี
	 11	 นางสาวล�าดวน	 ขวัญขจร	 1๒	 นางสิริลักษณ์	 ประดุจพรม
	 1๓	 นางสุภาวดี	 ประเสริฐสรรค์	 1๔	 นางสุมาลี	 ถามั่งมี
	 1๕	 นายอนวัช	 คงประเสริฐ	 1๖	 นางสาวอรุณี	 แปลงกาย
	 1๗	 MISSCHANMEARDEY	 CHIV
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คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 โทบุดดี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
	 1	 นางสาวกนกอร	 ฤกษ์ดี	 ๒	 นางสาวกษมาศ	 ฟองเพชร
	 ๓	 นายกันตภณ	 ชัยเสนา	 ๔	 นางสาวเกษกนก	 พงษ์นัน
	 ๕	 นายเฉลิมพล	 ถิ่นละออ	 ๖	 นางสาวธัญนลิน	 ขุนทิพย์ทอง
	 ๗	 นางสาวนงลักษณ์	 ฉิมทัต	 ๘	 นางสาวนิภาพร	 วิริยะประกอบ
	 ๙	 นางสาวบุญรัตน์	 เรืองศิลป์	 1๐	 นางสาวปารวี	 ดูล๊ะ
	 11	 นางสาวยาลิต้า	 เตะหมัดมะ	 1๒	 นางรุจิเรข	 บุญมาปะ
	 1๓	 นายลักณ์ษมัน	 ซียง	 1๔	 นางสาววันซัลมา	 ปานากาเซ็ง
	 1๕	 นางสาววิลาสินี	 แทนทวี	 1๖	 นางสาวศศิร์อร	 ทิพย์พีรชัย
	 1๗	 นางสาวสโรชินี	 ชุมกลม	 1๘	 นางสุพัฒน์สินี	 เรือนแก้ว
	 1๙	 นางสาวหทัยรัตน์	 นาราษฎร์	 ๒๐	 นางสาวอัญชลี	 มณีบุตร
	 ๒1	 นายอากร	 พุทธรักษา	 ๒๒	 นางสาวไอริณ	 ถาวรนันท์
สาขาวิชาเคมี
	 1	 นางสาวรัตนา	 เถาเกลือ
สาขาวิชาเคมีศึกษา
	 1	 นางสาวจันทรา	 บุญขาว	 ๒	 นายชุกรี	 ทุ่ยอีด
	 ๓	 นางสาวทัศนียา	 มาตุการักษ์	 ๔	 นางสาวนาถรภี	 ชูอ่อน
	 ๕	 นางสาวพจนา	 พลชัย	 ๖	 นางมลฤดี	 สไตน์
	 ๗	 นางสาวมาธิตา	 ร่มโพธิ์	 ๘	 นางสาวร�าพึง	 โพธิ์ศรี
	 ๙	 นางสาวรุ่งนภา	 ค�าแพง	 1๐	 นางสาวศิริพร	 จิ๋วสุวรรณ
	 11	 นายสุทธิวิชญ์	 พงษ์ธนาวิสิฐ	 1๒	 นางสาวสุพัตรา	 สวัสดิ์วงค์
	 1๓	 นายไสว	 ศิลา
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
	 1	 นางสาวสมฤทัย	 ลูกจันทร์
สาขาวิชาชีวเคมี
	 1	 นางสาวฐิติพร		 ทองเย็น	 ๒	 นางสาวสกุลรัตน	์	 มั่นคง
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
	 1	 นายกิตติศักดิ์	 ปราบพาล	 ๒	 นางสาวกุลธิดา	 ขันสุข
	 ๓	 นางสาวธนัชพร	 เกิดรุ้ง	 ๔	 นายธีระรัตน์	 อุบลรัตน์
	 ๕	 นางน�า้อ้อย	 ไกรภูมิ	 ๖	 นางสาวปราณี	 อินสุทน
	 ๗	 นางสาวปิยะดา	 พันธุ์สระน้อย	 ๘	 นางสาวพัชนันท์	 ทองศรีพันธ์
	 ๙	 นางสาวฟาตีเมาะ	 แยนา	 1๐	 นางสาวยุวะธิดา	 กิ่งทอง
	 11	 นางสาวรัตนชาติ	 คิ้วสกุลกาญจน์	 1๒	 นายเรวัตร	 เพ็งด้วง
	 1๓	 นายศศิวัฒน์	 เดชะ	 1๔	 นางสาวอรณิชา	 เลี่ยนชอบ
	 1๕	 นางสาวอัมพิกา	 ติ๊บกวาง
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สาขาวิชาฟิสิกส์
	 1	 นายพรพิพัฒน์	 บุษบารัตน์
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
	 1	 นางสาวผกามาศ	 สุขเมือง	 ๒	 นางเพ็ญนภา	 สิงห์ลอ
	 ๓	 นายวิศรุต	 ศรีนวล	 ๔	 นางสาวอามีนา	 ต�าหิ
สาขาวิชาวาริชศาสตร์
	 1	 นายทรงพล	 สงวนทรัพย์	 ๒	 นางสาวนงลักษณ	์	 ส�าราญราษฎร์
	 ๓	 นางสาวภัทรจิต		 รักษาชล	 ๔	 นายภัทรชัย	 กฤศทิวานนท์
	 ๕	 นางสาวรัชดาภรณ์	 อาจพงษ์	 ๖	 นางสาววิไลวรรณ	 พวงสันเทียะ
	 ๗	 นางสาววิสิทธิ์ฎา	 อึ้งเจริญสุกาน	 ๘	 นางสาววีระวรรณ	 จาดพันธุ์อินทร์
	 ๙	 นางสาวศิราพร	 ทองอุดม	 1๐	 นายอศลย์	 มีนาภา
	 11	 นางสาวอุทุมพร	 อุ่ยยก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
	 1	 นางสาวกัญญาวีร์	 คูค�า	 ๒	 นางสาวนัฏฐพร	 เพ็งศรี
	 ๓	 นายบรรณวิชญ์	 แพงสุข	 ๔	 นางสาววิไลลักษณ์	 เลี่ยมกลาง
	 ๕	 นางสาวเหมือนฝัน	 โวหารกล้า	 ๖	 นางสาวอรไพลิน	 ใจประเสริฐ
	 ๗	 นางสาวอัจฉรา	 แสงจันทร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
	 1	 นางสาวนิรินธน์	 น้อยศรี	 ๒	 นางสาวเนตรชนก	 ภูมิทัต
	 ๓	 นายอธิษฐ์	 พิพัฒนะวโรทัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
	 1	 นางสาวชญานิศ	 คล่องแคล่ว	 ๒	 นางสาวปณิดา	 ชัยปัน
	 ๓	 นางสาวอารีรัตน์	 ทองสุทธิ
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวกานต์ชนา	 ตันสมรส	 ๒	 นางสาวฉัตรธิดา	 ชามนตรี
	 ๓	 นางสาวทิวาพร	 ทองประสม	 ๔	 นางสาวธนวันต์	 ผาด�า
	 ๕	 นายประณต	 วัฒนานุกิจ	 ๖	 นางสาวพลอยสิรินทร์	 แสงมณี
	 ๗	 นางสาวพัชยา	 แก่นโชติกุล	 ๘	 นางสาวพิชญ์สินี	 สมชัยดี
	 ๙	 นางสาวเมทินี	 อมรชัยสิน	 1๐	 นางสาววรรธนะภัฏ	 อยู่ไทย
	 11	 นางสาววัลย์ลิกา	 หวานเสนาะ	 1๒	 นางสาววิสสุตา	 ลามโยไทย
สาขาวิชาสถิติ
	 1	 นายคุณากร	 แซ่เจ็ง	 ๒	 นายชนาธิป	 โสภณพิมล
	 ๓	 นายธณัชช์ศักยภ์	 ทรงธรรมบวร



1๙

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาเคมี
	 1	 นางสาวณัชชา	 เต็มนุช
สาขาวิชาชีววิทยา
	 1	 นางสาวพรปวีณ์	 สุขพงษ์ไทย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
	 1	 นางสาวณัฐชา	 ศรีจันทร์ทอง
สาขาวิชาสถิติ
	 1	 นายธันชกร	 สุวรรณเจียรมณี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
	 1	 นางสาวเพ็ญทิชา	 สุขทรัพย์	 ๒	 นางสาวมัชฌิมา	 คมข�า

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
	 1	 นางสาวพิชยา	 บุญอุทิศ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
	 1	 นางสาวศุภิสรา	 แสนกล้า

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
	 1	 นางสาวกรกนก	 ยังโยมร	 ๒	 นางสาวกัญญาณัฐ	 ศรีประทีป
	 ๓	 นางสาวกานต์สินี	 แก้วโสภา	 ๔	 นางสาวขวัญกมล	 เพ็ชรสุวรรณ
	 ๕	 นางสาวจิรวัลย์	 ถนอมสิงห์	 ๖	 นายจีระ	 กาวกระโทก
	 ๗	 นางสาวจุติพร	 บุญรักษ์	 ๘	 นางสาวฉัตรธิดา	 เปรียบกระโทก
	 ๙	 นางสาวฐิติยารัตน์	 เพี้ยนผล	 1๐	 นางสาวทิพาพร	 จินกสิกิจ
	 11	 นายปัญจวิชญ์	 ทองสุข	 1๒	 นางสาวพัชรี	 ดุลนิมิตร
	 1๓	 นางสาวพิกุลแก้ว	 สาวิกัน	 1๔	 นางสาวภัทริดา	 อาสา
	 1๕	 นางสาวภาวินี	 ถาวรสาลี	 1๖	 นางสาวมัทรี	 หนูกลาง
	 1๗	 นายมารุต	 มั่นจิต	 1๘	 นางสาวยุวนันท์	 สีชาเชษฐ์
	 1๙	 นางสาวโยษิตา	 แสงอาจ	 ๒๐	 นางสาวรังสิยา	 ตองอ่อน
	 ๒1	 นางสาวลลิตา	 ตันวงค์ษา	 ๒๒	 นางสาววชิราภรณ์	 สร้อยสงิม
	 ๒๓	 นางสาววนิดา	 สาจะรัญ	 ๒๔	 นายวรชาติ	 อิ่มเล็ก
	 ๒๕	 นางสาววาสนา	 เมืองคีรี	 ๒๖	 นายศิโรฒม์	 พุ่มโพธิ์งาม
	 ๒๗	 นายศิวะคุปต์	 ถ�้าหิน	 ๒๘	 นายอดิศัย	 เที่ยงตรง
	 ๒๙	 นางสาวอรยา	 สุยานี	 ๓๐	 นายอรรถสิทธิ์	 สุวรรณมณี
	 ๓1	 นายอัศศชา	 ดินตะวงศ์	 ๓๒	 นางสาวอารียา	 เผือดนอก



๒๐

สาขาวิชาเคมี
	 1	 นางสาวกมลรัตน์	 สีลาดเลา	 ๒	 นางสาวกิตติญา	 ดีเลิศ
	 ๓	 นางสาวแคทรียา	 สมสมัย	 ๔	 นายเจนณรงค์	 ลุงไธสง
	 ๕	 นางสาวชนิษฐา	 หว่างจิตร	 ๖	 นางสาวชลธิดา	 ชลธิศชโลทร
	 ๗	 นางสาวฐิติรัตน์	 สิงห์ใส	 ๘	 นางสาวณัฐติกานต์	 จันดาวงค์
	 ๙	 นายณัฐภัทร	 โตศิริ	 1๐	 นายทัณฑธร	 จุ้ยสวัสดิ์
	 11	 นายธรณินทร์	 เพชรโกมล	 1๒	 นางสาวธิดารัตน์	 มาลีรัตน์
	 1๓	 นางสาวนภาพร	 บุญนรานุรักษ์	 1๔	 นางสาวนิภาพร	 พลเภา
	 1๕	 นางสาวบังอร	 ตรีก้อน	 1๖	 นางสาวพรรณนภา	 กระแสโสม
	 1๗	 นางสาวภาวินี	 พรหมเมือง	 1๘	 นางสาวเมธินี	 จินดาพล
	 1๙	 นางสาววัชรินทร์	 ฉิมไพร	 ๒๐	 นางสาววิรดา	 สิทธิโชติ
	 ๒1	 นางสาวสโรชา	 เชาวนศิลป์	 ๒๒	 นางสาวสุชาดา	 ปะละชัย
	 ๒๓	 นางสาวสุทธิดา	 มีบุญ	 ๒๔	 นางสาวสุทธิดา	 ศรีวิเชียร
	 ๒๕	 นางสาวอภิษรา	 วิเศษวงษา	 ๒๖	 นางสาวอรปรียา	 โฉ่สูงเนิน
	 ๒๗	 นางสาวอัญธิกา	 นาทองแถม	 ๒๘	 นางสาวอินทิรา	 รุ่งเรือง
	 ๒๙	 นางสาวอินธิรา	 มากเจริญผล
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
	 1	 นางสาวกรกนก	 อยู่โยธา	 ๒	 นางสาวกวินทิพย์	 นฤภัย
	 ๓	 นางสาวกาญจนาพร	 ทศนักข์	 ๔	 นางสาวกานต์ชนก	 ใจนรินทร์
	 ๕	 นางสาวเกศนี	 นฤภัย	 ๖	 นายคุณากร	 ถกลพงศ์เลิศ
	 ๗	 นางสาวเจนจิรา	 บุญเถื่อน	 ๘	 นางสาวเจนจิรา	 มารมย์
	 ๙	 นางสาวชลิตา	 ศรีบุญชู	 1๐	 นายณภัทร	 สุทธิหา
	 11	 นางสาวณัฐวดี	 ขุนเจ๋ง	 1๒	 นางสาวดารณีรัตน์	 แก้วประเสริฐ
	 1๓	 นางสาวนภัสวรรณ	 จันทร์ศิริ	 1๔	 นางสาวเบญจวรรณ	 ชุมพินิจ
	 1๕	 นางสาวปวีณ์สุดา	 สุขสมชิต	 1๖	 นางสาวปาณิสรา	 ทองเทพ
	 1๗	 นางสาวพัชราวรรณ	 สมบัติวงศ์	 1๘	 นายพิพัฒน์	 กาญจนก�าเหนิด
	 1๙	 นางสาวพิมพร	 มนตรี	 ๒๐	 นางสาวมาลินี	 วิเศษศรี
	 ๒1	 นายวรเมธ	 ฟักเชือก	 ๒๒	 นางสาววรรณวิภา	 บ�ารุงเมือง
	 ๒๓	 นางสาววิภาวรรณ	 กรองแก้วอารยะ	 ๒๔	 นางสาววิมลรัตน์	 สะอาดดี
	 ๒๕	 นางสาวศุภลักษณ์	 แสงวิเชียร	 ๒๖	 นางสาวสุนีย์	 ทองอินทร์
	 ๒๗	 นางสาวสุลิตา	 อาจวงษ์	 ๒๘	 นางสาวอมรรัตน์	 ช�านาญ
	 ๒๙	 นางสาวอริศา	 อ่อนสุวรรณ	 ๓๐	 นางสาวอันธิกา	 ทากุดเรือ
	 ๓1	 นางสาวอาภาภรณ์	 นามพร
สาขาวิชาชีวเคมี
	 1	 นางสาวจริยา	 สุภากิจ	 ๒	 นางสาวจีรพา	 แสงกล้า
	 ๓	 นางสาวจุฑามาศ	 สงวนศักดิ์	 ๔	 นางสาวเจนจิรา	 โอนิกะ
	 ๕	 นางสาวฐิติมา	 นรดี	 ๖	 นางสาวณัฐทริกาญจน์	 บัวพันธุ์
	 ๗	 นางสาวณิชารีย์	 สุทธิเจริญ	 ๘	 นางสาวธนพร	 แซ่คู
	 ๙	 นางสาวนภัสสร	 เล่าอุย	 1๐	 นางสาวนุชบา	 พิมเพ็ง
	 11	 นางสาวบงกช	 เพ็ชรรัตน์	 1๒	 นางสาวพฤกษา	 ศรีแก้ว
	 1๓	 นางสาวเพชรมณี	 ไตรจินดา	 1๔	 นางสาวมลฤดี	 บัวทอง
	 1๕	 นางสาวรวิภา	 มณีโชติ	 1๖	 นางสาวรสสุคนธ์	 พูลบุตร



๒1

	 1๗	 นางสาวรัชตา	 คงพรศิริ	 1๘	 นางสาวรุ่งทิวา	 สุดถิ่น
	 1๙	 นางสาววลีรัตน์	 โชติจิตติพัฒน์	 ๒๐	 นางสาววิรานี	 เป็นสุข
	 ๒1	 นางสาวศิริวรรณ	 โชติพินิจ	 ๒๒	 นางสาวสุทธสิริ	 อนันทวรรณ
	 ๒๓	 นางสาวสุนิดา	 พุ่มทอง	 ๒๔	 นางสาวสุรีมาศ	 ตั้งสัมพันธ์
	 ๒๕	 นางสาวอังคณา	 คิ้วกลาง
สาขาวิชาชีววิทยา
	 1	 นางสาวกมลทิพย์	 บัวลา	 ๒	 นางสาวกิตติมา	 เปรมศิลป์
	 ๓	 นายจักรพันธ์	 กลางประพันธ์	 ๔	 นางสาวจิรัฐติกาล	 อินทมนต์
	 ๕	 นางสาวชณัญญา	 คงเจริญ	 ๖	 นายชุติชัย	 แซ่จัง
	 ๗	 นางสาวทิพยฉัตร	 กรศิริภิญโญ	 ๘	 นางสาวทิพวรรณ	 อุ้ยปะโค
	 ๙	 นางสาวธติยธรณ์	 ค�ากอง	 1๐	 นางสาวธันยาพร	 บุญเขียว
	 11	 นางสาวธิดารัตน์	 แก้วสายตา	 1๒	 นายธีรยุทธ์	 ช่วยจ�า
	 1๓	 นางสาวนววินันต์	 ใจหาญ	 1๔	 นางสาวนัทธมน	 แสงเรือง
	 1๕	 นางสาวนิสากร	 ค่าแพง	 1๖	 นางสาวบงกช	 แสงสว่าง
	 1๗	 นางสาวพรรณวิภา	 กล้ายประยงค์	 1๘	 นายเพชรรัตน์	 กาสา
	 1๙	 นางสาวภัทรวรินทร์	 สิมตะมะ	 ๒๐	 นางสาวรุ่งนภา	 บุตรศรี
	 ๒1	 นางสาวรุจิรา	 สุตตาเส็ง	 ๒๒	 นางสาววงเดือน	 จันทร์พงษ์
	 ๒๓	 นายวราวุธ	 นิลรัตน์	 ๒๔	 นางสาววิกานดา	 สุวนิชย์
	 ๒๕	 นายศราวุธ	 วงษ์แก้ว	 ๒๖	 นางสาวศศิฏา	 พันธุ์พงศ์
	 ๒๗	 นางสาวศันสนีย์	 นิวัตร	 ๒๘	 นายอนันต์	 วิชัยสอน
	 ๒๙	 นางสาวอัจจิมา	 ไชยมณี
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
	 1	 นางสาวกมลนิตย์	 กกฝ้าย	 ๒	 นายกฤษณะ	 กระจ่างโพธิ์
	 ๓	 นางสาวโชติมา	 สิงห์โนนตาด	 ๔	 นางสาวญานิกา	 มงคลศรี
	 ๕	 นางสาวณภักดิ์ษร	 ค�าอิน	 ๖	 นางสาวดรัลพัชร์	 นุชแม้น
	 ๗	 นางสาวธิดาภรณ์	 พัฒรากุล	 ๘	 นางสาวธิดารัตน์	 อินทปาสาน
	 ๙	 นางสาวนพรัตน์	 โนนใหญ่	 1๐	 นางสาวปาริฉัตร	 แสงเงิน
	 11	 นางสาวปิยะธิดา	 ศรีสังข์	 1๒	 นางสาวปุยนุ่น	 ทัศบุตร
	 1๓	 นางสาวพิมลพรรณ	 จันทะราช	 1๔	 นางสาวเพ็ญผกามาศ	 นพโสภณ
	 1๕	 นางสาวภิชาญา	 โทระนงค์	 1๖	 นางสาวภูวิรัตน์	 โรจน์แก้ว
	 1๗	 นางสาวลลิตา	 พานไพ่	 1๘	 นางสาววาสนา	 สิงห์สนั่น
	 1๙	 นางสาวสุชาดา	 ฦาชา	 ๒๐	 นางสาวสุดารัตน์	 คงเพชร
	 ๒1	 นางสาวสุดารัตน์	 ด�ารงค์	 ๒๒	 นายสุริยะ	 พนมกุล
	 ๒๓	 นางสาวสุวรรณา	 รอดอินทรา	 ๒๔	 นางสาวหิรัญญา	 ตันเจริญ
	 ๒๕	 นายอนุพล	 ศานต์วีระศักดิ์	 ๒๖	 นางสาวอรอุมา	 จันทร์ทอง
	 ๒๗	 นางสาวอารียา	 คล้ายแดง
สาขาวิชาฟิสิกส์
	 1	 นางสาวจิตราพร	 จิตมณี	 ๒	 นางสาวชยพัทธ์	 นาคกุลบุตร
	 ๓	 นายไชยพงษ์	 นุชา	 ๔	 นางสาวธมลวรรณ	 กาศสีมูล
	 ๕	 นายรวินทร์	 บัวทอง	 ๖	 นางสาวหงส์จิรา	 เอียดหนู



๒๒

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
	 1	 นางสาวกรรณิการ์	 ธรรมปัญญา	 ๒	 นางสาวเกศรินทร์	 จ�าปาทอง
	 ๓	 นางสาวจิตราภัทร	 น้อยเมืองคุณ	 ๔	 นายจิรายุ	 เครือวัลย์
	 ๕	 นางสาวจุฑามาศ	 พรหมกุมารกุล	 ๖	 นางสาวชนัญญา	 พวงน้อย
	 ๗	 นางสาวณัชชา	 ปั้นทอง	 ๘	 นางสาวณัฐนิชา	 อาฆราช
	 ๙	 นายปัญญา	 ภิญโญดม	 1๐	 นางสาวปิณฑิรา	 ยันต์วิเศษ
	 11	 นางสาวพลอยกนก	 พิมพ์สุด	 1๒	 นางสาวพัชราวรรณ	 วรรณทวี
	 1๓	 นางสาวภัสส์ฐิตา	 บัวกลาง	 1๔	 นางสาววัลภาภรณ์	 พิมจ้อง
	 1๕	 นางสาวศศิประภา	 นิพาภรณ์	 1๖	 นางสาวศิรดา	 ลีดีศรี
	 1๗	 นางสาวสุดธิดา	 นวลเอี่ยม	 1๘	 นางสาวหัตถกานต์	 ภูมี
สาขาวิชาวาริชศาสตร์
	 1	 นางสาวกฤษสลินณ์	 ทรัพย์อมรพันธุ์	 ๒	 นายเจียรยุทธ	 เจือทอง
	 ๓	 นางสาวชาลิสา	 ปิยะบรรหาร	 ๔	 นางสาวชุธิดา	 สุขสวัสดิ์
	 ๕	 นายไชยวัฒน์	 ปิจจะ	 ๖	 นางสาวณัฐชยา	 ทับทิม
	 ๗	 นางสาวณิชกานต์	 สารีวงค์	 ๘	 นางสาวธิติรัตน์	 มีจั่น
	 ๙	 นางสาวนภาพร	 นิ่มสุวรรณ	 1๐	 นางสาวนริศรา	 สุดแดง
	 11	 นางสาวนฤมล	 จันทร์งาม	 1๒	 นางสาวนันทิมา	 เดชวิชิต
	 1๓	 นางสาวน�า้ผึ้ง	 รื่นวัย	 1๔	 นางสาวปทิตตา	 ก๋าวงค์
	 1๕	 นายปริญญาวัฒน์	 ไพรกุล	 1๖	 นายพงษ์เทพ	 นิ่มนวล
	 1๗	 นางสาวพรหมภัสสร	 กล้วยเนียม	 1๘	 นางสาวพิมพา	 ม่วงสอน
	 1๙	 นายภาคภูมิ	 หนองบัว	 ๒๐	 นายภูริเดช	 สิงห์สัตย์
	 ๒1	 นายยุทธนา	 ชาลี	 ๒๒	 นางสาววัชราวดี	 โสอินทร์
	 ๒๓	 นางสาววิจิตรา	 ใจณรงค์	 ๒๔	 นางสาววิชญาดา	 ประเสริฐศรี
	 ๒๕	 นางสาววิยะดา	 หอมเกษร	 ๒๖	 นางสาวศิริยา	 พ่อลา
	 ๒๗	 นางสาวสุดารัตน์	 บุดดี	 ๒๘	 นางสาวสุดารัตน์	 ประเสริฐสัง
	 ๒๙	 นางสาวสุธินี	 อภัยโส	 ๓๐	 นางสาวสุรัญชนา	 ไชยประทุม
	 ๓1	 นางสาวเหมือนเดือน	 กมลธรรม	 ๓๒	 นางสาวเอศรา	 สดุดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 พุฒซ้อน	 ๒	 นางสาวกมลวรรณ	 สุภีย์
	 ๓	 นางสาวกฤติญา	 กิตติวัฒน์	 ๔	 นางสาวชลิตา	 ไชยโคตร
	 ๕	 นางสาวณัฐชยา	 บุตรรอด	 ๖	 นางสาวณัฐวรรณ	 มหารัตนวงศ์
	 ๗	 นายทัตชาพันธ์	 ภาณุพิจารย์	 ๘	 นายธวัชชัย	 แสงหิรัญ
	 ๙	 นางสาวธารินีย์	 กางนอก	 1๐	 นางสาวนิภาวรรณ	 จันทัย
	 11	 นางสาวปัณฑิตยา	 ด้วงโสน	 1๒	 นางสาวปัทมวรรณ	 มูหะหมัด
	 1๓	 นางสาวปานวาด	 มัตนาวี	 1๔	 นางสาวพัชราภรณ์	 เลศงาม
	 1๕	 นางสาวพิชชานันท์	 วิจิตรประไพ	 1๖	 นางสาวภัทราวรรณ	 จันทวัน
	 1๗	 นางสาวมุทิตา	 แคนมั่น	 1๘	 นางสาววรางคณา	 ลือชาชาญวิทย์
	 1๙	 นางสาววรารัตน์	 ชาวไทย	 ๒๐	 นางสาวศศิธร	 ลาญมีชัย
	 ๒1	 นางสาวศศิมาภรณ์	 ศักดิ์เเก้ว	 ๒๒	 นางสาวศิริพร	 คิดค้า
	 ๒๓	 นางสาวสุทธิดา	 คุ้มทรัพย์	 ๒๔	 นางสาวสุวนันท์	 สาห่อ
	 ๒๕	 นางสาวอนุสรา	 จงรักษ์	 ๒๖	 นางสาวอาภาพรรณ	 ฉลองจันทร์
	 ๒๗	 นางสาวอินทุอร	 วงละคร	 ๒๘	 นางสาวอิษยา	 ยอดยิ่ง
	 ๒๙	 นายอุรุพงศ์	 วงค์ทิม



๒๓

สาขาวิชาสถิติ
	 1	 นางสาวกนกอร	 แก้วดวงสี	 ๒	 นางสาวกรณิการ์	 เอี่ยมศิริ
	 ๓	 นางสาวกรวิกา	 สุริโย	 ๔	 นางสาวกัณทิมา	 สดรุ่ง
	 ๕	 นายโชคศรัญญ์	 สิริลีพันธุ์	 ๖	 นายธาวิน	 พานิช
	 ๗	 นางสาวนวพร	 ดีเทียน	 ๘	 นางสาวปาริตา	 ทองขาว
	 ๙	 นายปิยะพงศ์	 กันทอง	 1๐	 นางสาวพรกมลต์	 งามสม
	 11	 นางสาวมัทนา	 ศรีครุฑ	 1๒	 นายริชญ์ชยุตม์	 โพธิ์อ่อง
	 1๓	 นางสาวศุทธินี	 แก้วถาวร	 1๔	 นางสาวศุภสุดา	 ก้องกังวาล
	 1๕	 นางสาวสุทธิกานต์	 อินทร์เสวก	 1๖	 นายสุรัตน์	 สีทัพ
	 1๗	 นางสาวอัจฉรา	 ฉิมแฉ่ง	 1๘	 นายอิสสระพงษ์	 แก้วใส



๒๔

คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
	 1	 นางสาวกนกจันทร์	 พูลสุข	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 ชื่นใจจิตต์
	 ๓	 นางสาวกมลทิพย์	 ทาคีรี	 ๔	 นางสาวกมลวรรณ	 ศรีม่วง
	 ๕	 นางสาวกรรณาภรณ์	 พุฒชงค์	 ๖	 นางสาวกรรณิการ์	 บุญมาก
	 ๗	 นางสาวกรรณิการ์	 ประดิษฐ์	 ๘	 นางสาวกรรณิการ์	 มั่งคั่ง
	 ๙	 นางสาวกรวีร์	 แก้วทอง	 1๐	 นายกรินทร์	 บุญประกอบ
	 11	 นางสาวกฤติกา	 ทัศน์เจริญ	 1๒	 นางสาวกันยกานต์	 ขวัญค�า
	 1๓	 นางสาวกันยาพร	 โคจรตระกูล	 1๔	 นางสาวกัลยา	 จันทะคูณ
	 1๕	 นางสาวกัลยา	 เจริญมี	 1๖	 นางสาวกาญจนา	 ช้างเยาว์
	 1๗	 นายกิจจา	 กสิกรรม	 1๘	 นางสาวกิตติมา	 เลี้ยงรักษา
	 1๙	 นางกิตติยา	 นาทองหล่อ	 ๒๐	 นายกิตติวุฒิ	 สิริภัคนันท์
	 ๒1	 นางสาวกุลญาดา	 วงค์จันทร์	 ๒๒	 นายเกียรติศักดิ์	 แสนอ้วน
	 ๒๓	 นายแกล้วปราการ	 ฟักแก้ว	 ๒๔	 นางสาวแก้วใจ	 เมียดคง
	 ๒๕	 นายไกรพล	 ค�านาค	 ๒๖	 นางสาวขนิษฐา	 บุญมาวงษา
	 ๒๗	 นางสาวขวัญจิรา	 กองสุข	 ๒๘	 นางสาวขันทอง	 นนตีนอก
	 ๒๙	 นายเข็มมะรัต	 บุตรสุริย์	 ๓๐	 นายคมสัน	 กัลยารัตน์
	 ๓1	 นายคมสันต์	 วงษ์ชาลี	 ๓๒	 นายฆุสกิตติ์	 ดากิ่งประทุม
	 ๓๓	 นางสาวจตุพร	 บรรเทา	 ๓๔	 นางสาวจริญญา	 เกษมศรี
	 ๓๕	 นางสาวจรูญทรัพย์	 ใจดีเย็น	 ๓๖	 นายจักรกรี	 โพธิ์ศรี
	 ๓๗	 นางสาวจันทรา	 จรเด็จ	 ๓๘	 นางสาวจารุวรรณ	 มาแต้ม
	 ๓๙	 นางสาวจารุวรรณ	 ศรัทธา	 ๔๐	 นางสาวจารุวรรณ	 สุวรรณศรี
	 ๔1	 นางสาวจิรภา	 พันศรี	 ๔๒	 นายจิรวุธ	 จารวิจิต
	 ๔๓	 นางสาวจิราวรรณ	 เซ่งย่อง	 ๔๔	 นางสาวจิราวรรณ	 ทองใบ
	 ๔๕	 นางสาวจีรภัทร	 คงยะมาศ	 ๔๖	 นางสาวจุฑามาศ	 หัสดง
	 ๔๗	 นางสาวจุฑามาศ	 อุ่นใจ	 ๔๘	 นางสาวจุฑารัตน์	 ทวนทอง
	 ๔๙	 นางสาวจุฑาวดี	 ศรีเชียงสา	 ๕๐	 นางจุติพร	 สุขสิงห์
	 ๕1	 นายฉัตรชัย	 แทนทอง	 ๕๒	 นางสาวชญาภา	 ศรีเหลือง
	 ๕๓	 นางสาวชฎาพร	 โคตรพรม	 ๕๔	 นางสาวชมพูนุช	 เพ็ชร์อินทร์
	 ๕๕	 นางสาวชไมพร	 จันทร์ลี	 ๕๖	 นางสาวชลธิชา	 พลอาจ
	 ๕๗	 นางสาวชลลภัส	 ม่วงศรี	 ๕๘	 นางสาวชลิดา	 เจริญชัย
	 ๕๙	 นางสาวชลิดา	 สิงหล	 ๖๐	 นางสาวชวภาพัณณ์	 อนัญสถิตพัฒน์
	 ๖1	 นางช่อผกา	 ศรีจันทร์อินทร์	 ๖๒	 นายชัชพล	 ธรรมมา
	 ๖๓	 นายชิด	 สุขหนู	 ๖๔	 นางสาวชิสา	 มงคลฉัตรพร
	 ๖๕	 นางสาวชุติกาญจณ์	 ทองทับ	 ๖๖	 นางสาวชุลีพร	 คนใจดี
	 ๖๗	 นางสาวญาณิศา	 ประสิทธิ์ผล	 ๖๘	 นางสาวญาณี	 ข�าสุวรรณ
	 ๖๙	 นายฐปกร	 รักษาศีล	 ๗๐	 นางสาวฐิติชญา	 ชิณโชติ
	 ๗1	 นายณฐกร	 สร้อยทอง	 ๗๒	 นางสาวณฐสินี	 มาระโย
	 ๗๓	 นายณรงค์ศักดิ์	 นาคสมบูรณ์	 ๗๔	 นางสาวณัชพิมพ์	 สืบเสนาะ
	 ๗๕	 นางสาวณัฏฐนันท์	 ค�าภู	 ๗๖	 นางสาวณัฐชา	 กลิ้งทะเล
	 ๗๗	 นางสาวณัฐพร	 จันเทพา	 ๗๘	 นายณัฐพล	 พัชนี



๒๕

	 ๗๙	 นางสาวณัฐวดี	 หุมสิน	 ๘๐	 นายณัฐวุฒิ	 ค�า้ชู
	 ๘1	 นางดวงใจ	 หมอกพรม	 ๘๒	 นางสาวดาวเรือง	 ศรีหทัย
	 ๘๓	 นายดิเรก	 อุทรทวิการ	ณ	อยุธยา	 ๘๔	 นายดิลก	 ค�าคูเมือง
	 ๘๕	 นางสาวตรีชนนันท์	 วงษ์สกุลไชยะ	 ๘๖	 นายตฤณ	 น้าวแสง
	 ๘๗	 นางสาวทวีพร	 สัจจกุล	 ๘๘	 นางสาวทัศณีวรรณ	 สิมาจารย์
	 ๘๙	 นางสาวทัศนีย์	 พรหมอารักษ์	 ๙๐	 นางสาวทิพมาศ	 ดนตรีพงษ์
	 ๙1	 นางสาวทิพย์วิมล	 กุมภะ	 ๙๒	 นายธงชัย	 รู้ข่าว
	 ๙๓	 นายธนากร	 พูลพิพัฒน์	 ๙๔	 นายธนากุล	 สุบงกช
	 ๙๕	 นายธนู	 คงสมปราชญ์	 ๙๖	 นายธวัชชัย	 งามเสงี่ยม
	 ๙๗	 นางสาวธิดารัตน์	 นิลลาภานนท์	 ๙๘	 นางสาวธิติกานต์	 ระเบียบ
	 ๙๙	 นางธิติมา	 ผลดี	 1๐๐	 นายธีรเมธ	 เสาร์ทอง
	 1๐1	 นายธีระยุทธ	 เด่นดวง	 1๐๒	 นายนครินทร์	 อิ่มสวาสดิ์
	 1๐๓	 นายนฏกร	 ปั้นพุ่มโพธิ์	 1๐๔	 นางสาวนนทลี	 แสนหิ่ง
	 1๐๕	 นายนพดล	 อุริตวี	 1๐๖	 นายนภนต์	 เสนาะศัพท์
	 1๐๗	 นายนรินทร์	 ไพเราะ	 1๐๘	 นายนริศ	 นอกตะแบก
	 1๐๙	 นางสาวนรีรัตน์	 เทศกาล	 11๐	 นายนรุต	 สิทธิฤทธิ์
	 111	 นางสาวนฤมล	 ณรงค์วิชัย	 11๒	 นางสาวนลินี	 ทับวิเชียร
	 11๓	 นางสาวนวลนภา	 ศรีพรหม	 11๔	 นางสาวนันทวีร์	 พงษ์นาค
	 11๕	 นางสาวนาขวัญ	 พรมดอนกลอย	 11๖	 นางสาวนาตยา	 อิ่มมาก
	 11๗	 นางสาวน�้าเพ็ชร	 สิทธิโชค	 11๘	 นางสาวนิตนิภา	 เสนาฤทธิ์
	 11๙	 นางสาวนิตยา	 จันต๊ะตึง	 1๒๐	 นางสาวนิตยา	 สาขาค�า
	 1๒1	 นางสาวนิติยา	 ปินะถา	 1๒๒	 นางสาวนิติยา	 สระเกษ
	 1๒๓	 นางสาวนิธิพรรณ	 เลาหภารากร	 1๒๔	 นางสาวนิลาวัลย์	 ราชเจริญ
	 1๒๕	 นางสาวนิล�าพูน	 คนคล่อง	 1๒๖	 นางสาวนุชจรี	 ภูสดแสง
	 1๒๗	 นางสาวนุชนาต	 กรแก้ว	 1๒๘	 นางสาวบงกชรัตน์	 เจริญทวี
	 1๒๙	 นางสาวบังอร	 ล�าภา	 1๓๐	 นายบัญญัติ	 สัมมาเพ็ชรัตน์
	 1๓1	 นายบุญญฤทธิ์	 ระพันธ์	 1๓๒	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุณยวีร์	 บุญเอนก
	 1๓๓	 นางสาวบุณยวีร์	 พวงดี	 1๓๔	 นายบุรินทร์	 กฤตสัมพันธ์
	 1๓๕	 นางสาวบุษยรัตน์	 ทรัพย์มูล	 1๓๖	 นางสาวเบญจมาภรณ์	 สอนวัฒนา
	 1๓๗	 นายปกรณ์วิท	 กล้าหาญ	 1๓๘	 นางสาวปฏิมากาญจน์	 แสนโสภาวัน
	 1๓๙	 นางสาวปฐมาภรณ์	 ศิลปชัย	 1๔๐	 นางสาวปณิตา	 ชะบา
	 1๔1	 นางสาวปรมาพร	 รอดทิม	 1๔๒	 นางสาวประกาย	 เขียวพันธ์
	 1๔๓	 นางสาวประชุมพร	 บุญมา	 1๔๔	 นางสาวประดับพร	 โคตทอง
	 1๔๕	 นางสาวประภัสสร	 ทองแสง	 1๔๖	 นางสาวปราณี	 เพ็ชรนอก
	 1๔๗	 นางปราณี	 แสงตาปัน	 1๔๘	 นางปราณี	 หัดกล้า
	 1๔๙	 นายปริญวัฒน์	 ถมกระจ่าง	 1๕๐	 นางสาวปวีณา	 ค�ามูล
	 1๕1	 นายปัญจศร	 ศรีใส	 1๕๒	 นางสาวปัณณรัตน์	 ปัญญา
	 1๕๓	 นางสาวปัทมา	 จันปัญญา	 1๕๔	 นางสาวปาริฉัตร	 เริงชัยภูมิ
	 1๕๕	 นางสาวปิยธิดา	 ทาปลัด	 1๕๖	 นางสาวปิยะนุช	 กันค�า
	 1๕๗	 นางสาวผกามาศ	 คงเกื้อ	 1๕๘	 นางสาวผกาวรรณ	 ติยัพเสน
	 1๕๙	 นางผจงจิตร	 ชีวพัฒนพิบูลย์	 1๖๐	 นายพจนวัฒน์	 จารย์พรมมา
	 1๖1	 นางพจนีย์	 กระยอม	 1๖๒	 นายพชรพล	 ธรรมมา



๒๖

	 1๖๓	 นางสาวพณพร	 รัตนประสบ	 1๖๔	 นางสาวพนิดา	 โสดสงค์
	 1๖๕	 นางสาวพนิตธิดา	 เปรมานุพันธ์	 1๖๖	 นางสาวพรชนก	 ศิราขาว
	 1๖๗	 นางสาวพรทิพย์	 ไกยสิทธิ์	 1๖๘	 นางสาวพรพรรณ	 จิตต์สม
	 1๖๙	 นางสาวพรรณนิกา	 กางถัน	 1๗๐	 นางสาวพรรณภัสสร	 พิพัฒน์วัชรา
	 1๗1	 นายพลาธิป	 เกียรติวรรธนะ	 1๗๒	 นางสาวพวงเพชร	 กลิ่นโสภณ
	 1๗๓	 นางสาวพัชรินทร์	 พัฒน์ธนกฤษศิริ	 1๗๔	 นางพัชรินทร์	 ราชโส
	 1๗๕	 นางสาวพัชรี	 บัวบก	 1๗๖	 นางสาวพิชญ์สุดา	 เกณเชี่ยวชาญ
	 1๗๗	 นายพิเชษฐ์	 ปิ่นเกิด	 1๗๘	 นายพิทักษ์	 แก้วสืบ
	 1๗๙	 นายพิรุณ	 เทพสุรินทร์	 1๘๐	 นางสาวพิไลวรรณ	 มาแป
	 1๘1	 นางพิศมัย	 หลงเจริญ	 1๘๒	 นางสาวพิสมัย	 ไชยบัวแดง
	 1๘๓	 นายพิสิฐ	 ชนะการณ์	 1๘๔	 นางสาวพีรพรรณ	 บุญประจักษ์
	 1๘๕	 นางสาวแพรไพลิน	 คชา	 1๘๖	 นายไพรัตน์	 นิ่มบัว
	 1๘๗	 นางสาวไพรินทร์	 แถวไธสง	 1๘๘	 นายไพศาล	 ผลนิยม
	 1๘๙	 นางสาวภัทรดา	 จ�านงประโคน	 1๙๐	 นายภัทรพล	 บุญอาจ
	 1๙1	 นางสาวภัทรสุมา	 แก้วเมฆ	 1๙๒	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรา	 ธรรมโกศล
	 1๙๓	 นางสาวภัทราพรรณ	 รุ่งเรืองศิลาทิพย์	 1๙๔	 นางสาวภัทริษา	 โคตมา
	 1๙๕	 นางสาวภัสนาราวรรณ	 กุลทอง	 1๙๖	 นางสาวภัสราภรณ์	 วรามิตร
	 1๙๗	 นางสาวภาพัชร	 บุญอุไร	 1๙๘	 นางสาวภาวนา	 สมพงษ์
	 1๙๙	 นางสาวภาวินี	 บริบูรณ์	 ๒๐๐	 นายมงคล	 เกิดลาภ
	 ๒๐1	 นางมณฑิรา	 ดีรัศมี	 ๒๐๒	 นางสาวมณีวรรณ์	 แสงลับ
	 ๒๐๓	 นางสาวมธุรส	 แผ่นทอง	 ๒๐๔	 นายมนตรี	 บูชาพรรณ์
	 ๒๐๕	 นายมนตรี	 ยะปะตัง	 ๒๐๖	 นางสาวมนัสวัน	 หุตะเจริญ
	 ๒๐๗	 นางมยุรี	 ธานีโต	 ๒๐๘	 นางมาลิน	 จิตนาวสาร
	 ๒๐๙	 นางสาวเมธนรา	 หอมหวล	 ๒1๐	 นางสาวยาใจ	 สโมสร
	 ๒11	 นางสาวยาดา	 กมลวิทยานันท์	 ๒1๒	 นางสาวยินดี	 ฉ�่าสดใส
	 ๒1๓	 นายยุทธพล	 เนตวงษ์	 ๒1๔	 นางสาวยุพาภร	 สุขสาม
	 ๒1๕	 นางสาวรจสุคน	 ดีประดับ	 ๒1๖	 นางสาวรติพร	 แสนรวยเงิน
	 ๒1๗	 นางระพีพรรณ	 ศิลปรัตน์	 ๒1๘	 นางสาวรังสิยา	 บุญยัง
	 ๒1๙	 นางสาวรัชดาพร	 บุญตา	 ๒๒๐	 นายรัฐศักดิ์	 เครือวัลย์
	 ๒๒1	 นางสาวรัตฏิมา	 ลือเนตร	 ๒๒๒	 นางสาวรัตตินันท์	 บุญกล้า
	 ๒๒๓	 นางสาวรัตนา	 บ�ารุงจันทร์	 ๒๒๔	 นางสาวรุ่งรัตน์	 ยิ้มเนียม
	 ๒๒๕	 นางสาวรุจินันท์	 ทิพยรัตน์	 ๒๒๖	 นางสาวเรณ	ู	 ฤาชา
	 ๒๒๗	 นางสาวลลิตา	 นิลงาม	 ๒๒๘	 นางสาวลัดดาวัลย์	 เชื้อพลบ
	 ๒๒๙	 นางสาวลีลาวรรณ	 รัตนวาร	 ๒๓๐	 นางสาววณิดานันท์	 ไตรปาน
	 ๒๓1	 นางสาววนิดา	 คงมั่น	 ๒๓๒	 นางสาววนิศา	 งามแสง
	 ๒๓๓	 นายวรพล	 เจริญวัย	 ๒๓๔	 นางสาววรัญญา	 เปลี่ยนพิพัฒน์
	 ๒๓๕	 นางสาววรัญญา	 โพชนะจิต	 ๒๓๖	 นางสาววรัญญา	 ภูมิมาโนช
	 ๒๓๗	 นางสาววรัญญาภัทร์	 วรัญญ์วัฒนชัย	 ๒๓๘	 นายวรัญญู	 เลิศสุวรรณวงษ์
	 ๒๓๙	 นางสาววรัลภัทร	 สุทธิวารี	 ๒๔๐	 นางสาววราภรณ์	 ลวงสวาส
	 ๒๔1	 นางสาววราภรณ์	 อ�าไพ	 ๒๔๒	 นางสาววริศรา	 อรุณกิตติพร
	 ๒๔๓	 นายวสวัตติ์	 สุริยันต์	 ๒๔๔	 นางสาววัณภาสิณี	 ยิ้มประเสริฐ
	 ๒๔๕	 นางสาววันชื่น	 ทองอยู่	 ๒๔๖	 นางสาววันวิสา	 นาประสิทธิ์
	 ๒๔๗	 นางสาววันวิสาข์	 หอมขจร	 ๒๔๘	 นายวัลลภ	 เพ็ชรไทย



๒๗

	 ๒๔๙	 นางสาววาทินี	 นานิคบุตร	 ๒๕๐	 นายวินัย	 นาค�า
	 ๒๕1	 นางสาววิภาวี	 สุขหร่อง	 ๒๕๒	 นายวิศรุต	 เนินริมหนอง
	 ๒๕๓	 นายวิศรุต	 เหล่ามาลา	 ๒๕๔	 นางสาววิสุณีย์	 ทศราช
	 ๒๕๕	 นายวีรยุทธ	 โลมพันธ์	 ๒๕๖	 นางสาวศรัญญา	 พันธุนาคิน
	 ๒๕๗	 นางสาวศรุตา	 จันทขันธ์	 ๒๕๘	 นางสาวศศิกานต์	 พันธ์โนราช
	 ๒๕๙	 นางศศิธร	 ขวัญหลาย	 ๒๖๐	 นางสาวศศิวิมล	 ศศิวรกุล
	 ๒๖1	 นางศิราณี	 เพ็งรอด	 ๒๖๒	 นางสาวศิริขวัญ	 สงคราม
	 ๒๖๓	 นายศิริชัย	 สีโสม	 ๒๖๔	 นายศิริชัย	 อ้อนอุบล
	 ๒๖๕	 นางสาวศิรินทร	 ดงเรืองศรี	 ๒๖๖	 นางสาวศิรินภา	 แพทย์พิทักษ์
	 ๒๖๗	 นางสาวศิรินันท์	 ทองทรัพย์	 ๒๖๘	 นางสาวศิริพร	 เพ็งพา
	 ๒๖๙	 นางสาวศิริรัตน์	 ตรีเหรา	 ๒๗๐	 นางสาวศิริวิมล	 โพธิ์ไข่
	 ๒๗1	 นางสาวศิโรธร	 สิมมา	 ๒๗๒	 นายศุภกร	 บุญอินทร์
	 ๒๗๓	 นางสาวศุภมาส	 หวานสนิท	 ๒๗๔	 นายศุภวัฒน์	 บุตรกูล
	 ๒๗๕	 นางสาวสมฤทัย	 ล้อแก้วมณี	 ๒๗๖	 นางสาวสายวารินทร์	 เยาวรัตน์
	 ๒๗๗	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายไหม	 เอื้อเฟื้อ	 ๒๗๘	 นางสาวสาวิตรี	 เพ็ชรรัตน์
	 ๒๗๙	 นางสาวสินจัย	 นกไธสง	 ๒๘๐	 นางสาวสิราภรณ์	 เทพสง่า
	 ๒๘1	 นางสาวสิริพร	 ทองประเสริฐ	 ๒๘๒	 นางสาวสิริรักษ์	 ยิ้มละมัย
	 ๒๘๓	 นางสาวสุกัญญา	 วังทอง	 ๒๘๔	 นางสาวสุกัญญา	 อินทมา
	 ๒๘๕	 นายสุขุม	 ชินวงศ์	 ๒๘๖	 นางสาวสุขุมาภรณ์	 บุญช่วยเหลือ
	 ๒๘๗	 นางสาวสุชาพร	 ประเสริฐชาติ	 ๒๘๘	 นางสาวสุณิชษา	 วินิจฉัย
	 ๒๘๙	 นางสาวสุติกูล	 อินบุตร	 ๒๙๐	 นางสาวสุทาทิพย์	 กล้าไพรรินทร์
	 ๒๙1	 นางสาวสุธาทิพย์	 สังข์แก้ว	 ๒๙๒	 นางสาวสุธีระวรรณ	 สุตะโท
	 ๒๙๓	 นางสาวสุนทรี	 เข็มทอง	 ๒๙๔	 นางสาวสุนิสา	 คล้ายคลึง
	 ๒๙๕	 นางสาวสุนิสา	 เชิงเขา	 ๒๙๖	 นางสาวสุนิสา	 ภู่เงิน
	 ๒๙๗	 นางสาวสุนิสา	 ศรีอัสดร	 ๒๙๘	 นางสาวสุนีรัตน์	 จันทรานุวัฒน์กุล
	 ๒๙๙	 นางสาวสุปราณี	 กิตติวรเชฏฐ์	 ๓๐๐	 นางสาวสุพัตรา	 ครึ่งมี
	 ๓๐1	 นางสาวสุพัตรา	 นพสาย	 ๓๐๒	 นางสาวสุภัค	 วงศ์ภักดี
	 ๓๐๓	 นางสาวสุภัจฉรา	 ยอดยืน	 ๓๐๔	 นางสาวผสุภาภรณ์	 แก้วสุฟอง
	 ๓๐๕	 นางสาวสุภาวดี	 บุตตะวงค์	 ๓๐๖	 นางสุภาวดี	 วุฒิรัตน์
	 ๓๐๗	 นายสุเมธ	 พลคะชา	 ๓๐๘	 นายสุรเชษฐ	 เดชประสิทธิ์
	 ๓๐๙	 นางสาวสุริยาพร	 นพกรเศรษฐกุล	 ๓1๐	 นางสาวสุวิเปรียว	 บ�ารุง
	 ๓11	 นางเสาวลักษ์	 สวัสดีผล	 ๓1๒	 นางสาวหัทยา	 ชนะสิทธิ์
	 ๓1๓	 นายอโณทัย	 ธีระทีป	 ๓1๔	 นายอธิป	 นามรักษ์
	 ๓1๕	 นายอนุชิต	 วันสุข	 ๓1๖	 นางสาวอนุสรา	 สิงห์โต
	 ๓1๗	 นางสาวอภิชญา	 มณีมา	 ๓1๘	 นายอภิชาติ	 เบิกประโคน
	 ๓1๙	 นางอมรรัตน์	 ชัยขรรค์เมือง	 ๓๒๐	 นางสาวอรกมล	 นาคปลัด
	 ๓๒1	 นางสาวอรณิช	 เกิดแก้ว	 ๓๒๒	 นางสาวอรทัย	 วงศ์เพ็ชร
	 ๓๒๓	 นางอรทัย	 วรรณ์ประเสริฐ	 ๓๒๔	 นางสาวอรฤดี	 บรรเทา
	 ๓๒๕	 นางสาวอรอนงค์	 แดงนุ้ย	 ๓๒๖	 นางสาวอังคณา	 ค้าสุวรรณ
	 ๓๒๗	 นางสาวอัญชลี	 สกุลอินทร์	 ๓๒๘	 นางสาวอัญทิรา	 วาดี
	 ๓๒๙	 นางสาวอัมพวรรณ	 ปิ่นวิหค	 ๓๓๐	 นายอาคม	 นาวิเศษ
	 ๓๓1	 นายอาจินต์	 แซ่อุน	 ๓๓๒	 นางสาวอาฑิฏิยา	 โชคดีวัฒนา
	 ๓๓๓	 นางสาวอาภรรัตน์	 มณีพร	 ๓๓๔	 นางอาริสา	 พลอยงาม



๒๘

	 ๓๓๕	 นายอ�านาจ	 เผือกบริสุทธิ์	 ๓๓๖	 นางสาวอิษฎา	 นรเศรษฐ์พิศาล
	 ๓๓๗	 นางสาวอุบลรัตน์	 สิงสา	 ๓๓๘	 นายเอกชัย	 นาสืบ
	 ๓๓๙	 นางเอื้อมพร	 อนันต์
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
	 1	 นางสาวชวาลา	 ไชยฤทธิ์	 ๒	 นางสาวดวงสมร	 พิชัยค�า
	 ๓	 นางสาวธนันรักษ์	 วัชราธร	 ๔	 นางประภารัตน์	 อู่อรุณ
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
	 1	 นายกฤษฎา	 ขุนอาจ	 ๒	 นางสาวกุลวดี	 อ�าภาวงษ์
	 ๓	 นายจตุพร	 ผ่องลุนหิต	 ๔	 นางสาวจริยา	 สุนทรหาญ
	 ๕	 นางสาวธัญญา	 แนวดง	 ๖	 นางปาหนัน	 กองค�า
	 ๗	 นางเยาว์ประภา	 สิงห์มหาไชย	 ๘	 นางสาววรกมล	 บุญรักษา
	 ๙	 นางสาวสุวรรณา	 ฟักค�า	 1๐	 นางสาวอิสริยาภรณ์	 เศวตรพนิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
	 1	 นายกฤตธรรม	 แพนลิ้นฟ้า	 ๒	 นางสาวขวัญชนก	 มาตรา
	 ๓	 นางสาวคนิษา	 ล�าภาศาล	 ๔	 นางสาวจารุวรรณ	 จันทมัตตุการ
	 ๕	 นางสาวจิรัชญา	 นวนกระโทก	 ๖	 นางสาวจุไรรัตน์	 สอนสีดา
	 ๗	 นางสาวเจนจิรา	 เครือทิวา	 ๘	 นางสาวเจนจิรา	 สีนวล
	 ๙	 นางชลดา	 ศรารัชต์	 1๐	 นางสาวธันยรัตน์	 พลเยี่ยม
	 11	 นางสาวนิชกานต์	 สฤษดิ์ไพศาล	 1๒	 นายปฏิวัติ	 จันทนุกูล
	 1๓	 นายปฐมรัฐ	 คูหา	 1๔	 นางสาวพรพิมล	 คงเจริญสุข
	 1๕	 นางสาวเพียรอรุณ			 พลนาค	 1๖	 นางสาวภริตา	 ตันเจริญ
	 1๗	 นางวรลักษณ์	 เอียดรอด	 1๘	 นางสาววัฒนาพร	 ดวงดีวงศ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
	 1	 นายกิตติพงษ์	 เขียวแก้ว	 ๒	 นางสาวเกศินี	 ไพศาลภูมิ
	 ๓	 นางสาวชนาธิป	 ปะทะดวง	 ๔	 นางสาวชนารดี	 พิพัฒน์มงคลชัย
	 ๕	 นายเชน	 ชวนชม	 ๖	 นางสาวดารา	 ทองมนต์
	 ๗	 นางสาวทัศนีย์	 พิมพ์ดี	 ๘	 นายธีรภัทร์	 สุขสบาย
	 ๙	 นางนงลักษณ์	 รักพงษ์	 1๐	 นางสาวนาจนารี	 นพเก้า
	 11	 นางสาวปราณี	 สัมฤทธิ์	 1๒	 นายภูริชญ์	 ผลพิทักษ์ศิริ
	 1๓	 นางสาวลักษ์ณภา	 แก้วค�าแจ้ง	 1๔	 นางสาววันเพ็ญ	 กันสุทธิ
	 1๕	 นางสาววันวลิต	 เผ่าเผด็จการ	 1๖	 นางสาววัลลภาภรณ์	 มาลาชาสิงห์
	 1๗	 นางสาววาทินี	 สะกะมณี	 1๘	 นายวิฑูรย์	 นิรมลรัตน์
	 1๙	 นางสาวศิริรัตน์	 อินจิ๋ว	 ๒๐	 นางสาวศิริวรรณ	 แก้วจรัญ
	 ๒1	 นางศิริวรรณ	 เหมะศิวะ	 ๒๒	 นายอภิศักดิ์	 โอภาสบุตร
	 ๒๓	 นางสาวอรพรรณ	 เจริญศักดิ์	 ๒๔	 นางสาวอัจฉราพรรณ	 สิงห์โต
	 ๒๕	 MR.	HAN	 LUO	 ๒๖	 Ms.	YAN	 LI
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
	 1	 นางสาวกัลญารัตน์	 เทพบุตร	 ๒	 นางสาวแขไข	 จันทร์บวร
	 ๓	 นายจักรพงษ์	 กล่อมปัญญา	 ๔	 นางจิณห์จุฑา	 ศิริเวชบุรี
	 ๕	 นางสาวเจนจิรา	 กัลพฤกษ์	 ๖	 นางสาวณัฐนรี	 ข�าสง่า
	 ๗	 นางสาวณัฐพร	 เอี่ยมทอง	 ๘	 นางสาวธนทร	 บับพาน
	 ๙	 นางนงนารถ	 ร่มเย็น	 1๐	 นางพัชรินทร์	 คชรัตน์



๒๙

	 11	 นางสาวภารวี	 สื่อประเสริฐสิทธิ์	 1๒	 นางมันทนา	 อุตทอง
	 1๓	 นางสาวรัตนวดี	 สารเจริญ	 1๔	 นางวนิดา	 โพธิ์รัง
	 1๕	 นางสาววรรณษา	 ชลอยบุญ	 1๖	 นางวราภรณ์	 พรมอินทร์
	 1๗	 นางสาวศศิธร	 โมลา	 1๘	 นางสาวสายชล	 โชติธนากิจ
	 1๙	 นางสาวสิริธิดา	 สารีบท	 ๒๐	 นางสาวสุทธิณี	 ภาพพิมพ์ใจ
	 ๒1	 นายสุมิตร	 คชรัตน์	 ๒๒	 นางสาวสุมิตรา	 ทวีสุข
	 ๒๓	 นางสาวสุวรรณ	 ศรีทอง	 ๒๔	 นางสุวัฒนา	 มั่นภาวนา
	 ๒๕	 นางสาวหทัยกานต์	 โตทองหล่อ	 ๒๖	 นางสาวอรทัย	 ธรรมนาม
	 ๒๗	 นางสาวอรนุช	 บุญชู	 ๒๘	 MISS	BINGLING	 ZHONG
	 ๒๙	 Ms.	MENGYU	 BAO

การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก
	 1	 นายคณิต	 สัมพันธนาการ	 ๒	 นางสาวจาริยา	 เจริญสุข
	 ๓	 นางสาวผาณิตา		 ผาสุข	 ๔	 นางสาวพรศิริ	 นิลภิรมย์
	 ๕	 นางสาวศรีพลอย	 ทะเลดอน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
	 1	 นายกันตภณ	 มนัสพล	 ๒	 นายกุลวิณ	 ชุ่มฤทัย
	 ๓	 นายนพพร	 ปานขาว	 ๔	 นางสาวปฐมา	 สุขทวี
	 ๕	 นางปริยา	 อัศวเมธาพันธ์	 ๖	 นางสาวปวีณภัศร์	 มิ่งขวัญธนรัชต์
	 ๗	 นางสาววรัญญา	 คงปรีชา	 ๘	 นางสาววีรวัลย์	 เสืออุดม
	 ๙	 นางสาวสมร	 สามารถ	 1๐	 นางสาวสวพร	 มากคุณ
	 11	 นางสาวอภิญญา	 ปิตินิตย์นิรันดร์	 1๒	 นายอาทิตย์	 พานิชอัตรา
สาขาวิชาวิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา
	 1	 นางสาวกชพร	 จันทรเสนา	 ๒	 นางสาวเกศริน	 กูลนรา
	 ๓	 นางสาวจิตตวดี	 โพธินิล	 ๔	 นางสาวจิรณัฐ	 พุ่มเหรียญ
	 ๕	 นางสาวฉัตรติยา	 ลังการัตน์	 ๖	 นางสาวดวงฤทัย	 โอนประจ�า
	 ๗	 นางสาวทิพวัลย์	 เรืองเดชสิริพงศ์	 ๘	 นางสาวนภาพร	 หงษ์ทอง
	 ๙	 นางสาวนฤมล	 อ�ามะรา	 1๐	 นางสาวนิธิวดี	 วีระศิลป์
	 11	 นางสาวเนตรชนก	 วงศ์สุเทพ	 1๒	 นายประวีณ	 สุทธิสง่า
	 1๓	 นางสาวปัทมาพร	 ณ	น่าน	 1๔	 นางภุมรินทร์	 นาคกัน
	 1๕	 นางสาวมณีนุช	 พรหมอารักษ์	 1๖	 นางสาวมัสยา	 โซ๊ะศิริ
	 1๗	 นางสาวศิริเพ็ญ	 ทองดี	 1๘	 นางสาวสุกัญญา	 จันใด
	 1๙	 นางสาวสุมาลี	 เซ็ม	 ๒๐	 นางสาวอ้อมใจ	 สุทธิวารี
	 ๒1	 MR.	MOSXIONG	 PACHER
สาขาวิชาสมองจิตใจและการเรียนรู้
	 1	 นางสาวพนิดา	 อนุมัติ	 ๒	 นางสาวพัชรินทร์	 พาหิรัญ
	 ๓	 นางสาวมุทิตา	 อดทน	 ๔	 นางอาภรณ์	 ดวงรัตน์



๓๐

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวเบญญาทิพย์	 เรืองแสง	 ๒	 นายวรวุฒิ	 พัฒนสิน
	 ๓	 นางสาวโสรยา	 ภูรี	 ๔	 MR.	SUNG	YUL	 KIM
	 ๕	 MR.	YU	 MA	 ๖	 MISS	YUYUE	 LUO
	 ๗	 MISS	ZHU	 LIN
สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
	 1	 นางสาวกีรตินฎา	 พฤฑฒิกุล

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
	 1	 นางสาวเฉลิมขวัญ	 น้อยแสง
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
	 1	 นางสาวอรชา	 จิวพ่วง
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
	 1	 นายกฤษดา	 แซ่ตั๊น
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
	 1	 นางสาวชนกกานต์	 ไตรพรม
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาวสุภาวิตา	 วารีศรี
สาขาวิชาการสอนศิลปะ
	 1	 นางสาวจันทธิภา	 กนกพรไพบูลย์
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
	 1	 นายธนภณ	 ฉันทวานิช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
	 1	 นางสาวแก้วกาญจนา	 ทองมาก

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
	 1	 นางสาวกนิษฐา	 เพิ่มทองเผือก	 ๒	 นางสาวกรรณิการ์	 กันหริ
	 ๓	 นางสาวกรรณิการ์	 นาคเสนา	 ๔	 นางสาวกันยารัตน์	 ฮาสูงเนิน
	 ๕	 นางสาวจันทร์จิรา	 สืบสุนทร	 ๖	 นางสาวชาลิสา	 ตรีโภคา
	 ๗	 นางสาวชื่นกมล	 จันธยัก	 ๘	 นางสาวชุลีกร	 ยลวิลาศ
	 ๙	 นางสาวณัฐณิชา	 เขียวคล้าย	 1๐	 นางสาวธันย์ชนก	 พงษ์พยัคเลิศ
	 11	 นางสาวนมิรินทร์	 โยธินธรรมศักดิ์	 1๒	 นางสาวนวพร	 โสพิกุล
	 1๓	 นางสาวบุญญิสา	 ธัมมานุกิจ	 1๔	 นางสาวเบญจวรรณ	 ผุยค�าชา
	 1๕	 นางสาวปุณรดา	 ทองสิงห์	 1๖	 นางสาวพัชรินทร์	 ถิรสุวรรณ
	 1๗	 นางสาวเพ็ญพิชา	 ใจมั่น	 1๘	 นางสาวภัทรนพิน	 พวงเงิน
	 1๙	 นางสาวมณีรัตน์	 เชิดชูวงค์สกุล	 ๒๐	 นางสาวมัณฑณา	 จิ๋วแหยม
	 ๒1	 นางสาวมาริสา	 รอดบรรจบ	 ๒๒	 นางสาวรชยา	 เกตุลอย
	 ๒๓	 นางสาววรารัตน์	 สุขแจ่ม	 ๒๔	 นางสาววาสนา	 ใจเที่ยง
	 ๒๕	 นางสาวสิขเรศ	 บุญเกิด	 ๒๖	 นางสาวสุวารินทร์	 พุฒเภา



๓1

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
	 1	 นางสาวกุลิสรา	 อินทราช	 ๒	 นางสาวนพรัตน์	 แสงกราม
	 ๓	 นายวีรภัทร	 สุขใจ	 ๔	 นางสาวสุภัชชา	 จันทร์สุขศรี
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
	 1	 นางสาวกฤตพร	 กลัวผิด	 ๒	 นางสาวกาญจนาภา	 รอดสะอาด
	 ๓	 นางสาวณฐพร	 ศรีทะโร	 ๔	 นางสาวณัฐกฤตา	 เข็มจันทร์
	 ๕	 นางสาวทิพาวดี	 โทแหล่ง	 ๖	 นางสาวธนัชชา	 สุวานิชย์
	 ๗	 นางสาวผกามาศ	 สุวรรณสิงห์	 ๘	 นางสาวพรรวินทร์	 ฟองเทพ
	 ๙	 นางสาวภัณฑิรา	 เฟื่องเกษม	 1๐	 นายยุทธนา	 สาครเจริญ
	 11	 นางสาววชิราพรรณ	 หาญพิทักษ์	 1๒	 นางสาวศจี	 บุญยงค์
	 1๓	 นางสาวสุดารัตน์	 ปานเทือก	 1๔	 นางสาวหทัยทิพย์	 กรจันทร์ดี
	 1๕	 นายอนิวัตต์	 มายา	 1๖	 นางสาวอัญรัตน์	 ค�าภานนท์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
	 1	 นางสาวกชพร	 วิชา	 ๒	 นายกรฤทธิ์	 เกิดสมบูรณ์
	 ๓	 นางสาวจารุภา	 เนาว์ขุนทด	 ๔	 นางสาวจินตพร	 เยาว์ด�า
	 ๕	 นางสาวจุฑารัตน์	 กลิ่นบุญมา	 ๖	 นางสาวชนิศร	 เพ็ชรฉนวน
	 ๗	 นางสาวชลธิชา	 ขาวช่วย	 ๘	 นางสาวชุตาภา	 ม่วงทับแสด
	 ๙	 นายฎฐกร	 ถนอมจิต	 1๐	 นางสาวฐาปนี	 ใจใหญ่
	 11	 นางสาวณิชนันทน์	 ชื้อประเสริฐ	 1๒	 นางสาวธนันชนก	 นิชเปี่ยม
	 1๓	 นางสาวธนิสร	 สุขเผือก	 1๔	 นางสาวนภัทรศร	 สุทธิแพทย์
	 1๕	 นายปวิตร์	 กัณฑ์กนก	 1๖	 นางสาวปวีณ์ธิดา	 สุพร
	 1๗	 นางสาวพนิดา	 ศรีเสมอ	 1๘	 นางสาวภัคพิชา	 ต่ายเกิด
	 1๙	 นางสาวรวิกานต์	 ทวีนันท์	 ๒๐	 นางสาววรกานต์	 มากกลิ่น
	 ๒1	 นางสาวศิรินทรา	 ธวัชชัยธรรม	 ๒๒	 นางสาวอรทัย	 ค�าไทย
	 ๒๓	 นางสาวอาภาภัทร	 รัตนโอภา	 ๒๔	 นางสาวอารียา	 พรมพิทักษ์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
	 1	 นายโกญจนาท	 ไปนาวะดี	 ๒	 นางสาวชนกานต์	 บุตรรัก
	 ๓	 นางสาวฐาปนันท์	 ศรีสุวรรณ	 ๔	 นางสาวปิยกมล	 บุญรอดอยู่
	 ๕	 นางสาวพลอยตะวัน	 ชมชายผล	 ๖	 นางสาวพารุ่ง	 โสตศรีทิพย์
	 ๗	 นางสาวพิชญ์สินี	 ประสานพันธ์	 ๘	 นางสาวศิริพร	 แสงค�าสุข
	 ๙	 นางสาวอนันตา	 ไกรสินธุ์
สาขาวิชาการสอนศิลปะ
	 1	 นายจัตุรงค์	 แสนใจกล้า	 ๒	 นางสาวฐิติรัตน์	 เจือรส
	 ๓	 นางสาวณัฐนรี	 ทีปะนะ	 ๔	 นางสาวนารีรัตน์	 ปันดี
	 ๕	 นางสาวนิรัญนาฎ	 โพธิ์บล	 ๖	 นางสาวปรียารัตน์	 ปกิระเณย์
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
	 1	 นางสาวรมณ	 คีรีศรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
	 1	 นายกฤษฎิ์	 วงศ์พันธุ์	 ๒	 นางสาวกาญจนา	 คนกล้า
	 ๓	 นายเขมณัฐ	 ขนบดี	 ๔	 นางสาวณัฐณิชา	 บุตรดีวงค์
	 ๕	 นายณัฐพล	 ภูหมื่น	 ๖	 นางสาวน�า้ทิพย์	 มายา
	 ๗	 นางสาวเนตรนภา	 ประสินชัย	 ๘	 นางสาวเบญจิรันดร์	 รักษาชล



๓๒

	 ๙	 นายปัญญณัฐ	 รอดเชื้อจีน	 1๐	 นางสาวปานวาด	 แสงสุระ
	 11	 นายพงศ์ภูวิศ	 พันชูกลาง	 1๒	 นางสาวพัชรวรรณ	 มูลทองค�า
	 1๓	 นางสาวพิชญาภัค	 สัจจะบันดาลใจ	 1๔	 นางสาวภัททิยากุล	 อุ่นมี
	 1๕	 นางสาวภัทรวดี	 อินวกูล	 1๖	 นางสาวยุวนันท์	 ลี้ไพโรจน์กุล
	 1๗	 นายวรัตถ์	 ชูช่วย	 1๘	 นางสาวสุนันทา	 บุญสวน
	 1๙	 นางสาวสุนิษา	 วัฒนะศิริขจร	 ๒๐	 นางสาวอรวรรณ	 โอศาสตร์
	 ๒1	 นายอิทธิ	 พตด้วง

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
	 1	 นางสาวเจนทิรา	 กู้เขียว	 ๒	 นางสาวนภัสวรรณ	 ตันติก�าธน
	 ๓	 นางสาวภัทรนิษฐ์	 ปัญญาเรือง	 ๔	 นางสาวรุจิรา	 มีสง่า
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
	 1	 นางสาวกชกร	 สันนิบาตราศรี	 ๒	 นางสาวเพ็ญพิสชา	 อินพรา
	 ๓	 นางสาวละมัยภรณ์	 สุทธิขันธ์	 ๔	 นายอรรถพล	 มีสัตย์
	 ๕	 นางสาวอังคณา	 คล้ายกระแส
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
	 1	 นายณัฐดนัย	 ตันติเกียรติ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
	 1	 นางสาวกันติชา	 ลัดดากุล	 ๒	 นางสาวจิราพรรณ	 แก้วตาด
	 ๓	 นางสาวฐิติการย์	 ฤทธิชัยนุวัฒน์	 ๔	 นางสาวณภัทรา	 นิลเพ็ชร์
	 ๕	 นางสาวณัฏฐ์ชญา	 ประสงค์นิจกิจ	 ๖	 นางสาวธนชนก	 โสมภีร์
	 ๗	 นางสาวธัญญ์ธิยา	 มุกรัศมีพัฒน์	 ๘	 นางสาวนลิตา	 สีหา
	 ๙	 นางสาวนิศารัตน์	 จุมณี	 1๐	 นางสาวพัชรี	 ศรีซังส้ม
	 11	 นางสาวริญญภัสร์	 ศิรโอฬารโรจน์	 1๒	 นางสาววรรษมน	 เลิศศิลป์มงคล
	 1๓	 นางสาววิศัลญ์ศยา	 ศิลปสิทธิ์	 1๔	 นางสาวสกลรัชต์	 นักบุญ
	 1๕	 นางสาวสุกัญญา	 อิสันเทียะ	 1๖	 นางสาวสุชาดา	 ประดุจชน
	 1๗	 นายอรรถชัย	 ประวันโต	 1๘	 นางสาวอาทิตยา	 ธงเดชชัย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
	 1	 นางสาวชลิยา	 คล้ายสุข	 ๒	 นางสาวณัฐธยาน์	 ไพรี
	 ๓	 นางสาวนรากร	 แก้วค�างาม	 ๔	 นางสาวปราริชาติ	 อินทุประภา
	 ๕	 นางสาวพัชรินทร์	 ศรีโพน	 ๖	 นายพันวิทย์	 มงคลชาญศักดิ์
	 ๗	 นายวัฒนา	 แสงสุวรรณ	 ๘	 นางสาวโสมภัสร์	 อินนุ่ม
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาววารุณี	 จงรักษ์	 ๒	 นายวิทยา	 สถาผล
สาขาวิชาการสอนศิลปะ
	 1	 นางสาวจุฬามณี	 สิงห์คาน	 ๒	 นางสาวหัทยา	 ชาติเรืองศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
	 1	 นางสาวกิตติญาภรณ์	 ชัยงาม	 ๒	 นางสาวคนึงรัตน์	 สาโรจน์
	 ๓	 นายจิรวัฒน์	 นิลวงษ์	 ๔	 นางสาวชนิตาพรรณ	 อินสา
	 ๕	 นางสาวณัชญา	 สุวรรณโชติ	 ๖	 นายด�ารงศักดิ์	 เถื่อนสว่าง
	 ๗	 นางสาวธมนวรรณ	 เทาศิริ	 ๘	 นางสาวธมลวรรณ	 แท่นทอง
	 ๙	 นางสาวนวพร	 พุ่มหิรัญ	 1๐	 นางสาวปานฤทัย	 ทรวงโพธิ์



๓๓

	 11	 นายพิสิษฐ์	 บุญยงค์	 1๒	 นายภัทรพล	 ศิลาโรจน์
	 1๓	 นางสาวรัตนา	 อนุกูล	 1๔	 นายวัชรพงศ์	 เข็มแก้ว
	 1๕	 นางสาววิชญาดา	 พูลสมบัติ	 1๖	 นางสาวศรัทธารัตน์	 ขัติยเนตร
	 1๗	 นางสาวสิริกมล	 หนูเอียด

การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
	 1	 นางสาวกชพร	 บุญติด	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 ทิพยจันทร์
	 ๓	 นางสาวกนกอร	 หัสเสนะ	 ๔	 นายกรวิชญ์	 น้อยมั่น
	 ๕	 นางสาวจิราพร	 ใจทรง	 ๖	 นางสาวดวงพร	 บัวพินธุ
	 ๗	 นางสาวดารณี	 หล่อเจริญ	 ๘	 นางสาวนฤมล	 ไชยรัตน์
	 ๙	 นางสาวปรียาพร	 ธนะภูมิชัย	 1๐	 นางสาวปานตา	 ปัสสา
	 11	 นางสาวพร้อมพรรณ	 ผลิศักดิ์	 1๒	 นางสาวพัทธนันท์	 พรหมสิงห์
	 1๓	 นางสาวไพลิน	 อินทร์พลับ	 1๔	 นางสาวภิญญาพัชญ์	 นาระหัด
	 1๕	 นางสาวรุ่งรวี	 พูลศิริ	 1๖	 นายฤทธิชัย	 พุ่มพวง
	 1๗	 นายวสันต์	 ฟูเต็มวงค์	 1๘	 นางสาววิภาดา	 กาฬหว้า
	 1๙	 นายวีรวัฒน์	 ไชยภักดิ์	 ๒๐	 นางสาวศศิธร	 อมรกาญจนกุล
	 ๒1	 นางสาวสุมาลี	 ทรงคงดวงดี	 ๒๒	 นางสาวโสภิดา	 พูลสาย
	 ๒๓	 นางสาวอริสรา	 ดาวแก้ว	 ๒๔	 นางสาวอาภัสรา	 ค�าสักดี
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 มีชัยผาสุข	 ๒	 นางสาวกาญจนา	 ติดกระโทก
	 ๓	 นางสาวจตุพร	 ลือค�างาม	 ๔	 นางสาวจิรัฐิพร	 โพธิ์ด้วง
	 ๕	 นายณัฐภัทร	 แสงมาลา	 ๖	 นางสาวเด่นนภา	 ลัทธะโล
	 ๗	 นางสาวธนัชพร	 ตันอรัญญู	 ๘	 นายนพกร	 สิรินพมณี
	 ๙	 นางสาวนภัส	 ชัยทัศน์	 1๐	 นางสาวนัดดา	 ชนะประโคน
	 11	 นางสาวปวริศา	 จันทร์ลอย	 1๒	 นางสาวปวิชญา	 ผูกประยูร
	 1๓	 นางสาวปวีณา	 เมฆลอย	 1๔	 นายพงศ์ศิริ	 คงเทียม
	 1๕	 นางสาวพจนา	 วงษ์มิตรแท้	 1๖	 นางสาวพณิชา	 มัณฑนาพร
	 1๗	 นางสาวภุศณิชชา	 นามอินทร์	 1๘	 นางสาวเมธาวี	 กาญจนศร
	 1๙	 นางสาวรุ่งระวี	 วงศ์เกษร	 ๒๐	 นางสาววรันธร	 ทองหม่อม
	 ๒1	 นางสาวศมานันท์	 ชุมทัพ	 ๒๒	 นางสาวศิริพร	 จงเพลินนภาพร
	 ๒๓	 นางสาวศิริพร	 ดวงแย้ม	 ๒๔	 นางสาวศุภสุตา	 ซื่อเสมอ
	 ๒๕	 นายอดิศร	 พรมศิริ
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
	 1	 นางสาวพรรณกมล	 สวัสดิภิรมย์
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
	 1	 นายคศิษฐ์ศักดิ์	 จิตตรง	 ๒	 นายเจษฎา	 รัศมี
	 ๓	 นางสาวชนนิกานต์	 นวลแสง	 ๔	 นายณัชพล	 ข�ากลิ่น
	 ๕	 นายทศพล	 กันเขตวิทย์	 ๖	 นางสาวธนิตา	 บัวทั่ง
	 ๗	 นายธัชชานนท์	 ยงการนา	 ๘	 นายปริวรรต	 แหยมศิริ
	 ๙	 นางสาวปัทมวรรณ	 จันทนาม	 1๐	 นายพร	 จันทาทิพย์
	 11	 นายพรเทพ	 พนมมรรค	 1๒	 นายพีรพงศ์	 สุวรรณประเสริฐ
	 1๓	 นางสาวภัทตราพร	 อินทอง	 1๔	 นางสาวภัทราภรณ์	 แช่มชุมแสง



๓๔

	 1๕	 นางสาววรรธิดา	 สอาดละออช่างเกตุ	 1๖	 นางสาววาสนา	 ขันทอง
	 1๗	 นางสาววินิศรา	 รุ่งเรือง	 1๘	 นายศตวรรษ	 มาเปี่ยม
	 1๙	 นายศุภณัฐ	 มากประมูล	 ๒๐	 นายเศรษฐศิลป์	 ผดุงผล
	 ๒1	 นายสุทธิพงษ์	 ศรีตัมภวา	 ๒๒	 นางสาวสุทิศา	 สวัสดี
	 ๒๓	 นางสาวสุธิดา	 ศุขสายชล	 ๒๔	 นางสาวอัจฉรา	 สนข�า
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 เตือนประโยชน์	 ๒	 นางสาวกมลวรรณ	 หิตจ�านงค์
	 ๓	 นางสาวกรพันธุ์	 จงถาวรวุฒิ	 ๔	 นายฉัตรณรงค์	 เลิศวิทยาประดิษฐ์
	 ๕	 นางสาวณัฐสินี	 มาณพ	 ๖	 นางสาวธัญภรณ์	 สุวรรณ์
	 ๗	 นางสาวธันยพร	 แสวงผล	 ๘	 นางสาวธิวารุ่ง	 จุนท้วม
	 ๙	 นางสาวนภัสสร	 พรหมทา	 1๐	 นางสาวนุชจรี	 นะวาระ
	 11	 นางสาวพุทธพร	 ห่อสี	 1๒	 นางสาวโศภิตา	 เฉลิมมิตร
	 1๓	 นางสาวอภิญญา	 ก่องขัน	 1๔	 MR.KIMSET	 CHY
	 1๕	 Ms.THYKUNTHEA	 TOT
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
	 1	 นางสาวกันชนิตรา	 ประดิษฐ์	 ๒	 นางสาวธนภรณ์	 นาคเจือทอง
	 ๓	 นางสาวภัสส์กุญช์	 กัณหสินวัฒนา	 ๔	 MISSDUO	 GAO
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาวชลนิภา	 รินทร	 ๒	 นางสาวโชติฬส	 ไชยงาม
	 ๓	 นายตุลา	 สุขขี	 ๔	 นางสาวนภัสวรรณ	 ประภากร
	 ๕	 นางสาวนลพรรณ	 บัวแสง	 ๖	 นางสาวบารมี	 นครชัย
	 ๗	 นายพงษ์ธนาฒย์	 ทิพย์มงคล	 ๘	 นางสาวพรรณภา	 เจริญสุข
	 ๙	 นายเมธัส	 เจริญผล	 1๐	 นางสาวศิริสุดา	 แสงนิล
	 11	 นางสาวอรุณี	 พ่วงพันดี
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
	 1	 นายพงษ์ศักดิ์	 ไกรเจริญ	 ๒	 นายรตนกร	 สังข์แก้ว
	 ๓	 นายอัคร	 โพธิ์ศรี
สาขาวิชาการสอนศิลปะ
	 1	 นางสาวกมลชนก	 กาลสุข	 ๒	 นางสาวกมลทิพย์	 เข็มเพชร
	 ๓	 นายกรกฎ	 ไกรศรี	 ๔	 นางสาวกวินทรา	 ปุณณะหิตานนท์
	 ๕	 นางสาวกวิสรา	 สืบส่ง	 ๖	 นางสาวกีรติกา	 แก้วชื่นชัย
	 ๗	 นางสาวจันจิรา	 แซ่ลี้	 ๘	 นายจิระพงศ์	 กลับสงวน
	 ๙	 นางสาวฐิติมา	 อารีย์	 1๐	 นางสาวณัชชา	 ศรีเสน
	 11	 นางสาวติราภรณ์	 อารอบ	 1๒	 นายทยากร	 ชูช่วย
	 1๓	 นายธนากรณ์	 สอนอาจ	 1๔	 นางสาวธัญญา	 พูลเพิ่ม
	 1๕	 นายธีรฉัตร	 ธีระแนว	 1๖	 นายธีรพล	 ทั่งทอง
	 1๗	 นางสาวบุษราภรณ์	 โกสุโพ	 1๘	 นายปพน	 รัตนาจารย์
	 1๙	 นางสาวพรพรรณ	 สิงหฬ	 ๒๐	 นางสาวพรรณทิพา	 ศุภโชคเกษตรกุล
	 ๒1	 นางสาวพัชรี	 บุตรพรม	 ๒๒	 นางสาวเพ็ญนภา	 วิชัยสุทธิพันธุ์
	 ๒๓	 นายภัทรพล	 เลี่ยวไพบูลย์	 ๒๔	 นายมนตรี	 ค�าตื้อ
	 ๒๕	 นางสาวยุภาภรณ์	 เพชรขาว	 ๒๖	 นายรังสรรค์	 เฟื่องฟู
	 ๒๗	 นางสาวรุ่งรวี	 รุ่งแสง	 ๒๘	 นายวสุพล	 นุกูลราษฎร์



๓๕

	 ๒๙	 นายวัชเรนทร์	 จันทร์พงษ์ศรี	 ๓๐	 นางสาววันดี	 แข็งแรง
	 ๓1	 นายวิศรุต	 อยู่คง	 ๓๒	 นายวีรพันธ์	 จันทะแพน
	 ๓๓	 นายสมัชญ์	 พิมพ์สิน	 ๓๔	 นายสหรัฐ	 เอี่ยมสุภาภรณ์
	 ๓๕	 นายสิริภาส	 แย้มโสภี	 ๓๖	 นางสาวสุนิศา	 พูลผล
	 ๓๗	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 บัวงาม	 ๓๘	 นางสาวอัมรา	 สืบเกิด
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
	 1	 นายศุภชัย	 ไชยบุตร
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	 1	 นายวิชญ์วิศิชย์	 ลาวิลาศ
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
	 1	 นายกรกนก	 บูรณะ	 ๒	 นางสาวกวิสรา	 ทองนาเมือง
	 ๓	 นายเจษฎาภรณ์	 หงษ์หิน	 ๔	 นายเฉลิมยุทธ	 เอี่ยมช�านาญ
	 ๕	 นางสาวชนม์ณนันท์	 ถายาธัชนันท์	 ๖	 นายชัชกร	 โยธาทิพย์
	 ๗	 นายชิตพล	 บุญเก่า	 ๘	 นายฐิชิตพงศ์	 วนิชรัตนวงศ์
	 ๙	 นายณัฐชนันท์	 เฟื่องนิภากรณ์	 1๐	 นายเดชา	 เมืองจันทร์
	 11	 นายทรงพล	 นุ่นทองหอม	 1๒	 นายทศพร	 นุราช
	 1๓	 นายธงชัย	 รูปสวยดี	 1๔	 นายธนนาถ	 ตันติวรเดช
	 1๕	 นายธนากร	 ปลื้มเกษร	 1๖	 นายธนากร	 หงษ์ทอง
	 1๗	 นางสาวนาฎลดา	 หมูก้อน	 1๘	 นายปรัชญา	 นาคประสิทธิ์
	 1๙	 นายปิยบุตร	 ประทุมวัลย์	 ๒๐	 นางสาวปิยะวารินทร์	 ธนเจริญวรกุล
	 ๒1	 นางสาวฝ้ายอรุณ	 ซิบเข	 ๒๒	 นายพงศกร	 ติดชัย
	 ๒๓	 นายพรพรหมเทพ	 จิตต์สม	 ๒๔	 นายพรพิชิต	 พรหมซอ
	 ๒๕	 นายพัชรดนัย	 เขม้นกิจ	 ๒๖	 นายพิชญสุทธ์	 ดุมกลาง
	 ๒๗	 นายภูมิ	 ชาลีวัลย์	 ๒๘	 นางสาวมลุลี	 ศรีสมบูรณ์
	 ๒๙	 นายวรรณเทพ	 ธนเศรษฐบ�ารุง	 ๓๐	 นายวัชระพล	 เรืองค�า
	 ๓1	 นายวัฒนพงศ์	 สิมมาทอง	 ๓๒	 นายวีรพล	 สวนสุข
	 ๓๓	 นายวีระชัย	 ตังสวานิช	 ๓๔	 นายศิรธันย์	 รุจิกรหิรัณย์
	 ๓๕	 นางสาวศิริอาภา	 ธรรมรักษา	 ๓๖	 นายสราวุฒิ	 จินตวร
	 ๓๗	 นายสันติภาพ	 ศิริโสดา	 ๓๘	 นางสาวสุดโสภา	 รุ่งสว่าง
	 ๓๙	 นายสุทธิพัฒน์	 รักงาม	 ๔๐	 นายสุรพงษ์	 มุงคุณแสน
	 ๔1	 นายสุรศักดิ์	 อินทร์โอ้	 ๔๒	 นายสุรสิทธิ์	 แก้วบุดดี
	 ๔๓	 นายอติโชค	 บุญช่วย	 ๔๔	 นายอธิวัฒน์	 แก้วแหวน
	 ๔๕	 นายอภิวัฒน์	 มารมย์	 ๔๖	 นายเอกชัย	 เพลียโคตร
	 ๔๗	 นายเอกลักษณ์	 วิริยประเสริฐ



๓๖

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 น�า้เงิน	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 หอมจันทร์
	 ๓	 นางสาวกรชนก	 ดีเดย์	 ๔	 นางสาวกรรณิการ์	 อาภาภัสร์
	 ๕	 นางสาวกรองแก้ว	 ช่วงเวฬุวรรณ	 ๖	 นายเกรียงไกร	 ไชยเฟื่อง
	 ๗	 นางสาวเกษรินทร์	 สลุงใหญ่	 ๘	 นายเกียรติศักดิ์	 โชติรัตนธ�ารง
	 ๙	 นางสาวคณัสนันท์	 อุดอ้าย	 1๐	 นางสาวจีรนันท์	 พรใส
	 11	 นางสาวจุฑามาศ	 อัมรีย์	 1๒	 นางสาวเจนจิรา	 มาล้น
	 1๓	 นายเจนภพ	 ดีเหลือ	 1๔	 นางสาวชนัญญา	 ธรรมภัทรกุล
	 1๕	 นางสาวชลธิชา	 ประเสริฐ	 1๖	 นางสาวฐิติพร	 ไชยศรี
	 1๗	 นายณัฏฐ์	 คุณสนอง	 1๘	 นายณัฐดนัย	 โพธิข�า
	 1๙	 นางสาวณัฐรดา	 จรุงจิต	 ๒๐	 นางสาวดนินทร์	 กลิ่นสุคนธ์
	 ๒1	 นางสาวดลชนก	 ยอดโตมร	 ๒๒	 นางสาวทวิพร	 ดีเลิศ
	 ๒๓	 นายทศพร	 สุทธิธรรมสกุล	 ๒๔	 นางสาวทิพย์สุดา	 ไพรงาม
	 ๒๕	 นายธนภูมิ	 นรฮีม	 ๒๖	 นางสาวธนาภรณ์	 สมบูรณ์สิทธิ์
	 ๒๗	 นางสาวธันยธร	 เทพรักษ์	 ๒๘	 นายธีรสวัสดิ์	 ถึกสวัสดิ์
	 ๒๙	 นางสาวธีราพร	 บุญยานันท์	 ๓๐	 นางสาวนันทลักษณ์	 มณีวัฒนาวงศ์
	 ๓1	 นายบริพัฒน์	 ทัพพงษ์	 ๓๒	 นางสาวบุณยาพร	 พรหมชาติ
	 ๓๓	 นางสาวเบญจวรรณ	 นิสกนิลกุล	 ๓๔	 นายปกรณ์วิทย์	 ชะนัมพร
	 ๓๕	 นายปฏิภาณ	 สิงห์เขตต์	 ๓๖	 นางสาวประภาพร	 วัฒนวิไลกุล
	 ๓๗	 นายปุริศ	 ล้อเส็ง	 ๓๘	 นายพงศกร	 ศุภกิจจานุสรณ์
	 ๓๙	 นายพชร	 บุญมานันต์	 ๔๐	 นายพชร	 รุจิรกาโมทย์
	 ๔1	 นางสาวพรรณพร	 งามสมกลิ่น	 ๔๒	 นางสาวพัชรินทร์	 หนาแน่น
	 ๔๓	 นางสาวพิมพ์ปวีณ์	 ทองสมบัติ	 ๔๔	 นายพิสิษฐ์พร	 กะการดี
	 ๔๕	 นายภัทรพล	 ผะรานนท์	 ๔๖	 นางสาวภิญชุกรณ์	 เสริมสุขประเสริฐ
	 ๔๗	 นายมงคล	 ปรมัตถ์	 ๔๘	 นางสาวมณีรัตน์	 ศิริดวงสุริยันต์
	 ๔๙	 นางสาวมินทรา	 แสงฉาย	 ๕๐	 นายยศพนธ์	 เขียวเหลือง
	 ๕1	 นางสาวรัตนาวดี	 หาทรัพย์	 ๕๒	 นางสาววริศรา	 ท่าข้าม
	 ๕๓	 นางสาววลัยพร	 ทองแท่ง	 ๕๔	 นางสาววิชุดา	 สีหะบุตร
	 ๕๕	 นางสาวศยามล	 เพียภูเขียว	 ๕๖	 นางสาวศรัญญา	 จินตนา
	 ๕๗	 นางสาวศรัญญา	 เติมตัวรัมย์	 ๕๘	 นางสาวศลิษา	 ชอบจิตต์
	 ๕๙	 นายศักดิ์พล	 ผ่องอักษร	 ๖๐	 นายศาสตราพนธ์	 ศรีสุข
	 ๖1	 นางสาวศิริรัตน์	 ดีสอน	 ๖๒	 นางสาวศิวนาถ	 กมล
	 ๖๓	 นางสาวสกาวเดือน	 กามินี	 ๖๔	 นายสรัล	 วิจิตรพานิชกุล
	 ๖๕	 นายสราวุธ	 รัตนวิจิตร	 ๖๖	 นางสาวสาธิดา	 พิมพ์เพราะ
	 ๖๗	 นายสิรภพ	 แย้มเกษร	 ๖๘	 นางสาวสิริกร	 ศรีมณี
	 ๖๙	 นางสาวสิวินีย์	 จันทร์รักษา	 ๗๐	 นางสาวสุภัสสร	 ช�าดี
	 ๗1	 นางสาวสุภาวดี	 เเซ่อุ้ย	 ๗๒	 นางสาวสุมิตา	 วังทองไพบูลย์
	 ๗๓	 นายสุรนาท	 เขื่อนแก้ว	 ๗๔	 นางสาวหทัยรัตน์	 ใหม่อินทร์
	 ๗๕	 นางสาวอังคณา	 โสมเมา	 ๗๖	 นายอัษฎาวุธ	 เกริกกุลพัฒนา
	 ๗๗	 นางสาวอินทีวร	 เอื้อสมสกุล	 ๗๘	 MR.	CHEN	 YUEHAIYU
	 ๗๙	 MISS	CHEN	 YUEHENG	 ๘๐	 MISS	LAI	 ZHUO	QUN
	 ๘1	 MISS	MA	 DANNI	 ๘๒	 MR.	XIA	 YU
	 ๘๓	 MR.	YU	 HAN	 ๘๔	 MR.	ZHAO	 LIANGJUN



๓๗

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
	 1	 นายกัลปมิตร	 วงษ์นาค	 ๒	 นายกิตติพจน์	 ยิ้มแย้ม
	 ๓	 นายจักรกฤษ	 เชื้อเงิน	 ๔	 นายจิรพันธ์	 เครือพรมมินทร์
	 ๕	 นางสาวจิราพัชร	 ทองสุก	 ๖	 นายณัฐพงษ์	 กลิ่นวิชา
	 ๗	 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล	 คนคล่อง	 ๘	 นายณัฐวุฒิ	 ลุนคุณ
	 ๙	 นายธนา	 คณิตชยกูล	 1๐	 นายธนาวุธ	 ธรรมโน
	 11	 นายนัยรินทร์	 จันหอม	 1๒	 นางสาวนาตาชา	 วิเชียรฉาย
	 1๓	 นายนิภัทร	 เอียดเสน	 1๔	 นายบริหาร	 ขุนแก้ว
	 1๕	 นายประกิต	 ทองสังข์	 1๖	 นายพงศกร	 หมอนพังเทียม
	 1๗	 นายพรประเสริฐ	 สุทธิศักดิ์สรเดช	 1๘	 นางสาวพัชรินทร์	 บุญรักษา
	 1๙	 นายพิทยา	 ฤทธิ์นภา	 ๒๐	 นายภัทร	 บุญวรรณ
	 ๒1	 นายภานุวัฒน์	 เนื่องจ�านงค์	 ๒๒	 นางสาวภาสินี	 โพธิ์อ่อง
	 ๒๓	 นายภูมินทร์	 แย้มแสง	 ๒๔	 นายมฆ	 อินทราชัย
	 ๒๕	 นางสาวรักษิตา	 สารีโท	 ๒๖	 นายรัฐพงษ์	 หล้าชนบท
	 ๒๗	 นายฤทธิภัทร์	 ขันตีสา	 ๒๘	 นายวทัญญู	 ภัทราพรกุล
	 ๒๙	 นางสาววรรณวิมล	 สายสมร	 ๓๐	 นายวรวงศ์	 วิสวิสุทธิ์
	 ๓1	 นายวรุฒ	 ธีระทิพย์	 ๓๒	 นายวัชระ	 ลีค�าแหง
	 ๓๓	 นายวัชระพงษ์	 ฤทธิ์พรณรงค์	 ๓๔	 นายวิทยา	 ไทยสา
	 ๓๕	 นายวิศวินท์	 รีอุมา	 ๓๖	 นายศรัณยุทธ	 ชูยิ่งสกุลทิพย์
	 ๓๗	 นายศราฤทธิ์	 มหาค�า	 ๓๘	 นายสิริวัฒน์	 นิลอ่อน
	 ๓๙	 นายหมื่นชัย	 แก้วนา	 ๔๐	 นายอนุชา	 ประหยัด
	 ๔1	 นายอนุชา	 ศิริบุญ	 ๔๒	 นายอภิวัฒน์	 ศิริรักษ์
	 ๔๓	 นางสาวไอรดา	 สยามประโคน	 ๔๔	 MR.	EAN	 SITHAN
	 ๔๕	 MR.	KHUT	 NARIN	 ๔๖	 MR.	ROEUN	 SARITH



๓๘

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
การจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
	 1	 นางสาวฐิตาพร	 รัตนพันธ์	 ๒	 นางสาวฐิตินันท์	 วิชญหทัยพันธุ์
	 ๓	 นางสาวณัฐกาญ	 อัครนลเมธา	 ๔	 นางสาวทรงธิดา	 ปานจันทร์
	 ๕	 นางสาวทิพวรรณ	 ชมภูธิมา	 ๖	 นางสาวนิสาชล	 นิลประดิษฐ์
	 ๗	 นางสาวปัทมา	 สังข์ขาว	 ๘	 นางสาวพรทัชชา	 พงษ์เภตรา
	 ๙	 นายวรภพ	 วิวัฒนวานิช	 1๐	 นางสาววรรณภา	 อุดมผล
	 11	 นางศนิกานต์	 พิเชฐจินดากุล	 1๒	 นายศักดิ์พันธุ์	 บุญเอี่ยม
	 1๓	 นางสาวศุภัตรา	 ฮวบเจริญ	 1๔	 นางสาวอรุณี	 สาธุเม
	 1๕	 MRS.	CHANPHENG	 PATHOUMMALANGSY	1๖	 Ms.	GUO	 YA
	 1๗	 Ms.	JIANMEI	 SU	 1๘	 MR.	KHAN	MD	 FAIZUL	KARIM
	 1๙	 Ms.	LI	YUAN	 YING	 ๒๐	 Ms.	MEI		KHIM	 PHANG
	 ๒1	 Ms.	MELIA	 PUTRI	 ๒๒	 Ms.	NI	WAYAN	MARSHA	 SATYARINI
	 ๒๓	 MR.	PHAT	 SAKADA
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวกุลนารี	 จิ๊นหลี	 ๒	 นางสาวชนธิชา	 ทองมาก
	 ๓	 นางสาวทิพวรรณ	 ขุมทอง	 ๔	 นางสาวเทวิกา	 แสงอรุณ
	 ๕	 นางสาวธนัชพร	 ซีโฟร์	 ๖	 นางไพรินทร์	 ทราบจังหรีด
	 ๗	 นางสาวมลฤทัย	 ธมั่นคง	 ๘	 นางสาวรมย์รวี	 ค�าพรรณ์
	 ๙	 นางสาวระวีวรรณ	 เป็นแผ่น	 1๐	 นางสาวสร้อยสุดา	 โลหะจรูญ
	 11	 นายสุรพงศ์	 คชชา
สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
	 1	 นางสาวญาณี	 เหล่าเจริญนาน	 ๒	 นางสาวดุษฎี	 ค�าบัวโคตร
	 ๓	 นางสาวนวรัตน์	 ธิติอนันต์ปกรณ์	 ๔	 นางสาวปณิชา	 วรรณวัฒน์
	 ๕	 นางสาวพรทิพย์	 สุดถิ่น	 ๖	 นางสาวพิชญา	 สารแสน
	 ๗	 นางสาวภรณ์ทิวา	 แก้วมณี	 ๘	 นางสาววิลาสิณี	 หอมเกษร
	 ๙	 นางสาวสุปีรยา	 กฤษณานุกูล	 1๐	 นายอติชาต	 มีเจริญ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
	 1	 นางสาวกรรณิกา	 กงกวย	 ๒	 นายจิรวิชญ์	 กิตติวงษ์ก�าจร
	 ๓	 นางสาวชมพูนุท	 หวังเจริญทรัพย์	 ๔	 นายฐานันดร	 สหะวรกุลศักดิ์
	 ๕	 นางสาวธิดารัตน์	 ปสันน์สิริคุณ	 ๖	 นางสาวธีรนุช	 ศิริจันโท
	 ๗	 นางสาวประภาวี	 เครือวัง	 ๘	 นางสาวมณฑิรา	 เอี่ยมอารมณ์
	 ๙	 นางสาวมัลลิกา	 วงษ์วิเชียร	 1๐	 นางสาววริฏฐิสา	 วีระพันธ์
	 11	 นางสาวศิรินทรา	 วิสาพาค	 1๒	 นางสาวสุภาลักษณ์	 จันทา
บัญชีมหาบัณฑิต
	 1	 นางสาวกนกอร	 เมืองแก้ว	 ๒	 นางสาวกฤติยา	 พินิจ
	 ๓	 เรือเอกหญิงกัญชวี	 ศรีพรหม	 ๔	 นางสาวจันทร์ธิมา	 ศรีสวัสดิ์
	 ๕	 นายชัยฤกษ์	 พุฒิวิญญู	 ๖	 นางสาวฐิติยา	 คูณขาว
	 ๗	 นางสาวณัฐญาดา	 คงสกุล	 ๘	 นางสาวธนัชพร	 สุขะ
	 ๙	 นางสาวนัทธมน	 ตู้เจริญพร	 1๐	 นางสาวเนตรนภา	 เรี่ยวแรง
	 11	 นางปริศนา	 เยาวมาร	 1๒	 นายพรชัย	 กัณฑ์สุข



๓๙

	 1๓	 นางสาวพุทธชาติ	 แสนอินไร	 1๔	 นางสาวเพ็ญประภา	 มีเดช
	 1๕	 นางสาวมณีรัตน์	 ข่ายพิลาป	 1๖	 นางสาวเย็นวดี	 สิทธิกุล
	 1๗	 นางสาววราภรณ์	 ว่องประชานุกูล	 1๘	 นางสาวศิรินาถ	 เบ้าหล่อเพ็ชร์
	 1๙	 นางสาวสาวิตรี	 สมจันทร์	 ๒๐	 นางสาวสุนิสา	 สมวงค์
	 ๒1	 นางสาวอลิษา	 ประสมผล	 ๒๒	 นางสาวอัญชสา	 จ�าปาแก้ว
	 ๒๓	 นางสาวอันธิกา	 ไชยศิลป์	 ๒๔	 MISSCHHEANG	 VANNDA

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการเงิน
	 1	 นางสาวศศิประภา	 ค�าจริง
สาขาวิชาการจัดการ
	 1	 นางสาวอาทิตยา	 สุขพระกิจ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
	 1	 นางสาวกมลฉัตร	 มั่นธรรม
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
	 1	 นางสาวสุธิตา	 มุกดาสนิท
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวสุขุมาล	 สุนทร
สาขาวิชาการตลาด
	 1	 นางสาวกมลวรรณ	 สุขแสง
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
	 1	 นางสาวเบญจวรรณ	 แดงกูล

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการเงิน
	 1	 นางสาวเกศสุดา	 มะลิคง	 ๒	 นายเจนณรงค์	 เธียรวิชญ์กุล
	 ๓	 นางสาวฐิติมา	 กรีดกราย	 ๔	 นางสาวทักษพร	 กรณีพินิจ
	 ๕	 นางสาวธนิศรา	 คุณกะ	 ๖	 นายอภิวัฒน์	 ไทรงามเอี่ยม
	 ๗	 นางสาวอัญมณี	 อยู่เล็ก
สาขาวิชาการจัดการ
	 1	 นางสาวญาณวรรณ	 พีระประเทือง	 ๒	 นางสาวณัฏฐ์ฤทัย	 ธีรโชติภคพร
	 ๓	 นางสาวทิพย์สุดา	 ตันติสังวรากูร	 ๔	 นางสาวธนธรณ์	 จึงดีสมใจ
	 ๕	 นางสาวพรรษชล	 เจริญเสริมสกุล	 ๖	 นางสาวพิชชาอร	 ประดิษฐพฤกษ์
	 ๗	 นางสาวฟารีดา	 อุดมศรี	 ๘	 นางสาวสุนันทา	 ด�าริห์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
	 1	 นางสาวกฤษยมล	 พงษ์เกตุกร	 ๒	 นางสาวจิราพร	 รัตนวิเชียร
	 ๓	 นายณัฐพงศ์	 แก้วใจจง	 ๔	 นางสาวอันธิกา	 สระกลาง
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
	 1	 นางสาวทิพวรรณ	 มูลศรี	 ๒	 นางสาวอังคณา	 ตรีสันติสุขกุล
สาขาวิชาการตลาด
	 1	 นางสาว	ณ	พิชา	 ช�านินาวากุล	 ๒	 นางสาวศุภรัตน์	 ชุณหปัญญา
	 ๓	 นางสาวสุธิดา	 เนื่องจ�านงค์



๔๐

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
	 1	 นางสาวธนกาญจน์	 คมวิริยะวุฒิ	 ๒	 นางสาวธิดารัตน์	 ผลศิริ
	 ๓	 นางสาวพลอยพรรณ	 วิตตานนท์	 ๔	 นางสาวพิรญาณ์	 เอกปิยะกุล
	 ๕	 นางสาวริลรณี	 โนรี	 ๖	 นางสาวศรัญญา	 ตระกูลไพศาล

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการเงิน
	 1	 นางสาวกิตติภรณ์	 ราษฎร์เจริญ	 ๒	 นางสาวกุลสตรี	 ศรีลาศักดิ์
	 ๓	 นายจักรวาล	 อ่อนพลับ	 ๔	 นางสาวชไมภรณ์	 สุพรรณ
	 ๕	 นายชวนบุญ	 หวังเจริญ	 ๖	 นายเชวงพจน์	 ท้าวพา
	 ๗	 นางสาวฐิติรัตน์	 สุขเย็น	 ๘	 นางสาวณัฏฐณิชา	 คล้ายเณร
	 ๙	 นางสาวณัฏฐธิดา	 คชฤทธิ์	 1๐	 นางสาวณัฐธยาน์	 ชัยอารีราษฎร์
	 11	 นางสาวนิรชา	 โพธิ์ทอง	 1๒	 นางสาวปริศนา	 บุญสวน
	 1๓	 นายปิยะนนท์	 โพธิ์ทอง	 1๔	 นายพชร	 ดอกชะเอม
	 1๕	 นายพีรวุฒิ	 ปุยงาม	 1๖	 นางสาวภัทราภรณ์	 รัตนบุรี
	 1๗	 นางสาวมนัสนันท์	 ภูโคก	 1๘	 นางสาวรัชฎาภรณ์	 สุพรรณ
	 1๙	 นางสาววชิรญาณ์	 กลิ่นขจร	 ๒๐	 นางสาวศุภชาณิณมุกต์	 จินชาภา
	 ๒1	 นางสาวศุภาภรณ์	 สุนทวงษ์	 ๒๒	 นายสิรวิชญ์	 ศรีวราพันธุ์
	 ๒๓	 นางสาวสุภาพร	 ผุดผ่อง
สาขาวิชาการจัดการ
	 1	 นางสาวจุฑามาศ	 เทพรักษา	 ๒	 นางสาวชลิตา	 จันทร์สายทอง
	 ๓	 นางสาวญาณิศา	 พันธุ	 ๔	 นางสาวณัฎฐณิชา	 คชมาส
	 ๕	 นายธนภูมิ	 ขจรวนิชโชติ	 ๖	 นางสาวธันย์ชนก	 ส�าเนียงงาม
	 ๗	 นายธีรพล	 เจียงภูเขียว	 ๘	 นางสาวปณิชา	 ใจกล้า
	 ๙	 นางสาววิรุณญา	 เอี่ยมเรือง	 1๐	 นายวิศรุต	 มีแก้ว
	 11	 นายวีรภัทร	 ลิขิตธนประสงค์	 1๒	 นายสิทธิพล	 สุทธวงค์
	 1๓	 นางสาวอภิสรา	 โคตรมณี	 1๔	 นางสาวอัมไพทิพย์	 เฉลิมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
	 1	 นางสาวกมลวรรณ	 กีรติพงศ์พันธุ์	 ๒	 นางสาวทัศนีย์	 สาจันทร์
	 ๓	 นางสาวธันยพร	 ขอบอรัญ	 ๔	 นางสาวนพรัตน์	 เกตุอ่อน
	 ๕	 นางสาวพิราภรณ์	 พรเทพเกษมสันต์	 ๖	 นางสาวยมลพร	 มโนธรรม
	 ๗	 นางสาววิชิตา	 แข็งแรง	 ๘	 นางสาววิไรวรรณ	 ธรรมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
	 1	 นางสาวกันธิชา	 อินทรักษา	 ๒	 นางสาวธีรดา	 พลอยแสง
	 ๓	 นางสาวภัทรวดี	 เทศค�าจร	 ๔	 นางสาวมนัญชยา	 สุวรรณวงษ์ชัย
	 ๕	 นางสาวมลธิรา	 ไชยภา	 ๖	 นางสาวมัชฌิมา	 สนธิลาภ
	 ๗	 นางสาวศศิมาภรณ์	 พงษ์สิงห์	 ๘	 นางสาวสุดารัตน์	 แกล้วกล้า
	 ๙	 นางสาวสุทธิดา	 เส็งเอ็ม	 1๐	 นางสาวสุริยุ	 ไกยะวินิจ
	 11	 นางสาวสุวิภา	 ชาตรูประชีวิน	 1๒	 นางสาวอธิษา	 ชูมณี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวสุมิตรา	 รุ่งเรือง



๔1

สาขาวิชาการตลาด
	 1	 นางสาวชนมณีณัฐ	 ณ	บางช้าง	 ๒	 นางสาวชัยอมร	 มณีรัตน์
	 ๓	 นางสาวณภัทร	 ลบแย้ม	 ๔	 นางสาวณัชชารีย์	 กรสวัสดิ์สิทธิ
	 ๕	 นางสาวณัฏฐณิชา	 การะภักดี	 ๖	 นางสาวณัฐวดี	 ชนะใจพรหม
	 ๗	 นางสาวณิชกานต์	 แสนกล้า	 ๘	 นายธัญธร	 เธียรวิวัฒน์นุกูล
	 ๙	 นายบุญญฤทธิ์	 สรรพกิจไพศาล	 1๐	 นางสาวปภาวรินทร์	 จันทร์โพธิ์
	 11	 นางสาวปัทมา	 ปานนิล	 1๒	 นางสาวพิมพ์รัตน์	 สุกใส
	 1๓	 นางสาวมณิสร	 ศรีนอก	 1๔	 นางสาวรภัทร	 กลิ่นอยู่
	 1๕	 นางสาวรัญชนา	 ไชยฤทธิ์	 1๖	 นางสาววรรณิต	 ริยะจันทร์
	 1๗	 นายวิศรุต	 ชาติมันตกุล	 1๘	 นางสาวศศิธร	 ละมุล
	 1๙	 นางสาวศุภาพิชญ์	 แซ่โง้ว	 ๒๐	 นางสาวสุวนันท์	 ทาสนิท
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
	 1	 นายกิติศักดิ์	 หวังเจริญ	 ๒	 นางสาวเกศแก้ว	 จันทร์โชติ
	 ๓	 นางสาวเขมิสรา	 ทวีสิทธิ์เจริญ	 ๔	 นางสาวชฎารัตน์	 ผดุงพงษ์
	 ๕	 นางสาวชลลดา	 ศรีคงไทย	 ๖	 นางสาวชุตินันท์	 ค�าวังจันทร์
	 ๗	 นางสาวฐิติพร	 น�า้โมง	 ๘	 นางสาวณัฐธิดา	 ฉาดพิมาย
	 ๙	 นางสาวณิชาภัทร	 วิเศษ	 1๐	 นางสาวดลญา	 จันลี
	 11	 นางสาวทิพวรรณ	 วงศ์ด้วง	 1๒	 นางสาวธมลวรรณ	 บ�ารุง
	 1๓	 นางสาวปรพร	 เลขวัต	 1๔	 นายประธาน	 ษันธากร
	 1๕	 นางสาวปัญชิกา	 พะลัง	 1๖	 นางสาวพรรณวิไล	 จันทร์แม้น
	 1๗	 นายพิพัฒน์	 อังกูรวัฒนา	 1๘	 นางสาวลักษิกา	 เสรีศุภโภคานนท์
	 1๙	 นางสาววรัลชญาน์	 ไชยสุริยะฉัตร	 ๒๐	 นางสาวสมหทัย	 แซ่จิว
	 ๒1	 นางสาวอธิศา	 ค้าขาย	 ๒๒	 นางสาวอรอนงค์	 กันทะ
	 ๒๓	 นางสาวอัจฉรา	 ไชยวงษ์



๔๒

บริหารธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการ
	 1	 นางสาวสาวิตรี	 วุทธิจินดา
สาขาวิชาการเงิน
	 1	 นายกมล	 อรุณเรืองสกุล	 ๒	 นางสาวกมลทิพย์	 แก้วอุทัยเสถียร
	 ๓	 นางสาวกมลวรรณ	 พราหมณ์ลอย	 ๔	 นางสาวกฤษติยา	 ภูนาค
	 ๕	 นางสาวกัญญนัทธ์	 ทองระอา	 ๖	 นางสาวกัญญา	 เปี่ยมกระแสธรรม
	 ๗	 นางสาวกาญจนาพร	 เครือทอง	 ๘	 นางสาวกุลธิดา	 บูรณะสุข
	 ๙	 นางสาวกุลนาถ	 ส�าเนียงนวล	 1๐	 นายเกียรติกานต์	 เจริญพร
	 11	 นายจาตุรนต์	 อุตค�า	 1๒	 นายจิรพนธ์	 อังภัทรานนท์
	 1๓	 นางสาวจุฑามาศ	 ทองใย	 1๔	 นางสาวจุไรพร	 ปะสิ่งชอบ
	 1๕	 นายเจ	 จู	 1๖	 นายฉัตรพล	 ดีบุรี
	 1๗	 นางสาวฉัตรมณี	 วิสุทธิรัตน์	 1๘	 นางสาวชนิสา	 ปานสวัสดิ์
	 1๙	 นายชาลิต	 ปัทมสุขสุคนธ์	 ๒๐	 นายชินวัตร	 กิมสร้อย
	 ๒1	 นางสาวโชติกา	 ตระกูลต้นทรัพย์	 ๒๒	 นางสาวญาณินี	 โสภาคย์มงคล
	 ๒๓	 นางสาวญาสุมินทร์	 น้อยศรีอยู่	 ๒๔	 นายณรงค์ศักดิ์	 ชวนคิด
	 ๒๕	 นางสาวณัฏฐนิช	 ค�าชมภู	 ๒๖	 นางสาวณัฐชญา	 หอมกลิ่น
	 ๒๗	 นายณัฐชนน	 มูลชนะ	 ๒๘	 นายณัฐนภนต์	 ทศแสนสิน
	 ๒๙	 นางสาวณัฐวรรณ	 ปิ่นนาค	 ๓๐	 นางสาวณิชา	 เจนสถิตย์ไพบูลย์
	 ๓1	 นางสาวดรัลพร	 สงวนจิตร์	 ๓๒	 นายต้นไผ่	 กองสุข
	 ๓๓	 นางสาวตุลยา	 จิระสิงห์	 ๓๔	 นายธนรัช	 สังข์ขาว
	 ๓๕	 นางสาวธนัชชล	 จารไนย์	 ๓๖	 นายธนากร	 รักษ์สุจิตรัตน์
	 ๓๗	 นายธวัชชัย	 ชมภูมาตรย์	 ๓๘	 นางสาวนริดา	 ขุนนุบาล
	 ๓๙	 นางสาวนันทญา	 จันทะศิลา	 ๔๐	 นางสาวนาตาลี	 จ�าปารัตน์
	 ๔1	 นางสาวนิชา	 จิ๋วสุข	 ๔๒	 นางสาวนุชดากร	 ท�าเสมอดี
	 ๔๓	 นางสาวบุษยมาศ	 สุขเจริญ	 ๔๔	 นางสาวเบญจพร	 จันทรา
	 ๔๕	 นางสาวปภาวดี	 วกสุดจิต	 ๔๖	 นางสาวปิยะวัลย์	 บุญอ�านาจ
	 ๔๗	 นางสาวปุณณภา	 นครกัณฑ์	 ๔๘	 นายเปรม	 โกศลานันท์
	 ๔๙	 นางสาวพรพรรณ	 ศรีวิมล	 ๕๐	 นายพิชญ์	 บุญสุภา
	 ๕1	 นางสาวพิมพ์ชนก	 วัฒนะลาภเจริญกุล	 ๕๒	 นางสาวพิมพ์พัชฌา	 เหมุทัย
	 ๕๓	 นางสาวพิมพ์พิศา	 วัชรชินวงศ์	 ๕๔	 นางสาวเพ็ญพิชา	 พุ่มพา
	 ๕๕	 นางสาวเพ็ญศิริ	 พิมพ์ชัยกุล	 ๕๖	 นางสาวเพียงรวี	 พิทยาวิริยะพันธ์
	 ๕๗	 นางสาวแพรวนภา	 พรมมา	 ๕๘	 นายภัทรกานต์	 สุวรรณศรี
	 ๕๙	 นางสาวภัทรวรรณ	 แสงศรี	 ๖๐	 นางสาวภัทราภรณ์	 หนูค�า
	 ๖1	 นางสาวภาณุมาศ	 ภูพัฒธนทรัพย์	 ๖๒	 นางสาวมัชฌิมา	 ศิริวัฒน์
	 ๖๓	 นายยงวิทย์	 แซ่เฮ้ง	 ๖๔	 นายยศพล	 สันติสุขมนัส
	 ๖๕	 นายรณชัย	 พันธ์นิล	 ๖๖	 นางสาวรัตฑกานต์	 ศรีสกุลพิสุทธิ์
	 ๖๗	 นางสาววนิดา	 ภิญโญยาง	 ๖๘	 นางสาววรัญญา	 สุระมณี
	 ๖๙	 นายวรากร	 กลิ้งทะเล	 ๗๐	 นายวรุต	 ธีระด�ารงศักดิ์
	 ๗1	 นายวิทธวัช	 จ�านงค์ไว	 ๗๒	 นางสาววิริยา	 ศรีวงศ์ราช
	 ๗๓	 นางสาววิลาวัณย์	 ถาวรพงศ์	 ๗๔	 นายวุทธากานต์	 ญาติอยู่
	 ๗๕	 นางสาวเวณิกา	 โปนานนท์	 ๗๖	 นายศรัณย์	 อุปชัย
	 ๗๗	 นางสาวศราวดี	 ตระกูลฮุน	 ๗๘	 นางสาวศศิธร	 บุตรมาศ



๔๓

	 ๗๙	 นายศิรธัช	 นักเจริญ	 ๘๐	 นางสาวศิริกาญจน์	 นันต๊ะวงศ์
	 ๘1	 นายสมรัก	 เกษมศิริพาณิชย์	 ๘๒	 นางสาวสโรชา	 พรมเสือ
	 ๘๓	 นางสาวสาธิดา	 พึ่งเกษม	 ๘๔	 นางสาวสาลิณี	 ทองข�า
	 ๘๕	 นางสาวสาลินี	 ต่างสี	 ๘๖	 นางสาวสาวิตรี	 ข�าวิลัย
	 ๘๗	 นายสิงหา	 อาษา	 ๘๘	 นายสิริภพ	 เลิศวรวุฒิ
	 ๘๙	 นางสาวสุกฤตา	 ทัพพิจิตร	 ๙๐	 นางสาวสุกัญญา	 ทรัพย์ทวี
	 ๙1	 นางสาวสุดารัตน์	 เสมจิตร	 ๙๒	 นางสาวสุพิชชา	 ปีย์วราเมธี
	 ๙๓	 นางสาวสุภัชชา	 ทูลสง่า	 ๙๔	 นางสาวสุภาภรณ์	 ฉ�า่แสง
	 ๙๕	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ชื่นโคกกรวด	 ๙๖	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 อัมฤทธิ์
	 ๙๗	 นายอภิวัฒน์	 ศรียานงค์	 ๙๘	 นางสาวอรวรรณ	 จันทนาม
	 ๙๙	 นายอัครเดช	 ค�าทวี	 1๐๐	 นางสาวอัจฉรา	 ราชรองเมือง
สาขาวิชาการจัดการ
	 1	 นางสาวกนกพร	 จ�านงค์ผล	 ๒	 นางสาวกนกพร	 บางประเสริฐ
	 ๓	 นางสาวกมลชนก	 ดวงมณี	 ๔	 นางสาวกมลพร	 โพธิ์ทอง
	 ๕	 นางสาวกมลวรรณ	 วงค์ก�าภู	 ๖	 นางสาวกรรณิการ์	 ฝ่ายภูเขียว
	 ๗	 นางสาวกฤติยา	 สวัสดิ์วรวงศ์	 ๘	 นายกฤษณะ	 วันหล่อน
	 ๙	 นางสาวกัญญาภัค	 ค�าแพ่ง	 1๐	 นางสาวกัญญารัตน์	 รัตนะสิน
	 11	 นางสาวเกตน์นิภา	 มะโนดี	 1๒	 นางสาวขนิษฐา	 สารถ้อย
	 1๓	 นางสาวจันจิรา	 พรประสิทธิ์	 1๔	 นางสาวจันทร์ชลิญา	 ชุ่มมงคล
	 1๕	 นางสาวจันทร์แรม	 บุญมาก	 1๖	 นางสาวจิรนันท์	 รังหอม
	 1๗	 นายจิรพัทธ์	 นิสสัยสุข	 1๘	 นายจิรายุทธ	 ผาอ�านาจ
	 1๙	 นางสาวจุฑามาศ	 กรีอักษร	 ๒๐	 นางสาวจุฑามาศ	 ตรัยวิทยา
	 ๒1	 นางสาวจุฑาลักษณ์	 โตศิริ	 ๒๒	 นายจุมพล	 กมลแมน
	 ๒๓	 นายฉัตรชัย	 โทสวัสดิ์	 ๒๔	 นางสาวชนัญชิดา	 สอนเจริญผล
	 ๒๕	 นางสาวชนิสรา	 ดอกไธสง	 ๒๖	 นางสาวชมพูเนกต์	 บุญเติม
	 ๒๗	 นางสาวชไมพร	 เอี่ยมยิ้ม	 ๒๘	 นางสาวชลธิชา	 สุขมา
	 ๒๙	 นางสาวชลัยรัตน์	 เจริญทรัพย์	 ๓๐	 นางสาวชลิดา	 อิ่มสวาสดิ์
	 ๓1	 นางสาวชัชชญา	 ก้อนวิมล	 ๓๒	 นายชัยธัช	 โพธิวิไล
	 ๓๓	 นางสาวชุตินัน	 เงินจันทร์	 ๓๔	 นางสาวโชติรส	 เขียวสามปลื้ม
	 ๓๕	 นางสาวฐิติพร	 บุตตะโยธี	 ๓๖	 นางสาวฐิติรัตน์	 ทศคุย
	 ๓๗	 นางสาวณัฐชา	 แกว่นการไถ	 ๓๘	 นางสาวณัฐณิชา	 สามารถ
	 ๓๙	 นางสาวณัฐพร	 สุขจิต	 ๔๐	 นายณัฐพล	 จิตจ�านงค์
	 ๔1	 นายณัฐวุฒิ	 มีสุข	 ๔๒	 นางสาวดวงกมล	 ภูวดลไพโรจน์
	 ๔๓	 นางสาวดวงกมล	 ย่องใย	 ๔๔	 นางสาวดวงกมล	 ศรีประวัติ
	 ๔๕	 นางสาวดวงกมล	 สกุลสมบัติ	 ๔๖	 นายตรีภพ	 ธวัฒน์
	 ๔๗	 นายไตรรงค์	 เจริญวัฒนา	 ๔๘	 นางสาวธนพร	 จิรพนากร
	 ๔๙	 นายธนพล	 ยิ้มละม้าย	 ๕๐	 นางสาวธรรศสรัล	 มีเงิน
	 ๕1	 นางสาวธัญวรัตม์	 มณีวงศ์	 ๕๒	 นางสาวธารทิพย์	 ลุนราช
	 ๕๓	 นางสาวธาริน	 บุญศรีวงษ์	 ๕๔	 นายธีรดนย์	 จอนนุ้ย
	 ๕๕	 นายธีรวัฒน์	 ทั่งทอง	 ๕๖	 นางสาวนงลักษณ์	 สมัยเอี่ยม
	 ๕๗	 นางสาวนริศรา	 พรมเวียง	 ๕๘	 นางสาวนริศรา	 ศรีมณี
	 ๕๙	 นางสาวนลัทพร	 ไกรทอง	 ๖๐	 นางสาวนวพรพรหม	 ทองทวี
	 ๖1	 นางสาวน�้าริน	 นามจุมจัง	 ๖๒	 นายนิธิ	 ธานี



๔๔

	 ๖๓	 นางสาวนิลเนตร	 สังโสม	 ๖๔	 นางสาวนุสรา	 พิสิฐสุข
	 ๖๕	 นางสาวบัณฑิตา	 บุ้งทอง	 ๖๖	 นางสาวบุญสิตา	 รักษา
	 ๖๗	 นางสาวบุญหลาย	 สีสืบมา	 ๖๘	 นางสาวบุษบา	 หลวงสนาม
	 ๖๙	 นางสาวบุษยมาศ	 นาคทอง	 ๗๐	 นางสาวบุษราภรณ์	 อรุณชัยรัตน์
	 ๗1	 นายแบงค์ชาติ	 มากคุณ	 ๗๒	 นางสาวปณตพร	 ราชวานิช
	 ๗๓	 นางสาวปวีณ์พร	 ทองโฉม	 ๗๔	 นายปองคุณ	 นันทนาเนตรุ่ง
	 ๗๕	 นางสาวปัญญาพร	 ดีตลอด	 ๗๖	 นายปัฐวีร์	 ภู่วิทยาธร
	 ๗๗	 นางสาวปัทมพร	 พุฒคาวี	 ๗๘	 นางสาวปารินี	 มณีรัตน์
	 ๗๙	 นางสาวปิยธิดา	 โล่ห์ทอง	 ๘๐	 นางสาวปิยภรณ์	 เนตรอัมพร
	 ๘1	 นายปิยศักดิ์	 ทองรัตนะ	 ๘๒	 นายพงศกร	 วงษ์พานิช
	 ๘๓	 นายพงศกร	 ศรีนิล	 ๘๔	 นายพจน์ณรงค์	 ถาวร
	 ๘๕	 นายพรเทพ	 สีขาว	 ๘๖	 นางสาวพรนัชชา	 ศิษย์สิงห์ไพโรจน์
	 ๘๗	 นางสาวพรพิมล	 ตันมี	 ๘๘	 นางสาวพัชรินทร์	 ถมสันเทียะ
	 ๘๙	 นางสาวพัชรินทร์	 ประจง	 ๙๐	 นางสาวพิไลวรรณ	 รอบคอบ
	 ๙1	 นายพิษณุ	 ไสยวิริยะ	 ๙๒	 นายพีรธัช	 ชาวปากน�า้
	 ๙๓	 นายภัทรกร	 สุขขาว	 ๙๔	 นางสาวภัทรญา	 สาครพานิช
	 ๙๕	 นางสาวภัทรวดี	 ศิริสุทธิวรนันท์	 ๙๖	 นายภาณุพงศ์	 เทียนทอง
	 ๙๗	 นางสาวมณัชยา	 บุหงารัตน์	 ๙๘	 นางสาวมณีรัตน์	 ไม่ลืม
	 ๙๙	 นางสาวมะลิสา	 เบ้าที	 1๐๐	 นางสาวมัทชรี	 ทองใบ
	 1๐1	 นางสาวมัสยา	 ศรีแก้ว	 1๐๒	 นางสาวมาสสุภา	 โทอาสา
	 1๐๓	 นายเมธา	 พลาดิศัยเลิศ	 1๐๔	 นายเมธานนท์	 มหายศปัญญา
	 1๐๕	 นางสาวยุวดี	 พนมจันทร์	 1๐๖	 นางสาวโยษิตา	 ตอนกลาง
	 1๐๗	 นางสาวรตินันท์	 อุยยานานนท์	 1๐๘	 นางสาวรสรินทร์	 กลิ่นขจร
	 1๐๙	 นายรังสิมันต์	 โตเจริญ	 11๐	 นางสาวรัตติกร	 บุตรพรม
	 111	 นางสาวรัตนา	 สอนฆ้อง	 11๒	 นางสาวรินนภา	 อัคราช
	 11๓	 นางสาวรุ่งไพลิน	 กันชัย	 11๔	 นางสาวเรนุกา	 สมโฉม
	 11๕	 นางสาวลลิตา	 เทวาประดับ	 11๖	 นายวชิรวิทย์	 วงษ์บุบผา
	 11๗	 นางสาววรพร	 แก้วมา	 11๘	 นางสาววรฤทัย	 ศรประดิษฐ์
	 11๙	 นายวราพล	 ด�ารงถวิลวงศ์	 1๒๐	 นายวัชรพล	 บุญธรรม
	 1๒1	 นายวัชรันต์	 บุญรุ่ง	 1๒๒	 นางสาววันนิภา	 โพนชา
	 1๒๓	 นางสาววันวิสาข์	 พุทธรักษา	 1๒๔	 นางสาววาศิษฐี	 ติณณภพโภศินันท์
	 1๒๕	 นายวิกรานต์	 นิติการ	 1๒๖	 นายวิชยุตม์	 ภิรมย์กิจ
	 1๒๗	 นายวิทวัส	 ทองมานะเสถียร	 1๒๘	 นายวิธวินท์	 ถึงลาภ
	 1๒๙	 นางสาววิภาวี	 นาทันรีบ	 1๓๐	 นางสาววิมาดา	 บ�ารุงเกตุ
	 1๓1	 นางสาววิลาสินี	 นกแก้ว	 1๓๒	 นายวุฒิพงษ์	 วงศ์ปรากฎ
	 1๓๓	 นางสาวเวธิกา	 ประสิทธิแสง	 1๓๔	 นายเวสารัช	 ทรงศิริ
	 1๓๕	 นายศรศิลป์	 โคตรโสภา	 1๓๖	 นางสาวศรินญา	 ธนศักดิ์ไพศาล
	 1๓๗	 นางสาวศิริพร	 ชัยมงคล	 1๓๘	 นางสาวศิริพร	 หมื่นภักดี
	 1๓๙	 นางสาวศิริรัตน์	 เพ็งบุบผา	 1๔๐	 นางสาวศิลามณี	 ปิติกุลวณิชย์
	 1๔1	 นายศุภกิตติ์	 ขจรเวชไพศาล	 1๔๒	 นายศุภากร	 ยูรขุนทศ
	 1๔๓	 นายเศรษฐา	 หอมหวล	 1๔๔	 นางสาวสกุลทิพย์	 วงษ์เจริญ
	 1๔๕	 นายสปันญ์ยุทธ	 วนิชย์บุญชู	 1๔๖	 นางสาวสมฤดี	 พรมประเสริฐ
	 1๔๗	 นายสยาม	 บุญยะนิวาสน์	 1๔๘	 นายสรวิศ	 พิศุทธิ์นรรัตน์



๔๕

	 1๔๙	 นายสาธิต	 ชูนวน	 1๕๐	 นางสาวสายธาร	 กองสินธุ์
	 1๕1	 นางสาวสาวิตรี	 ธนะศรี	 1๕๒	 นางสาวสุจิตรา	 นุริตมน
	 1๕๓	 นางสาวสุธินี	 คงสิงห์เฮง	 1๕๔	 นางสาวสุนันทา	 หงษา
	 1๕๕	 นางสาวสุนิษา	 ปุมพิมาย	 1๕๖	 นางสาวสุนิสา	 เปรื่องเมธา
	 1๕๗	 นางสาวสุพิชชา	 ใจสุทธิ	 1๕๘	 นางสาวสุภัสสรา	 พงศ์นพรัตน์
	 1๕๙	 นางสาวสุภาวดี	 ศาสตร์โพธิ์	 1๖๐	 นายสุรพล	 วิยาภรณ์
	 1๖1	 นางสาวสุวิมล	 มรรยาวุฒิ	 1๖๒	 นางสาวอภิชญา	 บ�ารุงตัว
	 1๖๓	 นายอภิชาติ	 นามโสม	 1๖๔	 นายอภิวัฒน์	 จันทะนิตย์
	 1๖๕	 นายอภิสิทธิ์	 ค�านึง	 1๖๖	 นางสาวอรกานต์	 ชินพานิชย์
	 1๖๗	 นางสาวอรณิชา	 ขวัญฉาย	 1๖๘	 นางสาวอรวรรณ	 รัตนะ
	 1๖๙	 นางสาวอรศิริ	 วงษ์รัตน์	 1๗๐	 นางสาวอรัชพร	 หอมประสิทธิ์
	 1๗1	 นางสาวอังคณา	 ไชยสงโท	 1๗๒	 นางสาวอังคณา	 น้อยเกษม
	 1๗๓	 นางสาวอังศุมาลี	 บุญเรือง	 1๗๔	 นางสาวอัญชิสา	 พันธ์วงษ์
	 1๗๕	 นายอัมรินทร์	 สิทธิ	 1๗๖	 นายอาณากร	 หาญศักดิ์สิริกุล
	 1๗๗	 นางสาวอาภัสรา	 ดีรอด	 1๗๘	 นายอิทธิพล	 สุขสมบท
	 1๗๙	 นางสาวอิษฎา	 วิโรจนุปถัมภ์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
	 1	 นางสาวกชกร	 สุขค�า	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 ศรีสุยงค์
	 ๓	 นางสาวกนกอร	 ตันติรเสถียร	 ๔	 นางสาวกมลชนก	 มัดขะยัน
	 ๕	 นางสาวกมลวรรณ	 อุเทนสุด	 ๖	 นางสาวกรชนก	 ปัททุม
	 ๗	 นางสาวกัญจน์ชญาภัค	 สุต้น	 ๘	 นางสาวกันต์กนิษฐ์	 บวบทอง
	 ๙	 นางสาวกานต์ธิดา	 ดอกแก้ว	 1๐	 นางสาวกานต์รวี	 สอดศรี
	 11	 นายกิตติวัฒน์	 อนุอัน	 1๒	 นางสาวขวัญพร	 ลาราช
	 1๓	 นางสาวจริยา	 พรมทิพย์	 1๔	 นางสาวจินตนา	 พิมพา
	 1๕	 นางสาวจิรภัทร	 เพียรกิติ	 1๖	 นางสาวจิรัตติกาล	 พรอภิรัตน์
	 1๗	 นางสาวจิราพร	 จันทะพา	 1๘	 นางสาวจิริตา	 นินด�า
	 1๙	 นางสาวจีรวดี	 อุตอามาตย์	 ๒๐	 นางสาวจุฑามาส	 มีศรี
	 ๒1	 นางสาวจุรีรัตน์	 แน่นหนา	 ๒๒	 นางสาวชลธิชา	 พรรณทัศนกุล
	 ๒๓	 นางสาวชลธิชา	 วรรณศิริลักษณ์	 ๒๔	 นายชัยเจริญ	 หล่มศรี
	 ๒๕	 นางสาวซายูริ	 พูลสวัสดิ์	 ๒๖	 นางสาวญาณิศา	 เทพแพง
	 ๒๗	 นางสาวญาณิศา	 เหลืองพิบูลกิจ	 ๒๘	 นางสาวญาดา	 เกตุทองแถม
	 ๒๙	 นางสาวฐิติมน	 ค�าหว่าง	 ๓๐	 นางสาวณสิกาญจน์	 มีพร้อมพงศ์
	 ๓1	 นางสาวณัฎฐนิช	 คงนิรันดร	 ๓๒	 นางสาวณัฐกานต์	 กกรัมย์
	 ๓๓	 นางสาวณัฐฐิญา	 ทิพย์ทอง	 ๓๔	 นายณัฐนันท์	 อาจวารินทร์
	 ๓๕	 นางสาวณัฐนารี	 อินตุ้ย	 ๓๖	 นางสาวดารณี	 หนูแหยม
	 ๓๗	 นางสาวตวงพร	 งามพยุงพงษ์	 ๓๘	 นางสาวเตชินี	 ธีระวุฒิพันธุ์
	 ๓๙	 นางสาวธนากานต์	 วัธนเวคิน	 ๔๐	 นางสาวธิติมา	 ผานาค
	 ๔1	 นางสาวนรินพร	 ธนูศร	 ๔๒	 นางสาวนัฐชนก	 อุไรวรรณ
	 ๔๓	 นางสาวนันทกาญจน์	 ก�าลูนเวสารัช	 ๔๔	 นางสาวนาฏธวัช	 เชื้อสมุทร
	 ๔๕	 นางสาวน�้าฝน	 จันทร์ควง	 ๔๖	 นางสาวนิธินันท์	 จรัสชัยพจน์
	 ๔๗	 นางสาวนิภาพร	 คงสถาน	 ๔๘	 นางสาวนิษาชล	 วิทยา
	 ๔๙	 นางสาวนุชจรีย์	 ทองประสาน	 ๕๐	 นางสาวนุชนารถ	 ทองอยู่
	 ๕1	 นางสาวประภาวรรณ	 สุขประโยชน์	 ๕๒	 นางสาวปวีณา	 เจริญพิทักษ์กุล



๔๖

	 ๕๓	 นางสาวปัญญรัชต์	 เกิดแก้ว	 ๕๔	 นางสาวปัญลิกา	 วงค์เสรี
	 ๕๕	 นางสาวปัณฑ์ชนิต	 บุญฤทธิ์	 ๕๖	 นางสาวปาริสา	 เจริญคลัง
	 ๕๗	 นางสาวปิญญาวรรณ	 สวัสดี	 ๕๘	 นางสาวปิ่นนภา	 ใจชนะ
	 ๕๙	 นางสาวปิยธิดา	 นิลสุ	 ๖๐	 นางสาวปิยธิดา	 แย้มศรี
	 ๖1	 นางสาวปุณยาพร	 ฤทธิรงค์สกุล	 ๖๒	 นางสาวฝนทิพย์	 วรรัตน์
	 ๖๓	 นายพงศกร	 รัตนเจริญ	 ๖๔	 นายพงษ์ศักดิ์	 ศรีบุญนาค
	 ๖๕	 นางสาวพรนภา	 กาญจนารักษ์	 ๖๖	 นางสาวพรสวรรค์	 ฤทธิ์แก้ว
	 ๖๗	 นางสาวพัชรีพร	 สมสอาด	 ๖๘	 นางสาวพิชชาพร	 แซ่ฮั่น
	 ๖๙	 นางสาวพิมหฤทัย	 ตุ่นหนูแฟบ	 ๗๐	 นางสาวแพพร	 มโนรัตน์
	 ๗1	 นางสาวภัชรีญา	 นมัสศิลา	 ๗๒	 นางสาวภัทรปภา	 เมฆแสงอรุณรุ่ง
	 ๗๓	 นางสาวภัทรวรินทร์	 เชี่ยวตระการ	 ๗๔	 นางสาวมนทิรา	 อิ่มดม
	 ๗๕	 นางสาวมยุริญ	 ตระกูลรุ่งวิเศษ	 ๗๖	 นางสาวมลลดา	 นิสัยซื่อ
	 ๗๗	 นางสาวมัลลิกา	 โพธิ์ศรี	 ๗๘	 นางสาวมาริดา	 สุดเสน่ห์
	 ๗๙	 นางสาวรชฏ	 เกตุชิต	 ๘๐	 นางสาวรัชนก	 คันธสอน
	 ๘1	 นายรัตนโชติ	 ดงแดง	 ๘๒	 นางสาวรุ่งนภา	 ขันถม
	 ๘๓	 นางสาวฤทัยกานต์	 คมข�า	 ๘๔	 นางสาวฤทัยรัตน์	 ยงพฤกษา
	 ๘๕	 นางสาวลดารัตน์	 มุงคุลแสน	 ๘๖	 นางสาวลักษมณ	 อังคะนาวิน
	 ๘๗	 นางสาววทันพร	 สดวิไล	 ๘๘	 นายวรทัต	 ชื่นชม
	 ๘๙	 นางสาววรรณกร	 นาคชูศรี	 ๙๐	 นางสาววรรณฤดี	 ชูโชติ
	 ๙1	 นางสาววรรณฤดี	 โนนค�าพันธ์	 ๙๒	 นางสาววรวรรณ	 กะเสริม
	 ๙๓	 นางสาววราภรณ์	 แซ่เบ๊	 ๙๔	 นางสาววริยา	 ชยางศุ
	 ๙๕	 นางสาววริศรา	 ตันสุขี	 ๙๖	 นางสาววันทิพย์	 วงษ์เพ็ญ
	 ๙๗	 นางสาววิชุอร	 ตุรคอัสดร	 ๙๘	 นางสาววิภาวี	 เกษมสันติกุล
	 ๙๙	 นายวีรภัทร	 ค�าเจริญ	 1๐๐	 นายเวนิส	 เบิกบานจิตร
	 1๐1	 นางสาวศศินา	 บุรินรัมย์	 1๐๒	 นายศักดิ์สิทธิ์	 เปียแก้ว
	 1๐๓	 นางสาวศิรดา	 มะแก้ว	 1๐๔	 นางสาวศิรประภา	 กระทุ่มทอง
	 1๐๕	 นายศิริชัย	 ศรีจันทะ	 1๐๖	 นางสาวศิรินฟ้า	 ดวงจันทร์
	 1๐๗	 นางสาวศิรินยา	 ดวงจันทร์	 1๐๘	 นางสาวศิริพร	 บุ้งทอง
	 1๐๙	 นางสาวศุภิสรา	 พัสดุ	 11๐	 นางสาวสลิลธร	 เพ็งขาเม
	 111	 นางสาวสายทิพย์	 แจ้งสว่าง	 11๒	 นายสิทธิพันธุ์	 สุวรรณโภชน์
	 11๓	 นางสาวสิริยากร	 ดิษฐธรรม	 11๔	 นางสาวสิริวรรณ	 บัณฑิตทัศนานนท์
	 11๕	 นายสุทธิพงษ์	 เพียรภักดีสกุล	 11๖	 นางสาวสุธีรา	 อาจเรือง
	 11๗	 นางสาวสุนันทา	 มีสมบูรณ์	 11๘	 นางสาวสุพัตรา	 สิทธิบุศย์
	 11๙	 นางสาวสุภาภรณ์	 ก�าเนิดบุญ	 1๒๐	 นางสาวสุรีรัตน์	 บรรพเชิด
	 1๒1	 นางสาวเสาวภา	 นาคเพ็ชร	 1๒๒	 นางสาวโสภาพร	 สุขะ
	 1๒๓	 นางสาวอติกานต์	 พานิคม	 1๒๔	 นางสาวอภิชญา	 วงศ์ตระกูล
	 1๒๕	 นายอภิวัฒน์	 โยธา	 1๒๖	 นายอมรเทพ	 สิงห์น้อย
	 1๒๗	 นายอมลวัฒฑ์	 พิลาภ	 1๒๘	 นางสาวอรทัย	 จิตรพล
	 1๒๙	 นางสาวอรปรียา	 แย้มสาย	 1๓๐	 นางสาวอลิตษา	 กานิล
	 1๓1	 นางสาวอัจฉรา	 ลือรินทร์	 1๓๒	 นางสาวอัญทิชา	 จิตร�าพึง
	 1๓๓	 นางสาวอัญมณี	 มานะดี	 1๓๔	 นางสาวอัมรา	 ดาทอง
	 1๓๕	 นางสาวอาภาพร	 รัตนศรี	 1๓๖	 นางสาวอารีญา	 แจ่มดวง
	 1๓๗	 นางสาวอิมอร	 ศิริธรรม



๔๗

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
	 1	 นางสาวกชพร	 ผกาหอม	 ๒	 นางสาวกนกพร	 อยู่สินธุ์
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 มาลา	 ๔	 นางสาวกมลวรรณ	 สุขถาวร
	 ๕	 นางสาวกรกนก	 แก้วอุไร	 ๖	 นางสาวกรกนก	 สุขจิตต์
	 ๗	 นางสาวกวิณี	 วิจิโน	 ๘	 นางสาวกัญญา	 กาลีมี
	 ๙	 นางสาวกิตติญา	 ตั้งเกียรติอุดม	 1๐	 นางสาวกิตติยา	 กิตติบ�ารุงสุข
	 11	 นางสาวกิติยาภรณ์	 จ�าปาขาว	 1๒	 นางสาวกุลปริยา	 บุญเหมาะ
	 1๓	 นางสาวเขมจิรา	 เชื้อชาย	 1๔	 นางสาวจรรยา	 เติมบุญเรือง
	 1๕	 นางสาวจันทิมา	 สินปะรุ	 1๖	 นางสาวจุฑามาศ	 ต้นสี
	 1๗	 นางสาวจุฑามาศ	 สุขสีดา	 1๘	 นางสาวเจรนา	 โคจริก
	 1๙	 นางสาวฉัตรวดี	 วาศรี	 ๒๐	 นางสาวชนม์นิภา	 ปราณี
	 ๒1	 นางสาวชนิกา	 กิตติกูล	 ๒๒	 นางสาวชยาภรณ์	 แก้วกระจ่าง
	 ๒๓	 นางสาวชลธิชา	 สุนทรนนท์	 ๒๔	 นางสาวชลิตา	 ทวีชาติ
	 ๒๕	 นางสาวชิดชนก	 พจน์ไพเราะ	 ๒๖	 นางสาวซากุระโกะ	 ไอบะ
	 ๒๗	 นางสาวฐิติกาญจน์	 จันทเขต	 ๒๘	 นางสาวฐิติกานต์	 เอเบลซ์
	 ๒๙	 นางสาวฐิติมา	 โซ่เงิน	 ๓๐	 นางสาวณัฐมา	 ดอกกระฐิน
	 ๓1	 นางสาวณัฐริกา	 อินตุ้ย	 ๓๒	 นางสาวดรัลพร	 ก�าปั่นทอง
	 ๓๓	 นางสาวทรัพย์อนันต์	 เศรษฐภักดี	 ๓๔	 นายธนากร	 กล�า่ครบุรี
	 ๓๕	 นางสาวธัญรัฐ	 โรจนวณิชชากร	 ๓๖	 นางสาวธัญวรัตน์	 เขม้นกิจ
	 ๓๗	 นางสาวธัญวรัตน์	 พิทักษ์วงษ์	 ๓๘	 นางสาวธัญวรัตน์	 เวสารัตน์
	 ๓๙	 นายธีรเกียรติ	 ค�าแก้ว	 ๔๐	 นายนคร	 ทองหล่อ
	 ๔1	 นางสาวนภัสกร	 หนูทอง	 ๔๒	 นางสาวนริศรา	 อินทร์จันดา
	 ๔๓	 นายนฤต	 สุวรรณรุ่งเรือง	 ๔๔	 นางสาวนันท์นภัส	 ตั้งวิริยะวรกุล
	 ๔๕	 นายนันทวัฒน์	 แก้วมาดา	 ๔๖	 นางสาวนัยนันท์	 เจริญสิทธิชัย
	 ๔๗	 นายนิเวช	 ธนาพงษ์พิสิฐ	 ๔๘	 นายบูรธัช	 มั่นครองธรรม
	 ๔๙	 นายปณต	 สว่างวัฒนาภรณ์	 ๕๐	 นางสาวปณิชา	 อารีราษฎร์
	 ๕1	 นางสาวปนัดดา	 อุ่มพิมาย	 ๕๒	 นางสาวประภาพร	 ดิษฐจันทร์
	 ๕๓	 นายปรีชา	 จ�าปาทอง	 ๕๔	 นางสาวปรียานุช	 ซื่อตรง
	 ๕๕	 นางสาวปวีณา	 โกมลวัฒนพงศ์	 ๕๖	 นางสาวปองขวัญ	 ค�าฉายศรี
	 ๕๗	 นางสาวปิ่นอนงค์	 ศรีปลั่ง	 ๕๘	 นางสาวปุณณ์ภัสสร	 ลิมเมธาพงศา
	 ๕๙	 นายเปมิกา	 กายรองทอง	 ๖๐	 นายพงศธร	 เจ๊ะสมาแอน
	 ๖1	 นายพชร	 พรหมรักษา	 ๖๒	 นางสาวพรกนก	 กนกทิพย์พรชัย
	 ๖๓	 นางสาวพรพิมล	 แซ่แต้	 ๖๔	 นางสาวพรรณญา	 คีรีวรรณ
	 ๖๕	 นางสาวพรรณนิภา	 มะลิวัลย์	 ๖๖	 นางสาวพิมพ์ชนก	 เทียนทอง
	 ๖๗	 นางสาวพิศชนก	 ศรีสอน	 ๖๘	 นางสาวพีรยา	 กะระคนธ์
	 ๖๙	 นางสาวเพชรรัตน์	 ปรีเพ็ชร	 ๗๐	 นางสาวฟ้าใส	 ไชยค�า
	 ๗1	 นางสาวภริดา	 ศิมานนท์	 ๗๒	 นายภัทรเดช	 เสวีวัลลภ
	 ๗๓	 นางสาวภัทรมน	 พรรณไพโรจน์	 ๗๔	 นางสาวภัทราพร	 วงษ์ชุ่ม
	 ๗๕	 นายภาสกร	 จ�าปานิล	 ๗๖	 นายยสินทร	 เอื้อพิพัฒน์
	 ๗๗	 นายยุทธชัย	 สุกใส	 ๗๘	 นายยุทธพิชัย	 ยินดีสุข
	 ๗๙	 นางสาวรสริน	 เหลียง	 ๘๐	 นางสาวรัฐญา	 ยืนยง
	 ๘1	 นายวรกร	 ทวีคงศักดิ์สกุล	 ๘๒	 นายวรกฤต	 เลี่ยมกระโทก
	 ๘๓	 นางสาววรัญญา	 สุธีรางกูร	 ๘๔	 นางสาววศินี	 จีนสุภาพ



๔๘

	 ๘๕	 นายวัชรินทร์	 แสวงศิลป์	 ๘๖	 นายวัชฤทธิ์	 วชิรโสวรรณ
	 ๘๗	 นายวายุ	 เกิดแจ่ม	 ๘๘	 นางสาววิชาดา	 เชื้อสุวรรณ
	 ๘๙	 นางสาววิริญาภรณ์	 เจริญสุข	 ๙๐	 นายวุฒิภัทร	 ภาคาแก้ว
	 ๙1	 นางสาวศศิกาญจน์	 ประสงค์สุวรรณ	 ๙๒	 นางสาวศศิลักษณ์	 ทิพย์สวัสดิ์
	 ๙๓	 นางสาวศิรัญญา	 ชลดรงค์รัตน์	 ๙๔	 นางสาวศิริลักษ์	 เพ็ชรน้อย
	 ๙๕	 นางสาวศิริลักษณ์	 กุลเทพ	 ๙๖	 นางสาวศิวพร	 จ�าปา
	 ๙๗	 นางสาวศุภกานต์	 แจ้งโพธิ์นาค	 ๙๘	 นางสาวสกุลรัตน์	 แสนศรี
	 ๙๙	 นางสาวสมิตตา	 นาคบุปผา	 1๐๐	 นายสรศักดิ์	 วิชิตธนบดี
	 1๐1	 นายสิรดนัย	 สุพรรณพยัคฆ์	 1๐๒	 นางสาวสิรินทรา	 คงเมือง
	 1๐๓	 นางสาวสิริยากร	 มาลา	 1๐๔	 นางสาวสุทธิดา	 แสนปัดซา
	 1๐๕	 นางสาวสุธินี	 เทพอักษร	 1๐๖	 นางสาวสุนัดดา	 ศรีพันดอน
	 1๐๗	 นางสาวสุภมาส	 อินกล�า่	 1๐๘	 นางสาวสุภาพร	 รัตนวงค์
	 1๐๙	 นางสาวสุภารัตน์	 สุขผล	 11๐	 นางสาวสุภาวรรณ	 อ่างแก้ว
	 111	 นางสาวสุมินตรา	 โมดน�้าเที่ยง	 11๒	 นางสาวสุรัสวดี	 กันต์ษารักษ์
	 11๓	 นางสาวสุวดี	 ตุ้มเพ็ชร	 11๔	 นางสาวสุวนันท์	 ขลึมประเสริฐ
	 11๕	 นางสาวแสงจันทร์	 แดงบางด�า	 11๖	 นางสาวอนิสา	 นนทชัย
	 11๗	 นางสาวอัญมณี	 ม้าจีน	 11๘	 นายอัษฎาวุธ	 ตั้งเจริญ
	 11๙	 นางสาวอาทิตยา	 อึงพุดซา	 1๒๐	 นางสาวอาทิมา	 ลิ้มนพคุณ
	 1๒1	 นางสาวอารีรัตน์	 โพธิ์ทับไทย
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
	 1	 นางสาวปัทมา	 บุญรัตน์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 เชียงอินทร์	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 บุตรนามดี
	 ๓	 นางสาวกนกอร	 พันธ์ดี	 ๔	 นางสาวกมลชนก	 บุญเทศ
	 ๕	 นางสาวกมลพรรณ	 สะพานทอง	 ๖	 นางสาวกฤติยาณี	 กล่อมแก้ว
	 ๗	 นายกวิน	 สาธิตเกษม	 ๘	 นางสาวกัญญาณัฐ	 จันทต๊ะค�า
	 ๙	 นางสาวกัญญารัฐ	 ข้าวบัว	 1๐	 นางสาวกาญจนา	 นิยม
	 11	 นางสาวกาญจนา	 สูบุญ	 1๒	 นางสาวกิ่งกาญจน์	 พฤกษาชาติ
	 1๓	 นางสาวกิตติญา	 สุขญาติ	 1๔	 นางสาวเกวลิน	 สุขส�าราญ
	 1๕	 นางสาวขวัญชนก	 หน่ายคอน	 1๖	 นายจตุรงค์	 บุญหงษ์
	 1๗	 นางสาวจริยา	 ล้นล�า้	 1๘	 นางสาวจิตรกัญญา	 ประสงค์ธรรม
	 1๙	 นางสาวจินตนา	 รื่นรวย	 ๒๐	 นายจิรภัทร	 สุวรรณาภิรมย์
	 ๒1	 นางสาวเจนจิรา	 กุลขลา	 ๒๒	 นายเจนณรงค์	 อารีชม
	 ๒๓	 นายเจษฎา	 พานชมภู	 ๒๔	 นางสาวชนกนันท์	 วิจารณ์
	 ๒๕	 นายชนาธิป	 ชันเกษม	 ๒๖	 นางสาวชนาภา	 ทองรักษ์
	 ๒๗	 นางสาวชนิตา	 สืบจิตต์	 ๒๘	 นางสาวชลธร	 อิทธิมนต์ชัย
	 ๒๙	 นางสาวชลิดา	 แสวงแก้ว	 ๓๐	 นางสาวชัชชญา	 พลอยงาม
	 ๓1	 นางสาวชัญญานุช	 จันทร์ทอง	 ๓๒	 นางสาวชิดชนก	 ศิวะพิรุฬห์เทพ
	 ๓๓	 นางสาวชุติมา	 ตุลารักษ์	 ๓๔	 นายซายูกี	 เจ๊ะหะ
	 ๓๕	 นางสาวณหทัย	 น�า้ทรัพย์	 ๓๖	 นางสาวณัชชา	 บุญรอด
	 ๓๗	 นางสาวณัฐกฤตา	 กมลเลิศ	 ๓๘	 นางสาวณัฐฐิมา	 ทิพอุตร์
	 ๓๙	 นางสาวณัฐณิชา	 ภาคีชีพ	 ๔๐	 นางสาวณัฐธิดา	 มณีฉาย
	 ๔1	 นางสาวณัฐธิดา	 ศรีดอนไผ่	 ๔๒	 นางสาวณัฐสิมา	 บุญญวัฒน์



๔๙

	 ๔๓	 นางสาวณัฐสุดา	 เปรมประเสริฐ	 ๔๔	 นางสาวณิชาภา	 ศรีลาวงษ์
	 ๔๕	 นางสาวณิชาวีร์	 บุญโรย	 ๔๖	 นางสาวดลยา	 วิสารทกุล
	 ๔๗	 นางสาวตรีญาณิต	 ทิพย์ประมวล	 ๔๘	 นายติณณภพ	 พลอยงาม
	 ๔๙	 นางสาวธณรรสร	 คูศรี	 ๕๐	 นายธนดล	 สวยงาม
	 ๕1	 นายธนบดี	 พรกระจ่างสกุล	 ๕๒	 นางสาวธนวรรณ	 เพิ่มพูล
	 ๕๓	 นางสาวธัญญากุล	 ศิริโท	 ๕๔	 นางสาวธัญญาเรศ	 จันทร์ทาสี
	 ๕๕	 นางสาวธัญญาลักษณ์	 โสสมศรี	 ๕๖	 นางสาวธัญวรัตน์	 แดงเรืองรัมย์
	 ๕๗	 นางสาวธิดารัตน์	 อุปวันดี	 ๕๘	 นายนนทวัฒน์	 ลี้ฮะนนตรี
	 ๕๙	 นางสาวนพวรรณ	 หนองใหญ่	 ๖๐	 นางสาวนภัสวรรณ	 นวบ�ารุงสวัสดิ์
	 ๖1	 นายนรายุทธ	 คงทอง	 ๖๒	 นางสาวนฤมล	 เทศรุ่งเรือง
	 ๖๓	 นางสาวนฤมล	 แผ่นทอง	 ๖๔	 นางสาวนฤมล	 อ่างแก้ว
	 ๖๕	 นายนวพล	 ทองหล่อ	 ๖๖	 นางสาวนัฐสุดา	 นาราษฎร์
	 ๖๗	 นางสาวนันทวรรณ	 อนันต์	 ๖๘	 นางสาวนันทิชา	 คงงาม
	 ๖๙	 นางสาวนาฏยา	 ทานนท์	 ๗๐	 นางสาวนิชนันท์	 บ�ารุงจิต
	 ๗1	 นางสาวเนตรทราย	 วรรยะผล	 ๗๒	 นางสาวบุญญาภรณ์	 สุทธิพันธ์
	 ๗๓	 นางสาวเบญจา	 อัครานนทสิทธิ์	 ๗๔	 นางสาวประไพพิมพ์	 โพธิ์มณี
	 ๗๕	 นางสาวประภัสสรา	 คัมภิรานนท์	 ๗๖	 นางสาวประภาพรรณ	 ตันศิริ
	 ๗๗	 นายปรินทร์	 เชิดชู	 ๗๘	 นางสาวปลื้มกมล	 รอดด้วง
	 ๗๙	 นางสาวปวีณา	 เพชรน้อย	 ๘๐	 นางสาวปัทมพร	 จัตุรัส
	 ๘1	 นางสาวปัทมา	 อินทร์ส�าเริง	 ๘๒	 นางสาวปาริฉัตร	 ครุล�าภู
	 ๘๓	 นางสาวปาริชาติ	 ไกรศรี	 ๘๔	 นางสาวปาลิดา	 ทรัพย์หมื่นแสน
	 ๘๕	 นางสาวเปรมฤทัย	 ค�าหงษา	 ๘๖	 นางสาวพรพิมล	 ยศโชติ
	 ๘๗	 นางสาวพรพิรุณ	 ลาสุดี	 ๘๘	 นางสาวพรสุดา	 วงชาลี
	 ๘๙	 นางสาวพัชรพร	 สาริบุตร	 ๙๐	 นางสาวพิชชาพร	 หงิมรักษา
	 ๙1	 นางสาวพิชญาณัฐ	 สุทธิสอน	 ๙๒	 นายพิณ	 เอมวัฒนะ
	 ๙๓	 นางสาวพิมพ์ชนก	 บัวทอง	 ๙๔	 นางสาวพิมพ์รดี	 นิลนพคุณ
	 ๙๕	 นางสาวพิมลณัฏฐ์	 ผดุงศรีสกุล	 ๙๖	 นางสาวภัทราพร	 เอมโกวิทย์
	 ๙๗	 นางสาวภัทราวดี	 เนื่องจ�านงค์	 ๙๘	 นางสาวภิญญาพัชญ์	 เพ็งพา
	 ๙๙	 นางสาวมินทกานต์	 สวัสดิ์โรจน์	 1๐๐	 นางสาวรภัสศา	 ลิ้มประสิทธิศักดิ์
	 1๐1	 นางสาวรังสิมา	 ศรีศิริโชคชัย	 1๐๒	 นางสาวรัตติกาล	 แจ่มโลก
	 1๐๓	 นางสาวรัตนาภรณ์	 บุบโพธิ์	 1๐๔	 นางสาวราตรี	 ลาภา
	 1๐๕	 นางสาวราตรี	 สมุทรคีรี	 1๐๖	 นางสาวรุ่งตะวัน	 แกล้วทนงค์
	 1๐๗	 นางสาวรุจาภา	 ทานวัน	 1๐๘	 นางสาวลลิตา	 หนุนดี
	 1๐๙	 นางสาวลักษิกา	 พรหมเด่น	 11๐	 นายวรณัน	 ครองพิทยา
	 111	 นางสาววรัญญา	 แป้นศิริ	 11๒	 นางสาววราพร	 พงษ์เถื่อน
	 11๓	 นางสาววราภรณ์	 ผุดผาด	 11๔	 นางสาววริศรา	 จุ้ยหนองเมือง
	 11๕	 นางสาววันเพ็ญ	 การสมเพียร	 11๖	 นายวิทยา	 เพ่งพิศ
	 11๗	 นางสาววิภาพร	 กัณฑภัย	 11๘	 นายวุฒิพงษ์	 เพ็งวงษ์
	 11๙	 นายศตวรรษ	 เล็มบารอฮีม	 1๒๐	 นางสาวศรันย์พร	 แก้วมาก
	 1๒1	 นางสาวศริญญา	 ดาษดา	 1๒๒	 นางสาวศิริพร	 ก�าหนด
	 1๒๓	 นางสาวศิริพร	 อ๊อดยงค์	 1๒๔	 นางสาวศิริรัตน์	 โกศรี
	 1๒๕	 นางสาวศิริวรรณ	 แฝงผักแว่น	 1๒๖	 นายศุภกร	 บุญเรือง
	 1๒๗	 นางสาวศุภิสรา	 เพ็ชรฉกรรจ์	 1๒๘	 นายสรเดช	 จีนสุข



๕๐

	 1๒๙	 นายสฤษฏ์ชัย	 อนันธิโย	 1๓๐	 นางสาวสลิลทิพย์	 ขยันยิ่ง
	 1๓1	 นายสิทธิศักดิ์	 บุญส่ง	 1๓๒	 นายสิรภพ	 หัตถกรรม
	 1๓๓	 นางสาวสุชานาถ	 นงค์นวล	 1๓๔	 นายสุทธิเกียรติ	 เจริญสุข
	 1๓๕	 นางสาวสุพัตรา	 กระพันธ์เขียว	 1๓๖	 นางสาวสุภัสสรา	 ซื้อไทรทอง
	 1๓๗	 นางสาวหทยา	 ศิริธรรม	 1๓๘	 นางสาวอธิชา	 ดัดถุยาวัช
	 1๓๙	 นายอธิป	 หุตะวาณิชย์กุล	 1๔๐	 นางสาวอนุรักษ์	 แซ่ตั๊น
	 1๔1	 นายอนุวัต	 แทนนิกร	 1๔๒	 นางสาวอโนชา	 ปราบณรงค์
	 1๔๓	 นางสาวอภิญญา	 บุปผเวส	 1๔๔	 นางสาวอมรรัตน์	 บัวน้อย
	 1๔๕	 นางสาวอมิตตา	 อู่ทอง	 1๔๖	 นางสาวอรทัย	 แลพวง
	 1๔๗	 นางสาวอรทัย	 หมื่นนะรา	 1๔๘	 นางสาวอรพรรณ	 ปรีเจริญ
	 1๔๙	 นางสาวอริสา	 สุขสวัสดิ์	 1๕๐	 นางสาวอัจฉรา	 แสงจันทร์
	 1๕1	 นางสาวอัญชนา	 กันหารี	 1๕๒	 นางสาวอัญชลีพร	 ย่าพรหม
	 1๕๓	 นางสาวอาภัสรา	 หนูโพนทัน	 1๕๔	 นางสาวอารีรัตน์	 วิเศษสุด
	 1๕๕	 นางสาวเอมิกา	 อภิชาติวรนันท์	 1๕๖	 MISS	DAN	 LIU
	 1๕๗	 MISS	LINGLI	 XIE	 1๕๘	 MR.	PENG	 CUI
สาขาวิชาการตลาด
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 ศุภธีระนนท์	 ๒	 นางสาวกมลทิพย์	 จันทร์แจ่มใส
	 ๓	 นายกรพิพัฒน์	 ศิริเนตรสกุล	 ๔	 นายกรวินท์	 ชัยยา
	 ๕	 นางสาวกรองแก้ว	 บัวหลวง	 ๖	 นางสาวกฤตยา	 ธูสรานนท์
	 ๗	 นางสาวกฤษฎีญา	 กฤษณะพันธ์	 ๘	 นางสาวกังสดาล	 รุจิราวิวัฒนกุล
	 ๙	 นางสาวกัญญณัช	 อัครศุภผล	 1๐	 นายกัณฑ์เอนก	 ศิริรักษ์
	 11	 นายกันต์ธีร์	 แผ้วบาง	 1๒	 นางสาวกัลยาณี	 เวียงอินทร์
	 1๓	 นางสาวกัลยารัตน์	 เนื่องจ�านงค์	 1๔	 นางสาวกิตติยา	 เพ็ญศรี
	 1๕	 นางสาวเกวลิน	 ศิริรมย์	 1๖	 นางสาวเกศหทัย	 วิเชียร
	 1๗	 นางสาวเกษณีย์	 สมบูรณ์	 1๘	 นางสาวคุณากร	 เข็มทอง
	 1๙	 นายจักรพงษ์	 สว่างจิตต์	 ๒๐	 นางสาวจันทภา	 หอมสุด
	 ๒1	 นายจิรทีปต์	 ลีชนะวานิชพันธ์	 ๒๒	 นางสาวจุฑามาศ	 ต๊ะต้องใจ
	 ๒๓	 นางสาวจุฑามาศ	 เมฆเสรี	 ๒๔	 นายเจษฎา	 ฉันทลักษณ์
	 ๒๕	 นายเฉลิมพล	 สมรมิตร	 ๒๖	 นางสาวชญานี	 ตรีวงศ์
	 ๒๗	 นางสาวชญาภรณ์	 เตนากุล	 ๒๘	 นางสาวชฏาภรณ์	 จันทร์เกิด
	 ๒๙	 นางสาวชนมน	 คาวิน	 ๓๐	 นายชลทิศ	 เวชศรี
	 ๓1	 นางสาวชลิตา	 ไกรทอง	 ๓๒	 นายชัยวัฒน์	 ขุมทอง
	 ๓๓	 นายชาญชัย	 วิชิตโสภณ	 ๓๔	 นางสาวฐานิสรา	 ตงศิริกุล
	 ๓๕	 นางสาวณัชชา	 พินธุรักษ์	 ๓๖	 นางสาวณัฐกานต์	 ตุนา
	 ๓๗	 นางสาวณัฐชา	 สฤษดิ์ไพศาล	 ๓๘	 นายณัฐดนัย	 ผลอนันต์
	 ๓๙	 นางสาวณัฐธิดา	 ไชยชาติ	 ๔๐	 นางสาวณัฐริกา	 วาทะยา
	 ๔1	 นางสาวณัฐสิมา	 บัวชุม	 ๔๒	 นางสาวทนุตรา	 ถกลพัฒนกุล
	 ๔๓	 นายทศพร	 การินทร์	 ๔๔	 ว่าที่ร้อยตรีทศพล	 แซ่ล้อ
	 ๔๕	 นางสาวทัศนีย์	 บุญเหมาะ	 ๔๖	 นางสาวทัศนีย์	 ลี้เจริญ
	 ๔๗	 นางสาวทัศนีย์	 สัญจรรัตน์	 ๔๘	 นางสาวทิพย์รัตน์	 เทียมแย้ม
	 ๔๙	 นางสาวธมลวรรณ	 คงก�าปั่น	 ๕๐	 นางสาวธมลวรรณ	 จินดารัตน์
	 ๕1	 นางสาวธรรัตน	 อินทรประสาท	 ๕๒	 นางสาวธัญชนก	 ปภินวิทยวนิช
	 ๕๓	 นางสาวธัญธิดา	 ฤทธิเดช	 ๕๔	 นางสาวธัญลักษณ์	 เกตุสุข



๕1

	 ๕๕	 นายธานี	 นิยมไทย	 ๕๖	 นางสาวนพรัตน์	 แพงมี
	 ๕๗	 นางสาวนภัค	 ทองมูล	 ๕๘	 นางสาวนริสา	 ประดับญาติ
	 ๕๙	 นายนฤพล	 ขุนศรีรักษา	 ๖๐	 นายนฤภูวราช	 หวายฤทธิ์
	 ๖1	 นางสาวนฤมล	 ธิพรมมา	 ๖๒	 นางสาวนัฐธิดา	 ค�าสอาด
	 ๖๓	 นายนัฐพล	 การะเกษ	 ๖๔	 นางสาวนันทิยา	 จิตต์ไพบูลย์
	 ๖๕	 นายนิธิภูมิ	 ไชยจ�าเริญ	 ๖๖	 นางสาวนุชนาฎ	 คงกระพันธ์
	 ๖๗	 นางสาวบุญนภัส	 อุทัยศรี	 ๖๘	 นางสาวปภัสรา	 จรัสพันธ์
	 ๖๙	 นางสาวประภัสสร	 พัดประดิษฐ์	 ๗๐	 นางสาวประภากร	 อาริยวัฒน์
	 ๗1	 นายประสาทพร	 ปานแดง	 ๗๒	 นายปรัญชัย	 ธีรเกียรติ
	 ๗๓	 นางสาวปริญญา	 เอกราชา	 ๗๔	 นางสาวปรียาภรณ์	 อยู่คง
	 ๗๕	 นายปัญญพล	 พ่อค้าพานิช	 ๗๖	 นางสาวปาลิกา	 เจนกสิกิจ
	 ๗๗	 นางสาวปิยมาภรณ์	 บุญธรรม	 ๗๘	 นายพงศกร	 เปี่ยมพงษ์สานต์
	 ๗๙	 นายพงศ์ภูมิ	 ภู่สิงห์	 ๘๐	 นายพงศ์สุธี	 ปัณณ์ปองคุณ
	 ๘1	 นางสาวพจนีย์	 พ่วงศรี	 ๘๒	 นางสาวพรทิภา	 เสือโต
	 ๘๓	 นางสาวพรพิมล	 กสิผล	 ๘๔	 นางสาวพรรณธิพา	 เริงสุคนธ์
	 ๘๕	 นางสาวพรรณธิษา	 อภิรักษ์ธรรม	 ๘๖	 นางสาวพรรณพัชร	 ศรัณยพงศ์กร
	 ๘๗	 นางสาวพรรณวิภา	 ชูนาม	 ๘๘	 นางสาวพราวนภา	 นนท์ค�าจันทร์
	 ๘๙	 นางสาวพลอยนภัส	 จันทรสิทธิเดช	 ๙๐	 นางสาวพัฒน์นรี	 ตูวิเชียร
	 ๙1	 นางสาวพิชชาพร	 เหลืองสกุลทอง	 ๙๒	 นางสาวพิมพ์ชนก	 ศรีพันดอน
	 ๙๓	 นางสาวพิลิปดา	 ชุณติกาญจน์	 ๙๔	 นางสาวเพ็ญพิชชา	 ห้วยใหญ่
	 ๙๕	 นางสาวแพรพลอย	 สิทธิ	 ๙๖	 นางสาวภัณฑิลา	 มงคลสวัสดิ์
	 ๙๗	 นางสาวภัทรพร	 มะใบ	 ๙๘	 นายภัทรสิทธิ์	 เจียมภิรมย์สุข
	 ๙๙	 นายภาณุพงศ์	 ศิริทรัพย์	 1๐๐	 นางสาวภารดี	 สิทธิชัย
	 1๐1	 นายภูวเดช	 เจริญมงคลทวี	 1๐๒	 นางสาวมณีนุช	 สุขเมือง
	 1๐๓	 นางสาวมลพิลา	 ตันเที่ยง	 1๐๔	 นางสาวมัลลิกา	 ทาสาลี
	 1๐๕	 นางสาวมาลินี	 สีใส	 1๐๖	 นางสาวมีนา	 ผูกพัน
	 1๐๗	 นางสาวเมธาพร	 เมฆทับ	 1๐๘	 นางสาวเมธาพร	 เย็นเจริญ
	 1๐๙	 นางสาวยุวดี	 โชคสุนทรมนัส	 11๐	 นางสาวรดา	 กัณพานิช
	 111	 นางสาวรสริน	 อินทร์จันทร์	 11๒	 นางสาวรัชนก	 ยิ่งยง
	 11๓	 นายรัตตพล	 สงสีสุข	 11๔	 นายรัตนชัย	 คงแก้ว
	 11๕	 นางสาวรินทร์รวี	 เส้นตรง	 11๖	 นางสาวลลิตา	 สิทธิธนดล
	 11๗	 นางสาววงษ์อุไร	 ลิมป์คุณพงษ์	 11๘	 นายวชรพล	 ล้วนมงคล
	 11๙	 นางสาววรดา	 นาคจันทร์	 1๒๐	 นายวรวุฒิ	 บุญปราโมทย์
	 1๒1	 นางสาววริศรา	 เวชไธยสงค์	 1๒๒	 นายวัชรเกียรติ	 จารุจิระยศ
	 1๒๓	 นางสาววันวิสา	 จารย์ลี	 1๒๔	 นางสาววิจิตรา	 มีชัย
	 1๒๕	 นายศรายุทธ	 ไตรกิศยากุล	 1๒๖	 นางสาวศศิธร	 พงศ์ทวีบุญ
	 1๒๗	 นายศิรภพ	 ทศทิศ	 1๒๘	 นางสาวศิริอร	 เอี่ยมยอด
	 1๒๙	 นางสาวศุภิสรา	 โปริส	 1๓๐	 นางสาวเศรษฐพร	 ประวัติเลิศอุดม
	 1๓1	 นางสาวโศจิรัตน์	 กล้วยไม	้ณ	อยุธยา	 1๓๒	 นายสดมภ์รัฐ	 มังศรี
	 1๓๓	 นางสาวสโรชา	 สุริยะเมธี	 1๓๔	 นางสาวสุกัญญา	 เทียบสิงห์
	 1๓๕	 นางสาวสุดาพร	 แก้วฮ่องค�า	 1๓๖	 นางสาวสุทธิดา	 ไพรวัฒนานุพันธ์
	 1๓๗	 นางสาวสุธีกานต์	 วงษ์ชัย	 1๓๘	 นางสาวสุพรรษา	 เจริญพร
	 1๓๙	 นางสาวสุพรรษา	 แววเกกี	 1๔๐	 นายสุพศิน	 ชายเกตุ



๕๒

	 1๔1	 นางสาวสุภัสสร	 หมุดธรรม	 1๔๒	 นางสาวสุภาพร	 รัตนสิงห์
	 1๔๓	 นางสาวสุภาพร	 วงศ์เครือ	 1๔๔	 นางสาวสุภาพรรณ	 วงศ์เครือ
	 1๔๕	 นางสาวสุภาวดี	 สุขเจริญ	 1๔๖	 นางสาวสุมิตตา	 เชื้อหงษ์
	 1๔๗	 นางสาวสุมิตรา	 ปานพรม	 1๔๘	 นางสาวสุริษา	 มายิ้ม
	 1๔๙	 นางสาวสุวิชา	 ศิลาวุธ	 1๕๐	 นางสาวเหมือนฝัน	 สังฆบุตร
	 1๕1	 นายอดิเทพ	 กองสมบัติ	 1๕๒	 นางสาวอนันตา	 จันทร์แก้ว
	 1๕๓	 นางสาวอภัสรา	 บูชายันต์	 1๕๔	 นางสาวอภิชญา	 เนื่องจ�านงค์
	 1๕๕	 นางสาวอภิชญา	 ประกอบกิจ	 1๕๖	 นายอภิวัชร์	 ชาวนา
	 1๕๗	 นางสาวอมรฤดี	 สุริโย	 1๕๘	 นางสาวอมราพร	 ดีประเสริฐ
	 1๕๙	 นายอานนท์	 นาควัฒนกุล	 1๖๐	 นางสาวอารยา	 สุรธัชเศรษฐกุล
	 1๖1	 นางสาวอุมารัชต์	 ภุมพงศ์
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
	 1	 นางสาวกชกร	 สีล้ง	 ๒	 นางสาวกมลวรรณ	 แก้วเกิด
	 ๓	 นายกันตพัฒน์	 ศรีประเสริฐ	 ๔	 นางสาวกาญจนาพร	 ตาวารี
	 ๕	 นายกานต์ตะวัน	 ผจงภักดีกุล	 ๖	 นางสาวกานต์พิชชา	 นามตะ
	 ๗	 นายกิตติธัช	 จอกแก้ว	 ๘	 นายกุลชาติ	 บัวสม
	 ๙	 นางสาวกุลธิดา	 ดอกเข็ม	 1๐	 นายเกียรติชัย	 หัวนะราษฎร
	 11	 นายไขไทย	 หว่อง	 1๒	 นางสาวคัมฒิณี	 ค�ารังษี
	 1๓	 นางสาวจริยากร	 มีสุข	 1๔	 นางสาวจันทกานต์	 จันทร์ผล
	 1๕	 นายจารุภูมิ	 เข็มทอง	 1๖	 นางสาวจิรญา	 วัฒนานุกิจ
	 1๗	 นายเจริญ	 วิริยพงศ์พัฒน์	 1๘	 นายฉัตรชนก	 เบญญาอภิกุล
	 1๙	 นางสาวชฎามาศ	 ติวากุลพิสิทธิ์	 ๒๐	 นางสาวชนกวรรณ	 ภักดี
	 ๒1	 นางสาวชนัญญา	 จันทร์เนตร	 ๒๒	 นางสาวชนาธิป	 ไทยแก้ว
	 ๒๓	 นางสาวชมภูนุช	 สุวรรณพืช	 ๒๔	 นางสาวฌาลิสา	 โศภินไพบูลย์
	 ๒๕	 นายฐิติวัฒน์	 ก๋าแก่น	 ๒๖	 นางสาวณัฐฐาวดี	 รุ่งศิริเอกวัฒน์
	 ๒๗	 นางสาวณัฐธิดา	 ยุติธรรม	 ๒๘	 นางสาวณัฐนิช	 พันธ์แสนทอง
	 ๒๙	 นางสาวณัฐนิชา	 โชติพินทุ	 ๓๐	 นางสาวณัฐนิชา	 ศิริบุตร
	 ๓1	 นายณัฐพงษ์	 กิตติธนานุรักษ์	 ๓๒	 นางสาวณัฐวนิดา	 เวียงทอง
	 ๓๓	 นางสาวณัฐสุดา	 เฉลยพจน์	 ๓๔	 นางสาวณิชา	 พงษ์พานิช
	 ๓๕	 นางสาวดาริกา	 จันทรา	 ๓๖	 นายถาวเดช	 มาเผือก
	 ๓๗	 นางสาวทักษกร	 สุขเอี่ยม	 ๓๘	 นายโทมี่	 ชวาร์ซ
	 ๓๙	 นายธนกฤษ	 แสงจ�ารัส	 ๔๐	 นางสาวธนพร	 พันธ์ทอง
	 ๔1	 นายธนาวัฒน์	 อระเอี่ยม	 ๔๒	 นางสาวธนิษา	 อยู่เกษม
	 ๔๓	 นางสาวธัญญาเรศ	 เทพสุภา	 ๔๔	 นางสาวธิดารัตน์	 ตองอ่อน
	 ๔๕	 นางสาวธิดารัตน์	 สงวนสุข	 ๔๖	 นางสาวนภัสวรรณ	 เพ็ชรดิษฐ์
	 ๔๗	 นายนรินทร์	 รักษ์ทอง	 ๔๘	 นางสาวนฤนันต์	 จันดามี
	 ๔๙	 นางสาวนฤพร	 นาควิเชตร์	 ๕๐	 นางสาวนฤมล	 คงคารัตน์
	 ๕1	 นางสาวนัชชา	 ใช้ฮวดเจริญ	 ๕๒	 นางสาวนัฏชา	 สิงฆาฬะ
	 ๕๓	 นางสาวนัฏฐิกา	 บุญหล้า	 ๕๔	 นางสาวนัฐฑิตา	 พฤกษาชีวะ
	 ๕๕	 นางสาวนิชกานต์	 แซ่จึง	 ๕๖	 นางสาวนิรดากาญจน์	 ขันแก้ว
	 ๕๗	 นางสาวนุชนภา	 ฉายปรีชา	 ๕๘	 นางสาวนุชรี	 โสตรัมย์
	 ๕๙	 นายเนติพงษ์	 เนตรนิมิตร	 ๖๐	 นางสาวบูรณา	 ศิลปสธรรม
	 ๖1	 นางสาวปฏิญญา	 นาถาบ�ารุง	 ๖๒	 นางสาวประภัสสร	 ธรรมเกษร



๕๓

	 ๖๓	 นางสาวประภาสิริ	 ชัยศักดิ์ประเสริฐ	 ๖๔	 นางสาวปรารถนา	 แย้มพินิจ
	 ๖๕	 นางสาวปลายมาศ	 ซารัมย์	 ๖๖	 นางสาวปิยนุช	 โพธิ์จิต
	 ๖๗	 นางสาวปิยะดา	 ตรีสาร	 ๖๘	 นายพนัชกร	 ธรรมประเสริฐ
	 ๖๙	 นางสาวพรนภัส	 ไวศยรุ่งเรือง	 ๗๐	 นางสาวพรเพ็ญ	 มณีปักษิณ
	 ๗1	 นางสาวพัชณิดา	 ฉิมทิน	 ๗๒	 นางสาวพัชราพรรณ์	 เพ็ชรสมบัติ
	 ๗๓	 นางสาวพิมนภา	 ศรีหามล	 ๗๔	 นางสาวพิมพกานต์	 อภิรัตนเจริญสุข
	 ๗๕	 นายพีรณัฐ	 อนุรักษ์ลาภวงศ์	 ๗๖	 นางสาวแพรวพลอย	 ศิริพิทักษ์ชัย
	 ๗๗	 นายภัคภาคิน	 ยังช่วย	 ๗๘	 นางสาวภานุสร	 นาคเจริญ
	 ๗๙	 นายภีระพล	 คชารักษ์	 ๘๐	 นางสาวมลฑาทิพย์	 ศรีครินทร์
	 ๘1	 นางสาวเมธาวี	 อดุลประวิตรชัย	 ๘๒	 นายยชญ์ชวินทร์	 พงษ์เทียน
	 ๘๓	 นางสาวยุวพร	 วิริยะประจักรกุล	 ๘๔	 นางสาวรักษิณา	 จันทร์กระจ่าง
	 ๘๕	 นางสาวรัตตินันท์	 เลิศหิรัญวณิช	 ๘๖	 นายฤกษ์	 อ่อนอินทร์
	 ๘๗	 นางสาววรรณชนก	 ศรีสุข	 ๘๘	 นางสาววราภรณ์	 แสงทอง
	 ๘๙	 นางสาววริศรา	 สิทธิรส	 ๙๐	 นางสาววริษา	 ไวถนอมสัตว์
	 ๙1	 นางสาววลัยพร	 เดชขุน	 ๙๒	 นางสาววารุณี	 ทรัพย์พร้อม
	 ๙๓	 นางสาววิไลภรณ์	 ผิวเหลือง	 ๙๔	 นางสาวศศิธร	 หัฎฐะพงศ์ศิริ
	 ๙๕	 นางสาวศศินิภา	 เพตรายน	 ๙๖	 นางสาวศิริมา	 สังข์ทอง
	 ๙๗	 นายศุภฤกษ์	 เนียมตะเคียน	 ๙๘	 นางสาวสรัลชนา	 สงวนศักดิ์
	 ๙๙	 นางสาวสศินาพร	 ธรรมพิทักษ์	 1๐๐	 นายสิทธิ์ชัย	 โชคอ�านวยกิจ
	 1๐1	 นางสาวสิริกานต์	 ภูคองตา	 1๐๒	 นางสาวสุพิชชา	 บ�ารุงทรัพย์
	 1๐๓	 นางสาวสุภัคชญา	 บุญยง	 1๐๔	 นางสาวสุภาพร	 ตุ่มสว่าง
	 1๐๕	 นางสาวสุภาพร	 เอี่ยมอิ่ม	 1๐๖	 นายสุรัตน์	 พรผล
	 1๐๗	 นางสาวสุวรรณา	 ตังสวัสดิ์	 1๐๘	 นางสาวสุวัจนีย์	 ทานมัย
	 1๐๙	 นายสุวัฒน์	 จัตวานนท์	 11๐	 นางสาวอนัญพร	 ถ้อยทัด
	 111	 นางสาวอนุรดี	 พรมจีน	 11๒	 นางสาวอัมพิกา	 ชะลอกลาง
	 11๓	 นางสาวอาทิตยา	 แนมไส	 11๔	 นางสาวอาภาพร	 ศรีสวัสดิ์
	 11๕	 นางสาวอาราดา	 จันทร์แก่น	 11๖	 นางสาวอิชยา	 เจริญผล



๕๔

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
	 1	 นางสาวภควดี	 มีพรหม

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นางสาวกรกช	 พรรณนา	 ๒	 นางสาวกานติมา	 แซ่ฮ้อ
	 ๓	 นางสาวจารุวรรณ	 มัณยานนท์	 ๔	 นางสาวจิราภรณ์	 กาญจนไตรภพ
	 ๕	 นายธนพนธ์	 ตั้งใจ	 ๖	 นายนับทอง	 งานกรณาธิการ
	 ๗	 นายประเสริฐ	 เจริญโภคสิทธิกร	 ๘	 นางสาวพรหมพร	 อมรชีวิน
	 ๙	 นางสาวเพ็ญสินี	 เนื่องจ�านงค์	 1๐	 นางสาวแพรวา	 นันทปกรณ์
	 11	 นางสาวภารดี	 รวีวัฒนการ	 1๒	 นางสาววริยา	 โพธิ์หอม
	 1๓	 นางสาวศศิธร	 พุทธา	 1๔	 นายศิรวิทย์	 หิรัญนาค
	 1๕	 นางสาวอรณี	 เดชศิริ	 1๖	 นางสาวอรพิน	 เอกพงศ์ไพสิฐ

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นางสาวกชพร	 วัฒนาพงษากุล	 ๒	 นางสาวกนิษฐา	 บุญค�า
	 ๓	 นางสาวจอมขวัญ	 ศรศรี	 ๔	 นางสาวจิราพร	 ศิวรานนท์
	 ๕	 นางสาวชลดา	 ดีรอต	 ๖	 นางสาวณัฐธยาน์	 พูลสิทธิ์ปานเดชา
	 ๗	 นางสาวทรรศิกา	 รังสิกวานิช	 ๘	 นางสาวทักษพร	 เค้ามาก
	 ๙	 นางสาวธนวรรณ	 ภัทโรวาสน์	 1๐	 นายธนาธิษณ์	 เวทการ
	 11	 นางสาวนภสวรรณ	 ชาวก�าแพง	 1๒	 นางสาวนันทนา	 บรรดาศักดิ์
	 1๓	 นางสาวนิภาภรณ์	 เยาวสิทธิ์	 1๔	 นายเนติสันติ์	 ลิ้มสุวรรณศิลป์
	 1๕	 นางสาวเบญญาภา	 สีลวานิช	 1๖	 นายปวิตร	 ฉายาพรเลิศ
	 1๗	 นางสาวพัชร์อริญ	 อธิษฐ์กุลภาคิน	 1๘	 นายพาทิศ	 ชุนอิ๋ว
	 1๙	 นายภัทรธร	 ละครพล	 ๒๐	 นางสาวเมธารัตน์	 เชื้อชวลิต
	 ๒1	 นางสาวศศิพิมพ์	 ไสวศรี	 ๒๒	 นางสาวสุพัตรา	 ราศรีจันทร์
	 ๒๓	 นางสาวอาภัสราภรณ์	 เฉลยรัตน์	 ๒๔	 นางสาวอุบลพรรณ	 เกาเล็ก

บัญชีบัณฑิต
	 1	 นางสาวกชพร	 มีพิษ	 ๒	 นางสาวกนกนันท์	 สัมปทาเสถียร
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 นิ่มนวล	 ๔	 นางสาวกนกวรรณ	 ศิริสวัสดิ์
	 ๕	 นางสาวกมลรัตน์	 ภูมิพันธ์	 ๖	 นางสาวกมลวรรณ	 เตี้ยไธสง
	 ๗	 นางสาวกฤษณา	 แสงเนาวรัตน์	 ๘	 นางสาวกัลย์ธมนต์	 มีกะจิตร์กุล
	 ๙	 นางสาวกานดา	 ดวงศรีแก้ว	 1๐	 นางสาวกาลัญญุตา	 เจริญนาน
	 11	 นางสาวกุณฑลี	 สาบุญ	 1๒	 นางสาวจริยา	 สมวงค์
	 1๓	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา	 มารมย์	 1๔	 นางสาวจีรภา	 เชื้อชาย
	 1๕	 นางสาวจีระภา	 ปะโพเทติ	 1๖	 นางสาวจุฑาทิพย์	 เปรมศรี
	 1๗	 นางสาวจุฑามาศ	 สังฆะภูมิ	 1๘	 นางสาวจุรีรัตน์	 พงษ์พิมาย
	 1๙	 นางสาวจุไรรัตน์	 แก้วบุญเรือง	 ๒๐	 นางสาวเจนจิรา	 น้อยปลา
	 ๒1	 นายเจษฎา	 แสงชาลี	 ๒๒	 นายเจษฎา	 หริ่มศิริ
	 ๒๓	 นายฉัตรวัต	 มิ่งขวัญ	 ๒๔	 นางสาวชฎาพร	 ยังมะลัง
	 ๒๕	 นางสาวชนนิกานต์	 บุญมา	 ๒๖	 นางสาวชนาภา	 สิทธิสมบูรณ์
	 ๒๗	 นางสาวชนิดา	 อภิบาลธนกุล	 ๒๘	 นางสาวชนิษา	 มีดี
	 ๒๙	 นายชยกร	 อภิบาลธนกุล	 ๓๐	 นายชยางกูร	 ชัยสุข
	 ๓1	 นางสาวชลธิชา	 หนูงาม	 ๓๒	 นางสาวชลิตา	 ส�าอางพิศ
	 ๓๓	 นายชิษณุพงษ์	 บุญทรง	 ๓๔	 นางสาวชุติมา	 อาจศิลา



๕๕

	 ๓๕	 นางสาวชุลีพร	 กลมวงค์	 ๓๖	 นางสาวญานิกา	 จันทร์ศิริ
	 ๓๗	 นางสาวญาศิกานต์	 สาฟูวงศ์	 ๓๘	 นางสาวฐนัชชา	 สินธิพงษ์
	 ๓๙	 นางสาวฐิติพร	 งามกมลรัตน์	 ๔๐	 นางสาวณัฎฐนิช	 จอมเกตุ
	 ๔1	 นางสาวณัฐชนันท์	 มานพ	 ๔๒	 นางสาวณัฐธิดา	 บุญปกวงศ์
	 ๔๓	 นางสาวณัฐธิตา	 ยุติธรรม	 ๔๔	 นางสาวณัฐนรี	 ช่วยเกิด
	 ๔๕	 นางสาวณัฐพร	 โรจน์วัฒนบูลย์	 ๔๖	 นางสาวณัฐพร	 ศักดิ์รัตนอนันต์
	 ๔๗	 นางสาวณัฐวดี	 กัลยาณมิตร	 ๔๘	 นางสาวณัฐสินี	 บุศดี
	 ๔๙	 นางสาวณิชากร	 บุญรอด	 ๕๐	 นายดุสิต	 หนูวงศ์
	 ๕1	 นางสาวตันติมา	 วงศ์ล้อมนิล	 ๕๒	 นางสาวทิพย์อาภา	 ไปแดน
	 ๕๓	 นางสาวธณัฐชา	 เถิ่งอุดม	 ๕๔	 นายธนกฤต	 อยู่ยืนนาน
	 ๕๕	 นายธวัชชัย	 ลิขิตดารา	 ๕๖	 นางสาวธัญญารักษ์	 จาริยศิลป์
	 ๕๗	 นางสาวธัญพร	 ส�าราญจิต	 ๕๘	 นางสาวธิดาพรรณ	 เขอินทร์
	 ๕๙	 นางสาวธิดารัตน์	 เนตรวงศ์	 ๖๐	 นางสาวธิดารัตน์	 พวงธนสาร
	 ๖1	 นางสาวธิดารัตน์	 เอี่ยมเดิม	 ๖๒	 นางสาวธิรดา	 สารวัลย์
	 ๖๓	 นางสาวนงนภัส	 เทียนสงค์	 ๖๔	 นายนพอนันต์	 ทวีชาติเรืองกูล
	 ๖๕	 นางสาวนริศรา	 สายพรม	 ๖๖	 นางสาวนฤมล	 คณานับ
	 ๖๗	 นางสาวนฤมล	 ถึงพิทักษ์	 ๖๘	 นางสาวนฤมล	 สุภาเกตุ
	 ๖๙	 นางสาวนัฐวรรณ	 คุณภาที	 ๗๐	 นางสาวนัทธพร	 ปักครึก
	 ๗1	 นางสาวนันท์นภัส	 สิวิไลย์	 ๗๒	 นายนันทวิทย์	 วงเวียน
	 ๗๓	 นางสาวนารถวดี	 นุชปาน	 ๗๔	 นางสาวนารีรัตน์	 สีดากุล
	 ๗๕	 นางสาวนิดตา	 เจริญรัตน์	 ๗๖	 นางสาวนุชจรินทร์	 สายันเกณะ
	 ๗๗	 นางสาวนุชนาฏ	 วรรัตน์	 ๗๘	 นางสาวบวรวรรณ	 ยางหงษ์
	 ๗๙	 นางสาวบัวขวัญชนก	 ช�านาญหมอ	 ๘๐	 นางสาวปฐวีกานต์	 ประทีปช่วง
	 ๘1	 นางสาวปนัดดา	 ระษารักษ์	 ๘๒	 นางสาวประภัสรา	 เชี้ยบุญคณา
	 ๘๓	 นางสาวประวีณา	 สุขเกษม	 ๘๔	 นางสาวปรียานุช	 ทองโต
	 ๘๕	 นางสาวปวริศา	 มูลดี	 ๘๖	 นางสาวปวีณ์สุดา	 สุกใส
	 ๘๗	 นางสาวปาลิตา	 อินนามมา	 ๘๘	 นางสาวปิยะมาศ	 เอี่ยมสอาด
	 ๘๙	 นางสาวผริตา	 เพชรแท้	 ๙๐	 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พิษณุ	 ศรียอด
	 ๙1	 นางสาวพรทิพย์	 สุนันทศิลป์	 ๙๒	 นางสาวพรนภัส	 ศรีสายพร
	 ๙๓	 นางสาวพรพิมล	 สินวงค์ษา	 ๙๔	 นางสาวพรสุดา	 พุ่มนิคม
	 ๙๕	 นายพรหมินทร์	 จันทร์ทนต์	 ๙๖	 นางสาวพริมา	 ผลิตวานนท์
	 ๙๗	 นางสาวพลอยไพริน	 วงศ์ประเทศ	 ๙๘	 นายพัชรกานต์	 เพ็ชรเรือง
	 ๙๙	 นางสาวพัชรภา	 เดชคง	 1๐๐	 นางสาวพัทธนันท์	 ปัญทริยาพันธุ์
	 1๐1	 นางสาวพิจิตรตรา	 จ้ายหนองบัว	 1๐๒	 นางสาวพิชชานันท์	 เชยมาลัย
	 1๐๓	 นางสาวพิมพา	 ลอยสงเคราะห์	 1๐๔	 นายพีระภัทร	 เอี่ยมรัตน์
	 1๐๕	 นางสาวเพชราภรณ์	 สายทารี	 1๐๖	 นางสาวเพ็ญพิลาส	 ศรีสุข
	 1๐๗	 นางสาวแพรพลอย	 ศรีทาหาญ	 1๐๘	 นายภราดร	 วุฒินราพร
	 1๐๙	 นางสาวภัทราวดี	 ไชยอวน	 11๐	 นายภาณุ	 อุดมรุ่งขจรชัย
	 111	 นางสาวภาภัสสร	 พรหมสาลี	 11๒	 นางสาวมณีรัตน์	 ชูเนียม
	 11๓	 นางสาวมนัสนันท์	 และซัน	 11๔	 นางสาวมีนา	 สุขประเสริฐ
	 11๕	 นางสาวยุดากร	 ศรีชุมพล	 11๖	 นางสาวรชนก	 หล่อวณิชย์
	 11๗	 นายรณกฤต	 ช่างชุบ	 11๘	 นางสาวรติพร	 เบญจมวิจิตร
	 11๙	 นางสาวระวีวรรณ	 อินศิริ	 1๒๐	 นางสาวรัชฎาพร	 ถนอมมิตร



๕๖

	 1๒1	 นายรัฐภูมิ	 ฤกษ์พินัย	 1๒๒	 นางสาวลักขณา	 กล่อมแก้ว
	 1๒๓	 นางสาวลัชญามา	 แสงทองเคลือบ	 1๒๔	 นางสาววณาศัลย์	 ปัญญายม
	 1๒๕	 นางสาววรวรรณ	 นุชอนงค์	 1๒๖	 นางสาววรวลัญช์	 สมวงศ์
	 1๒๗	 นางสาววาสนา	 ก�าขอนแก่น	 1๒๘	 นางสาววิชุดา	 บุตรทรัพย์
	 1๒๙	 นางสาววิภาพร	 เก่งการพานิช	 1๓๐	 นางสาววิภาวรรณ	 ตุรงค์เรือง
	 1๓1	 นางสาววิมลวรรณ	 สงคราม	 1๓๒	 นางสาวศรัญญา	 กันมินทร์
	 1๓๓	 นายศรัณย์พล	 จิรภาคงวุฒิกูล	 1๓๔	 นางสาวศริณรา	 ผะอบเหล็ก
	 1๓๕	 นางสาวศศิชา	 ขุนด้วง	 1๓๖	 นางสาวศศิธร	 ภูทางนา
	 1๓๗	 นางสาวศศิพร	 ไม้แดง	 1๓๘	 นางสาวศันสิตา	 ซุ่นฮวด
	 1๓๙	 นางสาวศิรินุช	 ประสาทชัย	 1๔๐	 นางสาวศิริพร	 เรืองโต
	 1๔1	 นายศุภฤทธิ์	 วิศพรรณ์	 1๔๒	 นางสาวศุภาภรณ์	 คงพิศุทธิ์ไพศาล
	 1๔๓	 นางสาวสมฤทัย	 เจริญวงศ์	 1๔๔	 นางสาวสมหญิง	 ปานเพชร
	 1๔๕	 นางสาวสโรชา	 ฉายลักษณ์	 1๔๖	 นางสาวสวรส	 นัยนานนท์
	 1๔๗	 นางสาวสุชาดา	 ควรหมั่น	 1๔๘	 นางสาวสุชาวดี	 ศศิธร
	 1๔๙	 นางสาวสุฎาพร	 วรประสพ	 1๕๐	 นางสาวสุทธิดา	 ชาลีเขียว
	 1๕1	 นางสาวสุทธิดา	 ทองไพบูลย์กิจ	 1๕๒	 นางสาวสุธัญญา	 ศุภนิรัติศัย
	 1๕๓	 นายสุนทรีย์	 ปาณะปุณณัง	 1๕๔	 นางสาวสุนันทา	 บุญรังษี
	 1๕๕	 นางสาวสุนิษา	 ศักดา	 1๕๖	 นางสาวสุเบ็ญจา	 ทองดารา
	 1๕๗	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา	 เสนาดี	 1๕๘	 นางสาวสุภาภรณ์	 ประทุมสิทธิ์
	 1๕๙	 นางสาวสุภารัตน์	 ดอกค�า	 1๖๐	 นายสุรกานต์	 วรรณพัฒน์
	 1๖1	 นายสุริยพงศ์	 ปั้นประสงค์	 1๖๒	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 จอกทอง
	 1๖๓	 นางสาวอภิญญา	 แย้มภักดิ์	 1๖๔	 นางสาวอภิญญา	 สินสงวน
	 1๖๕	 นางสาวอภิญดา	 อุดทา	 1๖๖	 นางสาวอภิริดา	 อภัยศิลา
	 1๖๗	 นางสาวอมราพร	 พลชา	 1๖๘	 นางสาวอรจิรา	 เต็มนุช
	 1๖๙	 นางสาวอรนภา	 ชูยิ่งสกุลทิพย์	 1๗๐	 นางสาวอรอนงค์	 วงค์ค�าจันทร์
	 1๗1	 นางสาวอรอุมา	 เกษมสุข	 1๗๒	 นางสาวอาทิตยา	 อินทร์เลี้ยง
	 1๗๓	 นายเอกรินทร์	 โสภาพรม	 1๗๔	 นางสาวเอมวลี	 ผ่องโชติ
	 1๗๕	 Ms.	CHAN	 SREYRAKSMEY	 1๗๖	 Ms.	CHOR	 LINDA
	 1๗๗	 Ms.	LOU	 CHANDARA	VORDY	1๗๘	 Ms.	YEIN	 OUL



๕๗

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

	 1	 นางสาวไพรจิตร	 อ�า่ศรี	 ๒	 MRS.	BERLIANY	VENNY	 SIPOLLO
	 ๓	 MRS.	BINITA	 PURI	 ๔	 Ms.	DIPSIKA	 RAI
	 ๕	 MR.	LOBZANG	 DORJI	 ๖	 Ms.	PEMA	 CHODEN
	 ๗	 Ms.	YEZER	 TSHOMO
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
	 1	 นางจริญญา	 บุญรอดรักษ์	 ๒	 นางสาวจิรัชยา	 เหล่าเขตร์กิจ
	 ๓	 นางนราตรี	 อภิชัยเจริญ	 ๔	 นางรัชฎาพร	 สุวรรณรัตน์
	 ๕	 นางสาววิไลภรณ์	 พุทธรักษา
สาขาวิชาการผดุงครรภ์
	 1	 นางสาวกัลยา	 บัวบาน	 ๒	 นางสาวเขมจิรา	 ท้าวน้อย
	 ๓	 นางสาวจารุวรรณ	 จันทร์แจ้ง	 ๔	 นางสาวชนัดดา	 ระดาฤทธิ์
	 ๕	 นางชุลีพร	 การะภักดี	 ๖	 นางสาวดวงพร	 ไมตรีจิตต์
	 ๗	 นางสาวธีราภรณ์	 บุณยประภาพันธ์	 ๘	 นาวาตรีหญิงละมัย	 วงศาสนธิ์
	 ๙	 นางสาวศิรินภา	 แก้วพวง	 1๐	 นางสาวสาวิตรี	 จันทร์กระจ่าง
	 11	 นางสาวสุพัตรา	 หน่ายสังขาร
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
	 1	 นางสาวเกวลิน	 ถกลพัฒนกุล	 ๒	 นาวาตรีหญิงชาลินี	 เจริญสุข
	 ๓	 นางสาวพัชร์ลดา	 ธ�ารงกาญจน์	 ๔	 นางสมาพร	 แสงนวล
	 ๕	 นางสาวสุรวดี	 คัทสิงห์
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
	 1	 นางสาวจินตนา	 เกษมศิริ	 ๒	 นางสาวนุชจรินทร์	 สุทธิวโรตมะกุล
	 ๓	 นางสาวเบญจวรรณ	 ปิ่นทอง	 ๔	 เรือเอกหญิงปริยานุช	 ตั้งนรกุล
	 ๕	 นางรสสุคนธ์	 จารุวรรณบ�ารุง	 ๖	 นางละเอียด	 ไชยวัฒน์
	 ๗	 นางสาวสิริกัญญา	 เกษสุวรรณ	 ๘	 นางสาวสิริวรรณ	 สุวรรณรัตน์
	 ๙	 นางอัจฉริยา	 ปุนนา
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
	 1	 นางสาวธนภรณ์	 พิพัฒน์วณิชชา	 ๒	 นางสาวนงลักษณ์	 พรมมาพงษ์
	 ๓	 นายนพนัฐ	 จ�าปาเทศ	 ๔	 นางสาวนรรัตน์	 สายจันทร์
	 ๕	 นายศตวรรษ	 อุดรศาสตร์	 ๖	 นางสาวศรีสรลักษ์	 สุมงคล
	 ๗	 นางสุบงกช	 ศรีวันทา	 ๘	 นางอิงอร	 ลิ้มวัฒนาถาวรกุล
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
	 1	 นางสาวกฤษณา	 ปะสาวะเท	 ๒	 นางสาวพัชรินทร์	 วรรณโพธิ์
	 ๓	 นางสาวมลิวัลย์	 ชัยโคตร	 ๔	 นางลัดดาวัล	 ฟองค์
	 ๕	 นางวงษ์เดือน	 ทองใบใหญ่	 ๖	 นางสาววนิศา	 รัชวัตร์
	 ๗	 นางสาววสุรัตน์	 นิยมรัตน์	 ๘	 นางวันวิสา	 ทีอุทิศ
	 ๙	 นางส�าเภา	 แก้วโบราณ
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
	 1	 นางสาวกาญจนา	 กิ่งมะลิ	 ๒	 นางสาวญณัช	 บัวศรี
	 ๓	 พันจ่าเอกพงศ์พันธุ์	 ผ่องดี	 ๔	 นางสาววัชรินทร์	 ช่างประดับ
	 ๕	 นางสาวศรีสวรินทร์	 สินชัย



๕๘

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 แดงกระจ่าง	 ๒	 นางสาวกัลยารัตน์	 รอดแก้ว
	 ๓	 นางสาวณัฐชนน	 ผุยนวล	 ๔	 นางทิพย์วรรณ	 โพธิ์ตา
	 ๕	 นางสาวนลินรัตน์	 ชูจันทร์	 ๖	 นายนัทธวิทย์	 สุขรักษ์
	 ๗	 นางสาวนัสรา	 เกตจินดา	 ๘	 นางสาวปรียานุช	 นารถสิทธิ์
	 ๙	 นางสาวภคภัทร	 พิชิตกุลธรรม	 1๐	 นางสาววันวิสาข์	 สนใจ
	 11	 นางสาววิจิตรา	 อิ่มอุระ	 1๒	 นางสาวสิริพัชรีญา	 ตะวังทัน
	 1๓	 นางสาวเสาวภา	 เล็กวงษ์	 1๔	 นางเสาวลักษณ์	 มะเหศวร
	 1๕	 นางอรุณี	 ส่องประเสริฐ	 1๖	 นางสาวอาจารีย์	 จันทร์พานิชย์
	 1๗	 นายอานนท์	 สังขะพงษ์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
	 1	 นางสาวจารุวรรณ	 ไชยบุบผา	 ๒	 นายจิรศักดิ์	 ประจงบัว
	 ๓	 นางสาวจุรานุช	 จอมโคกสูง	 ๔	 นางสาวธันยพร	 บัวเหลือง
	 ๕	 นางสาวนริฌา	 สายยืด	 ๖	 นางสาวบรรจง	 เจนจัดการ
	 ๗	 นางสาวปัทพร	 แจ้งสันเทียะ	 ๘	 นางพิมจันทร์	 ภูแก้ว
	 ๙	 นางสาวพุทธิพร	 พงศ์นันทกุลกิจ	 1๐	 นางภาวิดา	 พันอินากูล
	 11	 นายมนตรี	 ขุนอินทร์ทอง	 1๒	 นางเมวดี	 ศรีมงคล
	 1๓	 นางสาวยุพาธร	 เสือเฒ่า	 1๔	 นางยุพาพรรณ์	 มาหา
	 1๕	 นางลานทิพย์	 พนารินทร์	 1๖	 นางสาววรัตถ์นันท์	 ชุษณะโชติ
	 1๗	 นางศิริญพร	 บุสหงษ์	 1๘	 นางสาวศิริพร	 บูรณกุลกิจการ
	 1๙	 นางสาวศิโรรัตน์	 แก้ววงดี	 ๒๐	 นายสรวิชญ์	 เหล่าดรุณ
	 ๒1	 นางสาวสาวิตรี	 จีระยา	 ๒๒	 นางสุพัตรา	 บ�ารุงจิตร
	 ๒๓	 นางเสาวลักษณ์	 ศรีโพธิ์



๕๙

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
	 1	 นางสาวอัญชลี	 สุทธิ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นางสาวจงรักษ์	 เพ็งวัน	 ๒	 นางสาวจันทร์กมล	 เฟื่องส�ารวจ
	 ๓	 นางสาวซูฮาดา	 แสงสุข	 ๔	 นางสาวนันทวรรณ	 ใหม่สร้อย
	 ๕	 นางสาวปริยาษา	 เจริญภูมิ	 ๖	 นางสาวมยุรี	 มลภิบาล
	 ๗	 นางสาววราภรณ์	 พิลา	 ๘	 นางสาววัชรินทร์	 เกตุอินทร์
	 ๙	 นางสาววิรงรอง	 อุมา	 1๐	 นางสาวศราวดี	 กุลศรี
	 11	 นางสาวศุภกร	 แซ่เฮ้ง	 1๒	 นางสาวสุพิชชา	 เตชวงศ์วิกัย

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นางสาวกมลวรรณ	 คงเจริญ	 ๒	 นายจงกล	 มีสวัสดิ์
	 ๓	 นางสาวจีราพัชร์	 รัตนธนวัชร์	 ๔	 นางสาวชลิตา	 ดวงจันทร์
	 ๕	 นางสาวณัฐนรี	 ปาลกะวงศ	์ณ	อยุธยา	 ๖	 นางสาวธมนวรรณ	 อังบุญธร
	 ๗	 นางสาวนันทพร	 คุ้มสวน	 ๘	 นางสาวนันทินี	 อ่อนศรี
	 ๙	 นางสาวบุญฑริกา	 เหล่าศรีค�า	 1๐	 นางสาวเบญจมาพร	 พันธุ์จิรา
	 11	 นางสาวปณัชฌา	 มงคล	 1๒	 นางสาวปดาวรินทร์	 ฤทธิ์มหา
	 1๓	 นางสาวปทิตา	 รถทอง	 1๔	 นางสาวปภาวดี	 สุรินทร์ต๊ะ
	 1๕	 นางสาวปรีชญา	 สุศิวะ	 1๖	 นางสาวปวีณา	 ใฝ่จิตร์
	 1๗	 นางสาวปัญญาพร	 ศรเพ็ช	 1๘	 นางสาวเปรมสร	 เจริญภูมิ
	 1๙	 นางสาวผกามาศ	 สุวรรณวิท	 ๒๐	 นางสาวพรไพลิน	 ใจคง
	 ๒1	 นางสาวพิริยา	 เวียนเป๊ะ	 ๒๒	 นางสาวมินตรา	 นิลวรรณ์
	 ๒๓	 นางสาวมีนา	 ซอโง๊ะ	 ๒๔	 นางสาวเมธาพร	 แก้วกาหลง
	 ๒๕	 นายวิทยา	 หาระพันธ์	 ๒๖	 นายสมเจมส์	 เมืองจินดา
	 ๒๗	 นางสาวสิริภา	 ม่วงสมัย	 ๒๘	 นางสาวสุจิตรา	 สิงหล้า
	 ๒๙	 นางสาวสุณิสา	 เสถียรยุทธ	 ๓๐	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ไกรศรี
	 ๓1	 นางสาวเสาวลักษณ์	 รักชาติ	 ๓๒	 นางสาวหทัยชนก	 น้อยจ่ายสิน
	 ๓๓	 นางสาวอรพิน	 วังโพธิ์	 ๓๔	 นางสาวอัจฉราภรณ์	 พวงผกา
	 ๓๕	 นางสาวอิติรัตน์	 บุญมี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
	 1	 นางสาวกชพร	 ปิตุโส	 ๒	 นางสาวกนกภรณ์	 นามจิตร
	 ๓	 นางสาวกนกมณี	 สิงห์การ	 ๔	 นางสาวกนกวรรณ	 เอี้ยววัฒนา
	 ๕	 นางสาวกมลชนก	 ดาราวงศ์	 ๖	 นางสาวกมลวรรณ	 ก๋าอินตา
	 ๗	 นางสาวกรรณิการ์	 โพธิ์ศรี	 ๘	 นางสาวกรรติมาภรณ์	 เจริญรัมย์
	 ๙	 นางสาวกฤตินารถ	 มานรินทร์	 1๐	 นายกัมพล	 ด้วงค�า
	 11	 นายกิตติ	 รื่นสาด	 1๒	 นายกิตติภัฏ	 พูลสวัสดิ์
	 1๓	 นางสาวโกสิยาวัลย์	 ไพรีมาศ	 1๔	 นางสาวขนิษฐา	 จีนคล้าย
	 1๕	 นางสาวจรรยพร	 ลือจังพงศ์	 1๖	 นางสาวจรรยา	 ขันธ์เครือ
	 1๗	 นางสาวจ�าเนียร	 แสนทวีสุข	 1๘	 นางสาวจิดาภา	 เสือยันต์
	 1๙	 นางสาวจิรภา	 หัตถศีล	 ๒๐	 นางสาวจิราภรณ์	 อนุพันธ์
	 ๒1	 นางสาวจุฑามาศ	 จันเขียว	 ๒๒	 นางสาวจุฑามาศ	 บัวบาล
	 ๒๓	 นางสาวเจนจิราพร	 นารี	 ๒๔	 นางสาวฉันทลักษณ์	 ทรงแสงจันทร์
	 ๒๕	 นางสาวชนากานต์	 ประเทศ	 ๒๖	 นางสาวชนิดา	 อินทร์ใย



๖๐

	 ๒๗	 นางสาวชนินรัศม์	 จิรนนท์โยธิน	 ๒๘	 นางสาวชลธิชา	 ศิลาแรง
	 ๒๙	 นางสาวชลธิชา	 หลี่อินทร์	 ๓๐	 นางสาวชุติมา	 วันโท
	 ๓1	 นายญาณภัทร	 นวลส�าลี	 ๓๒	 นายณรงค์ศักดิ์	 ภูกงลี
	 ๓๓	 นางสาวณัชชา	 ลาวทอง	 ๓๔	 นายณัฐชนน	 อุ่นค�า
	 ๓๕	 นางสาวณัฐธิดา	 สายสุด	 ๓๖	 นางสาวณิชากร	 ก๋าจุ่ม
	 ๓๗	 นางสาวณิชาภัทร	 เร้าเรืองวัฒนากุล	 ๓๘	 นางสาวดารุณี	 บ�าเพ็ญกลึง
	 ๓๙	 นางสาวตะวัน	 เยาว์ภิรมย์	 ๔๐	 นางสาวทวินันท์	 มันทิกะ
	 ๔1	 นางสาวทัศนีย์	 นิลสมบูรณ์	 ๔๒	 นางสาวทัศนีย์	 อยู่ดี
	 ๔๓	 นางสาวทัศย์ณญารัต	 เพ็งพินิจ	 ๔๔	 นางสาวทียารัตน์	 โคตรภักดี
	 ๔๕	 นางสาวธนัชพร	 ทองกรณ์	 ๔๖	 นางสาวธมลวรรณ	 บุญมีลาภ
	 ๔๗	 นางสาวธัญญารัตน์	 เสมสฤษดิ์	 ๔๘	 นางสาวธาริดา	 กันทวงษ์
	 ๔๙	 นางสาวธิดารัตน์	 เกียรติวากร	 ๕๐	 นางสาวธีรารัตน์	 แอบแฝง
	 ๕1	 นางสาวนรานุช	 ตะนังสูงเนิน	 ๕๒	 นางสาวนฤมล	 ศรีประวัติ
	 ๕๓	 นางสาวนลัทพร	 ประสมสิน	 ๕๔	 นางสาวนันทวัน	 สายสร้อย
	 ๕๕	 นางสาวนิชนันทน์	 กุณามา	 ๕๖	 นางสาวนิชาภา	 พนมเริงศักดิ์
	 ๕๗	 นางสาวนุชนาท	 เตาวโรดม	 ๕๘	 นายเนติพงษ์	 เผ่าฟู
	 ๕๙	 นางสาวบัญชนิกา	 แก้วก๋อง	 ๖๐	 นางสาวเบญจวรรณ	 รอดรัตน์
	 ๖1	 นางสาวปฐมาภรณ์	 อุทัยชลานนท์	 ๖๒	 นางสาวปณิชา	 รักวิเศษ
	 ๖๓	 นางสาวปทุมรัตน์	 จึงสงวนสิทธิ์	 ๖๔	 นางสาวปทุมรัตน์	 แสงสุวรรณ์
	 ๖๕	 นางสาวปภัสสร	 เสน่ห์	 ๖๖	 นางสาวปริสนา	 บุญมาก
	 ๖๗	 นางสาวปาริฉัตร	 ปริตวา	 ๖๘	 นางสาวปาริชาติ	 ช�านาญยนต์
	 ๖๙	 นางสาวปาลิตา	 ตันนิรัตน์	 ๗๐	 นางสาวปุญญิศา	 บุญยิ่ง
	 ๗1	 นางสาวพชรรัชต์	 ชอบจิต	 ๗๒	 นางสาวพรนภา	 ทาสร้อยมล
	 ๗๓	 นางสาวพัชรพรรณ	 พรามจร	 ๗๔	 นางสาวพัชรีย์	 ศรีแก้ว
	 ๗๕	 นางสาวพัฒนียา	 ข่อยพานิชย์	 ๗๖	 นางสาวพิชชา	 คุ้มราศรี
	 ๗๗	 นางสาวพิมลพรรณ	 จีนเมือง	 ๗๘	 นางสาวพิมลพรรณ	 ส�าราญใจ
	 ๗๙	 นายพิสิษฐ์	 บุญมา	 ๘๐	 นางสาวพีระกานต์	 วิเศษชาติจิรฉัตร
	 ๘1	 นางสาวเพชรชรี	 สีตาลแก่	 ๘๒	 นางสาวไพลิน	 กิตติรัชกุล
	 ๘๓	 นางสาวภัณธิลา	 อาบสุพล	 ๘๔	 นางสาวภัทรกาญจน์	 ผ่องพรม
	 ๘๕	 นางสาวภัทรวดี	 พิมงาม	 ๘๖	 นางสาวมนสิชา	 พรมสิทธิ์
	 ๘๗	 นางสาวมนัญชยา	 ชัยสวัสดิ์	 ๘๘	 นางสาวมนัญญา	 สิมมา
	 ๘๙	 นางสาวมิสรา	 ละไม	 ๙๐	 นางสาวเมวิกา	 พุ่มศิริชาติ
	 ๙1	 นางสาวเยาวลักษณ์	 ราชเจริญ	 ๙๒	 นางสาวรังสินี	 กิตติบดีสกุล
	 ๙๓	 นางสาวรัชติญา	 วงค์ศรีชา	 ๙๔	 นางสาวรัชนีกร	 กาโห้
	 ๙๕	 นางสาวรุ่งนภา	 กลิ่นหอม	 ๙๖	 นางสาวฤทัยรุ่ง	 วิเชียรโชติ
	 ๙๗	 นางสาววนิดา	 ลาสอน	 ๙๘	 นางสาววรรณวิสา	 โชคสวัสดิ์
	 ๙๙	 นางสาววราลี	 อินกัน	 1๐๐	 นางสาววริศรา	 บางกุ้ง
	 1๐1	 นางสาววาริณี	 จิตวิริยะ	 1๐๒	 นางสาววารุณี	 งามบุญค�า
	 1๐๓	 นางสาววิชญาดา	 เรืองศรี	 1๐๔	 นางสาววิภาวดี	 บุญเทียม
	 1๐๕	 นางสาววิลัยภรณ์	 พูลผล	 1๐๖	 นางสาวศรัณย์พร	 ทับทิมดี
	 1๐๗	 นางสาวศศิวิมล	 ไหมมาลา	 1๐๘	 นางสาวศิริภัทรา	 กล้วยไม้
	 1๐๙	 นางสาวศิริรัตน์	 ผ่องศาลา	 11๐	 นางสาวสไบทิพย์	 สายทอง
	 111	 นายสรศักดิ์	 ลาภสาร	 11๒	 นางสาวสาธิตา	 เจริญจิตร



๖1

	 11๓	 นางสาวสาลินี	 ทุนกาศ	 11๔	 นางสาวสาวิตรี	 ไชยเสน
	 11๕	 นางสาวสุกัลยา	 รีมีชัย	 11๖	 นางสาวสุชานรี	 อุ่นค�า
	 11๗	 นางสาวสุดารัตน์	 เพิ่มทรัพย์	 11๘	 นางสาวสุธิดา	 พาขุนทด
	 11๙	 นางสาวสุนิษา	 ยังเหลือ	 1๒๐	 นางสาวสุปรียา	 โนนทิง
	 1๒1	 นางสาวสุปรียา	 ศรเผือก	 1๒๒	 นางสาวสุภศรา	 เกษรบัว
	 1๒๓	 นางสาวสุภัทตรา	 ประกอบค�า	 1๒๔	 นายสุภัทรชัย	 นิธิธนาพงศ์
	 1๒๕	 นางสาวสุภาพร	 โสมาบุตร	 1๒๖	 นางสาวสุมณี	 พันธ์ยาว
	 1๒๗	 นางสาวสุมินตรา	 ชัยชนะ	 1๒๘	 นางสาวสุรี	 เชื้อหาญ
	 1๒๙	 นางสาวสุวรรณนภา	 ทรัพย์โสม	 1๓๐	 นางสาวสุวัณณา	 สุขภูตานันท์
	 1๓1	 นางสาวสุวิสา	 สดมพฤกษ์	 1๓๒	 นางสาวเสาวลักษณ์	 สายศร
	 1๓๓	 นางสาวแสงระวี	 นวลเดช	 1๓๔	 นางสาวโสภิตา	 สุระโคตร
	 1๓๕	 นายอนันต์	 ฝนทิพย์	 1๓๖	 นางสาวอรทัย	 ด่านก�าจัด
	 1๓๗	 นางสาวอรทัย	 โสดา	 1๓๘	 นางสาวอรพรรณ	 ปั้นทอง
	 1๓๙	 นางสาวอรพิน	 รุ่งเรือง	 1๔๐	 นางสาวอาภาพร	 พยุพา
	 1๔1	 นางสาวอารียา	 ตั้งฤกษ์สถาพร	 1๔๒	 นางสาวอินทุอร	 ศรวิชัย
	 1๔๓	 นางสาวอุษณีย์	 สอนหมื่น	 1๔๔	 MR.	KIMHEANG	 CHHUN
	 1๔๕	 MR.	OEUN	 VANNDA	 1๔๖	 MR.	SOMMKUNG	 RITHY
	 1๔๗	 Ms.	VICHEKA	 CHENG



๖๒

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
	 1	 นางสาวชนิดา	 ทนุสินธุ์

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
	 1	 นางสาวปิยวรรณ	 เข่งทรัพย์	 ๒	 นางสาววิราภรณ์	 พงษ์ชมพร

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
	 1	 นายจรกฤตย์	 สารนอก	 ๒	 นางสาวจันทกานต์	 ฉางทรัพย์
	 ๓	 นางสาวจารุพักตร์	 กุดรังนอก	 ๔	 นางสาวจิตติมา	 แสนมิ่ง
	 ๕	 นางสาวเจนจิรา	 โยธามาตย์	 ๖	 นางสาวเดือนนภา	 จันเหลือง
	 ๗	 นางสาวธนภรณ์	 อินทรวรรณ	 ๘	 นางสาวรัศมีดาว	 แซ่ลิม
	 ๙	 นางสาวศศิฉาย	 วิริยะประกอบ

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
	 1	 นางสาวกัลยาณี	 สวัสดิ์	 ๒	 นางสาวกุลชา	 จิตนาวา
	 ๓	 นางสาวกุลวลี	 รองจ่าเมือง	 ๔	 นางสาวเกศรา	 ตั้งใจ
	 ๕	 นางสาวจุฑามาศ	 แก้วภูเม็ง	 ๖	 นางสาวเจนจิรา	 ช่วยคูณ
	 ๗	 นางสาวชนิตา	 ประทุมชมภู	 ๘	 นางสาวโชติรัตน์	 รอดเกตุ
	 ๙	 นางสาวฐิติมา	 กิจประชา	 1๐	 นางสาวธวัลรัตน์	 น้อยดี
	 11	 นางสาวธิดารัตน์	 แซ่อื้อ	 1๒	 นางสาวนพรัตน์	 เลิกชัยภูมิ
	 1๓	 นางสาวนภัสสร	 เฉื่อยกลาง	 1๔	 นางสาวนภัสสร	 บัวมาศ
	 1๕	 นางสาวนภัสสรา	 บัวมาศ	 1๖	 นางสาวบุษกร	 บุญยราช
	 1๗	 นายปรีชา	 เพ็งขุนทด	 1๘	 นางสาวปวารลี	 คล้ายหิรัญ
	 1๙	 นางสาวปวีณวัชร์	 ศรีรุ่งเรืองกิติ	 ๒๐	 นางสาวปานจรีย์	 ศรีวรรณะ
	 ๒1	 นางสาวฝากฝัน	 พิกุลทอง	 ๒๒	 นางสาวพรประภา	 ฉ�า่สุวรรณ์
	 ๒๓	 นายพิเชษฐ์	 โตใหญ่	 ๒๔	 นายพิสิทธิ์	 พรหมบุตร
	 ๒๕	 นางสาวแพรวนภา	 อ้องแสนค�า	 ๒๖	 นางสาวมุขสุดา	 ค�าแดง
	 ๒๗	 นางสาวเมธาพร	 สุนทรธนาโชติ	 ๒๘	 นางสาวรมยกร	 พละศรี
	 ๒๙	 นางสาวรวิภา	 คามะดา	 ๓๐	 นางสาววรัญญา	 บุญกระเตื้อง
	 ๓1	 นางสาววิจิตราพร	 วรรณชัย	 ๓๒	 นางสาวศวิตา	 นาคา
	 ๓๓	 นางสาวสากีนะ	 บิลอาหวา	 ๓๔	 นางสาวสิตานัน	 กรดสุวรรณ
	 ๓๕	 นายสิรภพ	 สุบงกช	 ๓๖	 นางสาวสุจิตตรา	 เจริญ
	 ๓๗	 นางสาวสุนิษา	 ชูแสง	 ๓๘	 นางสาวสุภาพร	 ดอนเมืองพรม
	 ๓๙	 นายอรรถกร	 ศรีชนะ	 ๔๐	 นายอลงกรณ์	 จุ้ยแก้ว
	 ๔1	 นางสาวอัญชนา	 เขื่อนงูเหลือม	 ๔๒	 นายอิทธิพล	 อาทิตย์
	 ๔๓	 นายอิสระ	 เข็มพุดซา



๖๓

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
	 1	 นางสาวญาราภรณ์	 ครองสมบัติ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
	 1	 นางสาวจิรภัทร	 เล่ห์สิงห์	 ๒	 นายณัฐพงศ์	 เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
	 ๓	 นางสาวดลหทัย	 ประสบดี	 ๔	 นายนัทพล	 แฟงสุต
	 ๕	 นางสาวพิมพ์ชนก	 ยงเสมอ	 ๖	 นางสาวรินรดา	 วีรไตรกรสกุล
	 ๗	 นางสาวศิริวิมล	 อวยชัย	 ๘	 นางสาวสุชาวดี	 ลักษมีวรานนท์
	 ๙	 นางสาวอัณตา	 โตข�า

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
	 1	 นางสาวกนกอร	 ชัยพันธ์	 ๒	 นางสาวขนิษฐา	 อุดร
	 ๓	 นางสาวจรินทร์รักษ์	 อยู่ทอง	 ๔	 นางสาวจิราภรณ์	 ศรีเพ็ชร์
	 ๕	 นางสาวจุฑามาศ	 ชะนา	 ๖	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 แซ่โล้ว
	 ๗	 นางสาวชญาบุษ	 ไชยโอสถ	 ๘	 นางสาวชนิภรณ์	 สน
	 ๙	 นายชานน	 วรสันต์	 1๐	 นายธนพล	 บุญเชิด
	 11	 นางสาวธารารัตน์	 คันทรง	 1๒	 นางสาวนัตติยาภรณ์	 รังสิมากุล
	 1๓	 นางสาวนันทิกา	 แป้นห้วย	 1๔	 นายบุญไท	 ประดิษฐ์วงศ์วาน
	 1๕	 นางสาวปาณิตชา	 ภูมิทรัพย์	 1๖	 นางสาวพัชรีวรรณ	 แสงจันทร์
	 1๗	 นางสาวพัตราภรณ์	 สบู่หอม	 1๘	 นางสาวพิมพ์ธชา	 วริศสิทธิรักษ์
	 1๙	 นางสาวฟาริดา	 ไชยะมี	 ๒๐	 นางสาวภัทธิชา	 ฦาชา
	 ๒1	 นางสาวภัทรี	 ถนอมพงษ์	 ๒๒	 นางสาวเมธาวี	 ปิ่นเกตุ
	 ๒๓	 นางสาวเมธาวี	 ฤทธิ์แก้ว	 ๒๔	 นางสาวยัสมีน	 หะยีอาแว
	 ๒๕	 นางสาวรติรัตน์	 ทรัพย์เอนก	 ๒๖	 นางสาวระพีพรรณ	 ทองสิมา
	 ๒๗	 นางสาวรัตนาภรณ์	 แสงสว่าง	 ๒๘	 นางสาววรรณพร	 สุตานนท์
	 ๒๙	 นางสาววาริศา	 ภัทรสิงหกุล	 ๓๐	 นางสาวศศิพิมล	 นิธิศักดิ์พรกุล
	 ๓1	 นางสาวศุทธวีย์	 ลดหวั่น	 ๓๒	 นายศุภชัย	 ชุ่มชื่น
	 ๓๓	 นางสาวสกุลเกศ	 เตชะสี	 ๓๔	 นางสาวสมฤทัย	 พูประเสริฐผล
	 ๓๕	 นางสาวอภิญญา	 ภักดิ์สรสิทธิ์	 ๓๖	 นางสาวอมรรัตน์	 โคตรปัญญา
	 ๓๗	 นางสาวอรณิชา	 ทองเพ็ง	 ๓๘	 นางสาวอิศราพร	 ลี้ทักษ์พิมาย



๖๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
	 1	 นางสาวกันต์ลิตา	 จ�าปาน	 ๒	 นายณัฐพล	 ชลวนารัตน์
	 ๓	 นายประสงค์	 บูรณ์พงศ์	 ๔	 นางสาวรักยิ่ง	 โรจนเกตุปัญญา
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
	 1	 นางสาวกรรณิกา	 สงวนไทร	 ๒	 นายชนาวุฒิ	 เทศทอง
	 ๓	 นายธนรัชต์	 สุอังคะ	 ๔	 นางสาวสุขุมาภรณ์	 ปานมาก

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
	 1	 นางสาวชลดา	 เยาวรัตน์	 ๒	 นางสาวดวงพร	 ธัญญากุลวงศ์
สาขาวิชาไทยศึกษา
	 1	 นายอลงกรณ์	 หมวดยอด
สาขาวิชาปรัชญา
	 1	 นายกรฤทธ์	 ปัญจสุนทร	 ๒	 นางสาวสถาพร	 ไปเหนือ
สาขาวิชาภาษาไทย
	 1	 นางสาวกอบกุล	 ใจกว้าง	 ๒	 นางสาวปนิดา	 ทองบุญชม
	 ๓	 นางสาวอรวรรณ	 สันติกุล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
	 1	 นางสาวจันทกานต์	 หาญศรี	 ๒	 นางสาวชิดชบา	 ภานุกรธ�ารง
	 ๓	 นางสาวณัฐญา	 หุ่นน้อย	 ๔	 นายณัฐวิทย์	 ปรีพูล
	 ๕	 นางสาวธวรรญพร	 ค�าถาเครือ	 ๖	 นางสาวธัญญ์พิชชา	 วัชรพรธนารัตน์
	 ๗	 นางสาวนดี	 แป้นศรี	 ๘	 นางสาวนันทวรรณ	 ระหงษ์
	 ๙	 นายบุญชัย	 ศฤงคารศิริ	 1๐	 นางสาวปิยพร	 พรสุริยา
	 11	 นางสาวพจนีย์	 วรพิพัฒน์	 1๒	 นางสาวพร้อมพรรณ	 กลิ่นหอม
	 1๓	 นายภคนันต์	 ศรีสุข	 1๔	 นายรักษ์พงศ์	 อุตรสุข
	 1๕	 นางสาวสาวิตรี	 อานมณี	 1๖	 นางสาวสินีนาฎ	 พิมพ์ปัจฉิม
	 1๗	 นางสาวสุปรียา	 ยุวศรี	 1๘	 นางสาวสุพิชชา	 กาญจนวิสิษฐผล
	 1๙	 นางสาวอรพรรณ	 สภาพศรี	 ๒๐	 นางสาวอาภาพรรณ	 ติยะวงศ์



๖๕

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
	 1	 นายณัฐนันท์	 เทียมเมฆ

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นางสาวกรกมล	 หวลหอม	 ๒	 นางสาวกัญญาพัชร	 ต๊ะค�า
	 ๓	 นางสาวกันต์ฤทัย	 ทองส่งแสง	 ๔	 นางสาวกัลยกร	 สุนทรชัย
	 ๕	 นางสาวกุลชญา	 ตั้งจิตมานะกิจ	 ๖	 นางสาวเกณิกา	 สนามทอง
	 ๗	 นางสาวชนิดาภา	 ทรงม้า	 ๘	 นางสาวณัฐณิชา	 สว่างเกล้า
	 ๙	 นางสาวณัฐลดา	 สมสุข	 1๐	 นายณัฐวัตร	 เปลี่ยนเจริญ
	 11	 นางสาวณัทฐ์นลีฐ์	 มริภัณณฎี	 1๒	 นางสาวนันท์วดี	 นรินทร
	 1๓	 นางสาวปริญา	 สีคุณแสน	 1๔	 นางสาวพัทรศยา	 เวทยายงค์
	 1๕	 นางสาวมนสิชา	 กั้งตั้ง	 1๖	 นายมรรคคูนะ	 บุตรโสม
	 1๗	 นายยศธน	 อามระดิษ	 1๘	 นางสาวศศิวิช	 รัตนสมบูรณ์
	 1๙	 นางสาวสุธาวี	 ทองรัตน์	 ๒๐	 นางสาวเสาวนีย์	 ยงสวัสดิ์
	 ๒1	 นางสาวอรณัส	 ภูมิพิรรัถยา

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นางสาวกชามาส	 พรหมมินทร์	 ๒	 นางสาวกนกนาถ	 มีพร้อม
	 ๓	 นางสาวกนกรัตน์	 แสงประดับ	 ๔	 นางสาวกมลชนก	 พันธ์วัฒนกนก
	 ๕	 นางสาวกมลเนตร	 ทิพย์รองพล	 ๖	 นายกรณินทร์	 จุงเลียก
	 ๗	 นางสาวกันต์กนิษฐ์	 ซาเวียง	 ๘	 นางสาวกัลยาณี	 จ�าเริญ
	 ๙	 นางสาวกุลสิริ	 ศุภเลิศกิจจา	 1๐	 นางสาวจันทรกานต์	 หอพานิชย์
	 11	 นายจิรกิตติ์	 วงษ์ศรี	 1๒	 นางสาวจิรัชญา	 ไกรยา
	 1๓	 นางสาวชนัฏฎา	 เพ็งสกุล	 1๔	 นายชิณวัฒน์	 พานิช
	 1๕	 นางสาวญาติกา	 ช้างสุวรรณ์	 1๖	 นางสาวณปภัช	 วชิรธนาศิริ
	 1๗	 นางสาวณัฐญา	 มุทิตามงคล	 1๘	 นางสาวณัฐธิดา	 ถาวรจักร์
	 1๙	 นางสาวณัฐพร	 เพ็ชรกูล	 ๒๐	 นายณัฐภพ	 บุญพร้อม
	 ๒1	 นายดนุสรณ์	 อินทร์ประเสริฐ	 ๒๒	 นายทศนนท์	 บุญถนอม
	 ๒๓	 นายธนกฤษณ์	 พานิชวงศ์	 ๒๔	 นายธนธรณ์	 โพธิ์เจริญ
	 ๒๕	 นางสาวธนธรณ์	 รัตนวรานันท์	 ๒๖	 นายธนวิชญ์	 ทานประสิทธิ์
	 ๒๗	 นางสาวธัญญานุช	 น้อยพิทักษ์	 ๒๘	 นางสาวธารารัตน์	 แย้มกลีบ
	 ๒๙	 นายนครินทร์	 ถนอมรอด	 ๓๐	 นายนนทวัตร	 ก�าไลทอง
	 ๓1	 นางสาวนภัสสร	 ว่านกระ	 ๓๒	 นางสาวนภัสสร	 อู่อรุณ
	 ๓๓	 นางสาวนัฐยา	 ศรีสารคาม	 ๓๔	 นายนัทธพงศ์	 โชติฐานิดา
	 ๓๕	 นางสาวนาตาชา	 เจริญผล	 ๓๖	 นางสาวนิภาธร	 ศุขอารีย์
	 ๓๗	 นางสาวบดินทร์ทิพย์พา	 จุลเจือ	 ๓๘	 นายปรเมศวร์	 ผลสุด
	 ๓๙	 นางสาวประภาวดี	 วัฒนจริยา	 ๔๐	 นางสาวปุณฑริกา	 พานทอง
	 ๔1	 นางสาวพรรณนภา	 อุนะพ�านัก	 ๔๒	 นายพรวศิษฐ์	 ศรีพรหม
	 ๔๓	 นางสาวพริสร	 วิเศษหอม	 ๔๔	 นายพิเชฐ	 คุ้มเมือง
	 ๔๕	 นายพุฒิพงศ์	 แสงโชติ	 ๔๖	 นางสาวภัทรากุล	 ศรีสุวรรณ
	 ๔๗	 นางสาวภัทราภรณ์	 สุดประเสริฐศักดิ์	 ๔๘	 นายภัธรนนท์	 กัณทะเกตุ
	 ๔๙	 นายมานิตย์	 ทองเทศ	 ๕๐	 นางสาวยอดนัดดา	 เหล่าชูวงศ์
	 ๕1	 นางสาวรภัสสรณ์	 ปภัชญา	 ๕๒	 นายรัชชานนท์	 เขียวระยับ
	 ๕๓	 นางสาวรัญชิดา	 อ้นชั้น	 ๕๔	 นางสาวริญญภัสร์	 วชิรมนัสพงศ์



๖๖

	 ๕๕	 นางสาววรวรรณ	 วัฒนศิริ	 ๕๖	 นางสาววลินญา	 จิตเจือจุน
	 ๕๗	 นางสาววิชชุดา	 วันจันทร์	 ๕๘	 นางสาววิศรุตา	 จือประสิทธิ์
	 ๕๙	 นางสาวศรสวรรค์	 เพิ่มสมบัติ	 ๖๐	 นางสาวศศิกัญญาพัทธ์	 สุวรรณประทีป
	 ๖1	 นางสาวศศิประภา	 สายแสน	 ๖๒	 นางสาวศิรดา	 มหาสวัสดิ์
	 ๖๓	 นางสาวศุจินันท์	 เอี่ยมวิจิตร	 ๖๔	 นางสาวสรัลชนา	 ไทรแก้วดวง
	 ๖๕	 นายสันตยุต	 ทองวิลาศ	 ๖๖	 นางสาวสุทธิลักษณ์	 ขว้างสาหัส
	 ๖๗	 นางสาวสุนิสา	 เกตุกาล	 ๖๘	 นางสาวสุปรียา	 อินทรสอน
	 ๖๙	 นางสาวสุภาพร	 มีทอง	 ๗๐	 นางสาวอรณิชชา	 ล�าเพาเลิศ
	 ๗1	 นางสาวอรวรรณ	 ใหม่สูงเนิน	 ๗๒	 นายอัฐวีร์	 แสงวัฒนานนท์

นิเทศศาสตรบัณฑิต
	 1	 นางสาวกนกกร	 สวัสดิ์วงษ์	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 ปฏิญญาภิรมย์
	 ๓	 นางสาวกมลชนก	 เมฆสุทัศน์	 ๔	 นางสาวกมลทิพย์	 ศิริวังโส
	 ๕	 นางสาวกมลพรรณ	 บุญเรืองรัตน์	 ๖	 นางสาวกริษฐา	 นาคะรังสุ
	 ๗	 นางสาวกรุณาพร	 ผลพิทักษ์กุล	 ๘	 นายกฤษณพงศ์	 จันโทศรี
	 ๙	 นายกวิณวัชร์	 รัชตะธรรมนิตย์	 1๐	 นางสาวกัญญาภัค	 อยู่ชัยกิจ
	 11	 นางสาวกัญญารัตน์	 ปรัชญาคุณ	 1๒	 นางสาวกัญญารัตน์	 วงศ์เจริญสกุล
	 1๓	 นางสาวกันติชา	 เสตพันธ์	 1๔	 นางสาวกัลยาณี	 สาระพันธ์
	 1๕	 นายกิตติพงษ์	 ก้องเสียง	 1๖	 นางสาวกิตติมา	 ไชยสังข์
	 1๗	 นางสาวกุลกาญจน์	 พิมชัยสงค์	 1๘	 นางสาวกุลิสรา	 ส�าเร็จกิจสกุล
	 1๙	 นางสาวเกวลิน	 ยอยรู้รอบ	 ๒๐	 นางสาวเกศกนก	 เสมานารถ
	 ๒1	 นางสาวเคลาเดีย	 เอ็กเกนส์แบร์เกอร์	 ๒๒	 นางสาวจรรยพร	 บุญส่ง
	 ๒๓	 นายจักรินทร์	 หิรัญชาติ	 ๒๔	 นางสาวจันทิภา	 จันทร์ศรี
	 ๒๕	 นางสาวจิตโสภิณ	 เยี่ยมญาติ	 ๒๖	 นายจิรเมธ	 วิภาสธวัช
	 ๒๗	 นางสาวจิราภา	 พันธ์มณี	 ๒๘	 นายจิราวุฒ	 ยะสะกะ
	 ๒๙	 นายจุฑา	 มนทสิทธิ์	 ๓๐	 นางสาวจุฑาชล	 ตั้งไพศาลสัมพันธ์
	 ๓1	 นางสาวจุฑามาศ	 บุญศักดิ์	 ๓๒	 นางสาวจุฑารัตน์	 สีหมอก
	 ๓๓	 นางสาวจุรีภรณ์	 พวงน้อย	 ๓๔	 นายจุลลดิษย์	 จุลลี
	 ๓๕	 นางสาวเจนจิรา	 พัฒนผล	 ๓๖	 นางสาวเจนจิรา	 อินทร์งาม
	 ๓๗	 นายเจษฎบดินทร์	 วัฒกียานนท์	 ๓๘	 นายชญานนท์	 เสียงล�า้
	 ๓๙	 นางสาวชนาธิป	 ดวงเดือน	 ๔๐	 นางสาวชนิสรา	 จันทร์อยู่
	 ๔1	 นางสาวชมพูนุช	 บุญเรือง	 ๔๒	 นางสาวชมสุรางค์	 สนิทวงศ	์ณ	อยุธยา
	 ๔๓	 นายชยณัฐ	 โชคบัณฑิต	 ๔๔	 นายชยสถิต	 ธรธัช
	 ๔๕	 นางสาวชลธิชา	 มิ่งขวัญ	 ๔๖	 นางสาวชลลดา	 มะโนโฮ้ง
	 ๔๗	 นางสาวชลิตา	 ตันเปี่ยมทรัพย์	 ๔๘	 นางสาวชัญญา	 โชคชัยช�านาญกิจ
	 ๔๙	 นางสาวชาลิสา	 นิ่มน้อย	 ๕๐	 นายชาลี	 แซ่ซื้อ
	 ๕1	 นางสาวชินานาง	 ชุ่มเชื้อ	 ๕๒	 นางสาวชิราวรรณ	 แสงอ�านาจ
	 ๕๓	 นางสาวชุรีวรรณ	 จันทร์ค�า	 ๕๔	 นางสาวฌัชฌา	 กิตติภาณุวงศ์
	 ๕๕	 นางสาวฐิตาภรณ์	 ครุพานิช	 ๕๖	 นางสาวฐิติพร	 นาคู
	 ๕๗	 นางสาวณภัทธิรา	 อัครธนวดี	 ๕๘	 นางสาวณัชชา	 พูลสมบัติ
	 ๕๙	 นางสาวณัฏฐสุดา	 จันทรากูลพงษ์	 ๖๐	 นางสาวณัฏฐา	 บุระศรี
	 ๖1	 นางสาวณัฐกนก	 รอดภัย	 ๖๒	 นางสาวณัฐกาญจน์	 วงษ์ค�าหาญ
	 ๖๓	 นางสาวณัฐกานต์	 เชี่ยวชาญ	 ๖๔	 นางสาวณัฐกานต์	 เพ็ชรประไพ



๖๗

	 ๖๕	 นางสาวณัฐกานต์	 สิงคนิภา	 ๖๖	 นางสาวณัฐกุล	 เมธาวารีรักษ์
	 ๖๗	 นางสาวณัฐณิชา	 มโนวรกุล	 ๖๘	 นางสาวณัฐธิดา	 อธึกโยธิน
	 ๖๙	 นายณัฐพงศ์	 สุภาพกุล	 ๗๐	 นายณัฐพงษ์	 แสนสน
	 ๗1	 นางสาวณัฐพร	 ทองผุด	 ๗๒	 นายณัฐภัทร	 ยิ้มละมัย
	 ๗๓	 นางสาวณัฐรดา	 บริบูรณ์	 ๗๔	 นางสาวณัฐวดี	 ภิญญศิริ
	 ๗๕	 นางสาวณัฐสุดา	 รุ่งเรือง	 ๗๖	 นางสาวณัฐสุดา	 สุทาพจน์
	 ๗๗	 นางสาวณิชากร	 เดชมา	 ๗๘	 นางสาวณิชากร	 มนต์ประสิทธิ์
	 ๗๙	 นางสาวดวงกมล	 ใหม่นาเพียง	 ๘๐	 นายเดชธนา	 อาสาธนาคูณ
	 ๘1	 นายตะวัน	 เรืองแสง	 ๘๒	 นายถาวร	 สาริกภูติ
	 ๘๓	 นางสาวทัศธยา	 จันทร์เจริญ	 ๘๔	 นายธนธรณ์	 เรืองตระกูล
	 ๘๕	 นายธนวัฒน์	 จันทร์พวง	 ๘๖	 นายธนวัฒน์	 ทองผาไพร
	 ๘๗	 นายธนันธร	 เพิ่มลาภ	 ๘๘	 นางสาวธนารีย์พร	 สุนทรประสิทธิ์
	 ๘๙	 นางสาวธมนวรรณ	 จันทร์สา	 ๙๐	 นางสาวธรัญญา	 อาวุธ	อินทรวิชิต
	 ๙1	 นางสาวธัญชนก	 กิจทรัพย์ทวีกุล	 ๙๒	 นางสาวธัญพิชชา	 อุดมพันธ์
	 ๙๓	 นางสาวธัญวรรณ	 แสนประเสริฐ	 ๙๔	 นายธาริต	 ยวงเงิน
	 ๙๕	 นายธิติวุฒิ	 เหมทานนท์	 ๙๖	 นางสาวธิลักษณ์	 ยิ้มยา
	 ๙๗	 นายธีร์ธวัช	 บุตรแก้วแตง	 ๙๘	 นายธีรวัฒน์	 ประกอบชัย
	 ๙๙	 นายนนท์ปวิธ	 สุดศรี	 1๐๐	 นางสาวนภัสสร	 กลิ่นดี
	 1๐1	 นางสาวนภาพร	 จันทนา	 1๐๒	 นางสาวนรินทรา	 ก�าดี
	 1๐๓	 นางสาวนริศรา	 ก้อนแก้ว	 1๐๔	 นางสาวนริสรา	 ยิ่งใหญ่
	 1๐๕	 นายนฤชา	 แย้มโชติ	 1๐๖	 นางสาวนลพรรณ	 วรดิษฐ์พัฒนะ
	 1๐๗	 นางสาวนัชชา	 พิทักษ์พงศ์เจริญ	 1๐๘	 นายนัทพงษ์	 จาดเจริญ
	 1๐๙	 นางสาวนาฏอนงค์	 เพชรกิ่ง	 11๐	 นายนาถวัฒน์	 ฤกษ์พิพัฒน์พงศ์
	 111	 นายนาราภัทร	 บัวรับพร	 11๒	 นางสาวนิชาภา	 ลมงาม
	 11๓	 นางสาวนิตา	 อรุณศิริ	 11๔	 นางสาวนุชนารถ	 บุญสร้าง
	 11๕	 นางสาวบัญจรัตน์	 วรรณะดิลกกุล	 11๖	 นางสาวบุญพิทักษ์	 นิลฉวี
	 11๗	 นางสาวบุณฑรีก์	 มีพูล	 11๘	 นางสาวเบญจพร	 บุษยากร
	 11๙	 นางสาวปฏิกา	 ปรุรัตน์	 1๒๐	 นางสาวปฏิมาภรณ์	 ดิษนิล
	 1๒1	 นางสาวปภาทิพย์	 อินโสภา	 1๒๒	 นางสาวปภาวรินท์	 เหมือนท่าไม้
	 1๒๓	 นางสาวประไพอร	 ไพฑูรย์วงค์	 1๒๔	 นางสาวประภาสิริ	 กุ่มพรม
	 1๒๕	 นางสาวปรารถนา	 เชื้อนุช	 1๒๖	 นางสาวปรีชญา	 เจริญเศรษฐกุล
	 1๒๗	 นางสาวปัณฑิตา	 มุลเมืองแสน	 1๒๘	 นายปัณณทัต	 โลตุรัตน์
	 1๒๙	 นางสาวปาจรีย์	 พันธุพิณ	 1๓๐	 นางสาวปาริชาต	 ปัญญาวุธ
	 1๓1	 นางสาวไปรยา	 สุระชัย	 1๓๒	 นายพชิรา	 จันทร์สว่าง
	 1๓๓	 นายพลรัตน์	 อุ่นวรรณธรรม	 1๓๔	 นางสาวพักตร์พริ้ง	 บุญคงทน
	 1๓๕	 นางสาวพัชพรวรรณ	 นิมิตโชคทวี	 1๓๖	 นางสาวพัชมณฑ์	 อัครเมธาวงศ์
	 1๓๗	 นางสาวพิชชา	 ชาเคน	 1๓๘	 นางสาวพิชชาภา	 โชติสวัสดิ์
	 1๓๙	 นางสาวพิชญ์สินี	 นานันท์	 1๔๐	 นางสาวพิชญา	 ตันติพจน์
	 1๔1	 นางสาวพิชญา	 วาตานาเบะ	 1๔๒	 นางสาวพิชญาภา	 งามยืนยง
	 1๔๓	 นางสาวพิมพ์พนิต	 เกิดสวัสดิ์	 1๔๔	 นางสาวพิมพ์พิชญาดา	 เฉลิมชัยโกศล
	 1๔๕	 นางสาวพิมลจิรา	 สว่างเกตุ	 1๔๖	 นายพีรณัฐ	 วลัยใจ
	 1๔๗	 นายพีรภัฏ	 อุนุมรานนท์	 1๔๘	 นางสาวแพรวพรรณ	 สุรีรัมย์



๖๘

	 1๔๙	 นางสาวฟาติน	 อับดุลเลาะห์	 1๕๐	 นางสาวภัคธนกุล	 ทองวงศ์สกุล
	 1๕1	 นางสาวภัทรวดี	 เจริญรัตน์	 1๕๒	 นางสาวภัทราพร	 เกยุราพันธุ์
	 1๕๓	 นางสาวภัทราภรณ์	 จิตต์แสวง	 1๕๔	 นายภัสชา	 เชียวประสิทธิ์
	 1๕๕	 นายภัสดา	 ราษฎร์ภูธร	 1๕๖	 นายภากร	 เสียงจันทร์
	 1๕๗	 นายภาคภูมิ	 ว่าดี	 1๕๘	 นางสาวภาวัฒน์วดี	 แสงสี
	 1๕๙	 นางสาวภาวิกา	 วงษ์เชื้อ	 1๖๐	 นางสาวภาสุนีย์	 เพ็งสุวรรณ
	 1๖1	 นายภีมวัฒน์	 อากาศสุภา	 1๖๒	 นางสาวภุมรัตน์	 โพธิ์เจริญ
	 1๖๓	 นางสาวภูริตา	 สุขสวัสดิ์	 1๖๔	 นายมฑิวุฒิ	 ผ่านส�าแดง
	 1๖๕	 นางสาวมณี	 ผดุงนาม	 1๖๖	 นางสาวมนฤดี	 มิตรพระพันธ์
	 1๖๗	 นางสาวมนัสชนก	 วงษ์นรา	 1๖๘	 นางสาวมนัสนันท์	 สิริอนันตกุล
	 1๖๙	 นายมารุต	 ปรางค์ทอง	 1๗๐	 นางสาวมินตรา	 สรรประเสริฐ
	 1๗1	 นางสาวมินตรา	 สุพร	 1๗๒	 นางสาวมุกดา	 มาตย์นอก
	 1๗๓	 นายเมธโชติ	 ชาติคง	 1๗๔	 นางสาวเมธาวี	 ศาสนะสุพินธ์
	 1๗๕	 นางสาวยุพวดี	 สุขทวี	 1๗๖	 นางสาวรจิตา	 ชุมแก้ว
	 1๗๗	 นางสาวรภัทร	 ธารด�ารงค์	 1๗๘	 นางสาวรมิดา	 วนิชลานันท์
	 1๗๙	 นางสาวรริลศศิยา	 ภัทรเศรษฐศิริ	 1๘๐	 นางสาวรวิวรรณ	 พิมพ์สุวรรณ
	 1๘1	 นางสาวรวิวรรณ	 ลี้บ�ารุง	 1๘๒	 นางสาวระพีภรณ์	 ศรีลางค์
	 1๘๓	 นายรัชชานนท์	 คงสวัสดิ์	 1๘๔	 นายรัชชานนท์	 สังข์ทอง
	 1๘๕	 นางสาวรัตนพร	 ยศอินต๊ะ	 1๘๖	 นางสาวรุ่งทิวา	 นาเมืองรักษ์
	 1๘๗	 นายเรนิตา	 จารัตน์	 1๘๘	 นายเรภาย	 ตั้งพานิช
	 1๘๙	 นางสาวลัดดา	 หงษ์ทอง	 1๙๐	 นายวงศธร	 ผ่องใส
	 1๙1	 นางสาววชิรญาณ์	 เจริญทรัพย์	 1๙๒	 นายวชิระ	 โยมมาก
	 1๙๓	 นางสาววนิชญา	 ดาจันทา	 1๙๔	 นางสาววรรณชุรีย์	 หอมชื่น
	 1๙๕	 นางสาววรรณวิธู	 แถลงศุข	 1๙๖	 นายวรวุฒิ	 นรารัมย์
	 1๙๗	 นายวรากร	 อรุณฉาย	 1๙๘	 นางสาววราภรณ์	 บ�ารุงศิริ
	 1๙๙	 นางสาววรินทร	 เมืองพวน	 ๒๐๐	 นางสาววริษฐ์รดา	 สินทองถิรพัฒน์
	 ๒๐1	 นางสาววริษฐา	 ตีรวัฒนประภา	 ๒๐๒	 นางสาววลีลักษณ์	 โขนชัยภูมิ
	 ๒๐๓	 นายวัชพล	 บุตรโชติ	 ๒๐๔	 นางสาววัลภา	 พงศ์ปรีชา
	 ๒๐๕	 นางสาววาศิณี	 สวายประโคน	 ๒๐๖	 นางสาววาสนา	 สุวรรณสโรช
	 ๒๐๗	 นายวีรภัทร	 วงษ์เสถียร	 ๒๐๘	 นางสาววีรวรรณ	 เกิดสวัสดิ์
	 ๒๐๙	 นายวีระเทพ	 กองแก้ว	 ๒1๐	 นางสาวศรสวรรค์	 สุขะลาภ
	 ๒11	 นางสาวศรอนงค์	 ฤทธิเดช	 ๒1๒	 นายศรัญ	 บุญจันทร์
	 ๒1๓	 นางสาวศรีสุดาวรรณ	 ผาทา	 ๒1๔	 นางสาวศศพินทุ์	 อยู่เป็นสุข
	 ๒1๕	 นางสาวศศิดา	 หินทอง	 ๒1๖	 นางสาวศศิธร	 แก้วห้อย
	 ๒1๗	 นางสาวศศิธร	 ดวงจันทร์	 ๒1๘	 นางสาวศศิธร	 สมประสงค์
	 ๒1๙	 นายศันสิธร	 เนตรบุตร	 ๒๒๐	 นายศิริชัย	 มีลาภ
	 ๒๒1	 นางสาวศิรินภา	 ท้วมสุวรรณ	 ๒๒๒	 นางสาวศิริวรรณ	 มั่นเหมาะ
	 ๒๒๓	 นางสาวศิวพร	 ก้อนดี	 ๒๒๔	 นางสาวศิวาพร	 คงมีทรัพย์
	 ๒๒๕	 นางสาวศิวิมล	 ชาวภูเขียว	 ๒๒๖	 นางสาวศุภธิดา	 เอคนาสิงห์
	 ๒๒๗	 นางสาวศุภิสรา	 บุญมี	 ๒๒๘	 นางสาวสปัน	 นกน้อย
	 ๒๒๙	 นายสมภพ	 ศรีระอุดม	 ๒๓๐	 นางสาวสมฤดี	 อุตราสี
	 ๒๓1	 นางสาวสมัณญา	 กาญจนโภคิน	 ๒๓๒	 นางสาวสมิตา	 ยุกตะทัต



๖๙

	 ๒๓๓	 นางสาวสมิตา	 สิงห์อุบล	 ๒๓๔	 นางสาวสรัญธีรา	 เรืองวิเศษ
	 ๒๓๕	 นายสัจนันท์	 เมฆฉาย	 ๒๓๖	 นายสาริน	 จัตุกูล
	 ๒๓๗	 นายสิทธิพร	 วงศ์ชัยเจริญเดช	 ๒๓๘	 นางสาวสินิทธา	 บุญประเสริฐ
	 ๒๓๙	 นายสิรวิชญ์	 สิงหาพล	 ๒๔๐	 นางสาวสิริวัฒนา	 กลางประพันธ์
	 ๒๔1	 นางสาวสุกฤตา	 นรขุน	 ๒๔๒	 นางสาวสุขศิราพัณฑ์	 ชัยสิรินภาเดช
	 ๒๔๓	 นางสาวสุชญา	 ก่อเกียรติวิศิษฎ์	 ๒๔๔	 นางสาวสุชญา	 งามประสิทธิ์
	 ๒๔๕	 นางสาวสุดารัตน์	 เพิ่มชาติ	 ๒๔๖	 นางสาวสุธิดา	 จันทร์นอก
	 ๒๔๗	 นายสุธิพงษ์	 ทองมี	 ๒๔๘	 นายสุพศิน	 วนิชธัญญาทรัพย์
	 ๒๔๙	 นางสาวสุพัตตรา	 ทองมี	 ๒๕๐	 นางสาวสุภัชชา	 กีรติธรรม
	 ๒๕1	 นางสาวสุภัทตรา	 อ่อนแสงค�า	 ๒๕๒	 นางสาวสุภัสสรา	 ดวงสว่าง
	 ๒๕๓	 นางสาวสุมิตตรา	 หาญล�ายวง	 ๒๕๔	 นางสาวสุรวิภา	 ธงชัย
	 ๒๕๕	 นางสาวสุรีฉาย	 สังข์สวัสดิ์	 ๒๕๖	 นางสาวสุรีย์รัตน์	 มีชัยดี
	 ๒๕๗	 นางสาวสุวพร	 ไพรเขียว	 ๒๕๘	 นางสาวเสาวรีย์	 เครือพรมมินทร์
	 ๒๕๙	 นางสาวโสภิตา	 สุขกฤต	 ๒๖๐	 นางสาวโสมภา	 เฟรทซอม
	 ๒๖1	 นางสาวอติญา	 เหล็กกล้า	 ๒๖๒	 นายอธิป	 คุณานนท์วรกุล
	 ๒๖๓	 นายอธิวัฒน์	 แต้มสุพรรณ์	 ๒๖๔	 นายอภิชัย	 ศรีปัญญา
	 ๒๖๕	 นางสาวอภิรดี	 แก้วสีขาว	 ๒๖๖	 นางสาวอภิสรา	 เทียมศิริ
	 ๒๖๗	 นางสาวอรวรรยา	 พันธุลาภ	 ๒๖๘	 นายอรุณวิชญ์	 วิจักษนุพจน์
	 ๒๖๙	 นายอัษฎาวุฒิ	 อุตสาหะ	 ๒๗๐	 นายอัสนัย	 ไกรกลาง
	 ๒๗1	 นายอาจหาญ	 ไกรสงคราม	 ๒๗๒	 นางสาวอารดา	 มิลินทรานุช
	 ๒๗๓	 นางสาวอารีรัตน์	 ฤมิตร	 ๒๗๔	 นายอิทธิ	 แซ่ชั่ง
	 ๒๗๕	 นางสาวอิษยา	 นาคพันธ์	 ๒๗๖	 นายอุกฤษฎ์	 คุ้มคง
	 ๒๗๗	 นายโอสธี	 เกษศรี	 ๒๗๘	 นางสาวไอญดา	 บุนนาค



๗๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาจิตวิทยา
	 1	 นางสาวพรพิมพ์ชนก	 สุขระโรจน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาจิตวิทยา
	 1	 นางสาวทิพย์สุดา	 คิดสม	 ๒	 นายภูษิทฐา	 ธัมมาดิลข
	 ๓	 นางสาวอรอนงค์	 มุกดา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาจิตวิทยา
	 1	 นางสาวกฤศญา	 อยู่เจริญ	 ๒	 นางสาวญาณวรรณ	 เพ็ชรทองค�า
	 ๓	 นายฐาปกร	 เล็บครุฑ	 ๔	 นางสาวณัฐชยา	 วงษ์สะอาด
	 ๕	 นางสาวณัฐชยา	 ศักดิ์สิทธิ์	 ๖	 นายตรัย	 หัชกุล
	 ๗	 นางสาวนรากร	 หงษ์เจริญ	 ๘	 นางสาวนันทนัช	 ศรีผโลทัยกุล
	 ๙	 นางสาวบรรณสรณ์	 ขวัญชุม	 1๐	 นางสาวบุญทิพา	 เรืองเวชวิทยา
	 11	 นางสาวประภัสสร	 ทองมาก	 1๒	 นางสาวพลอยปภัส	 พนาวัลย์
	 1๓	 นางสาวสโรชา	 แสงสุวรรณ	 1๔	 นางสาวสิรินรัตน์	 ฉินนะโสต
	 1๕	 นางสาวสุปรียา	 กาญจนสุธา	 1๖	 นางสาวสุพัตตรา	 เงินเกิด
	 1๗	 นางสาวอาจรีย์	 ธัญเหม

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
	 1	 นายกมลนัทธ์	 โตอ่อน	 ๒	 นางสาวกัญญาลักษณ์	 จันทคาม
	 ๓	 นางสาวกาญจมาภรณ์	 ม่วงค�าพร	 ๔	 นายกิตติทัต	 แสงส่ง
	 ๕	 นายกิตตินนท์	 ไพรวัฒนานุพันธ์	 ๖	 นางสาวคุณิสา	 สุดสูง
	 ๗	 นายจรูญชัย	 เตชะไชโย	 ๘	 นายจักรกฤษณ์	 ด�าสนิท
	 ๙	 นางสาวจันทร์เพ็ญ	 แก้วกิริยา	 1๐	 นายจิรเมธ	 เนื่องจ�านงค์
	 11	 นางสาวจุฑามาศ	 แซ่จุ่ง	 1๒	 นางสาวจุฑารัตน์	 ศรีแย้ม
	 1๓	 นายเจนณรงค์	 แดงประเสริฐ	 1๔	 นางสาวชญานิศ	 ติ๊บปะละวงศ์
	 1๕	 นางสาวชนารัตน์	 พงศ์อารีย์	 1๖	 นางสาวชนิตา	 แย้มสุวรรณ
	 1๗	 นางสาวชนิสรา	 จิตผ่อง	 1๘	 นางสาวชลธิชา	 ปิตุโส
	 1๙	 นางสาวชวิศา	 ส�านักนิตย์	 ๒๐	 นางสาวชาติสิริ	 สงวนชาติ
	 ๒1	 นางสาวซัลมาร์	 มณีวงศ์	 ๒๒	 นางสาวญาณัจฉรา	 จารัตน์
	 ๒๓	 นางสาวญาณิศา	 จารัตน์	 ๒๔	 นางสาวญาณิศา	 เหมืองจา
	 ๒๕	 นางสาวฐิตาพร	 ดวงจันทร์	 ๒๖	 นางสาวฐิติมา	 เดือนโยธา
	 ๒๗	 นายณัฐดนัย	 สามนคร	 ๒๘	 นางสาวณัฐธิดา	 ฟาสูงเนิน
	 ๒๙	 นางสาวณัฐนันท์	 ดวงมณฑา	 ๓๐	 นางสาวณัฐนันท์	 มานิตย์
	 ๓1	 นางสาวณัฐพร	 สุวรรณ์	 ๓๒	 นางสาวณัฐริกา	 รัตนสิริเวช
	 ๓๓	 นางสาวณิชากร	 ทิพยไกรศร	 ๓๔	 นางสาวดารารัตน์	 เพ็ชรหาญ
	 ๓๕	 นายติณณภพ	 แก้วมาดา	 ๓๖	 นางสาวตุลยดา	 รัตนอมรกุลชัย
	 ๓๗	 นายเตชิษฏ์	 สันติวิสุทธิ์	 ๓๘	 นายทวีวัฒน์	 เจียรวณิชชา
	 ๓๙	 นายธนวัฒน์	 ชัยสวัสดิถานนท์	 ๔๐	 นางสาวธนสรณ์	 ชมมณฑา
	 ๔1	 นางสาวธนัญญาณ์	 เพชรสูงเนิน	 ๔๒	 นายธนาชล	 สิทธิผกาผล
	 ๔๓	 นายธนาธร	 มีวงศ์ปาน	 ๔๔	 นางสาวธมลวรรณ	 ชัยเลิศ



๗1

	 ๔๕	 นางสาวธมลวรรณ	 ศรีประเสริฐ	 ๔๖	 นายธรรม์ธนาธิป	 แก้วมูล
	 ๔๗	 นางสาวธัชรินทร์	 อินทพงษ์	 ๔๘	 นางสาวธัญญ์ณฐนันท์	 พลเมฆ
	 ๔๙	 นางสาวธัญญารัตน์	 รักษาวัฒนะ	 ๕๐	 นางสาวธิดารัตน์	 เตียสุขสวัสดิ์
	 ๕1	 นางสาวธิติยา	 กองแก้ว	 ๕๒	 นายธีระพงศ์	 นาทรา
	 ๕๓	 นายนที	 ขุมทอง	 ๕๔	 นายนนท์ปวิธ	 ค�าเทศ
	 ๕๕	 นายนรกมล	 โป๊ะบุญชื่น	 ๕๖	 นางสาวนริศรา	 จันทดี
	 ๕๗	 นางสาวนริศา	 ล�าขาว	 ๕๘	 นางสาวนวพร	 วิทยางกูร
	 ๕๙	 นายนัฐกานต์	 นุ้ยขาว	 ๖๐	 นางสาวนัฐวรรณ	 บุญนารัตน์
	 ๖1	 นางสาวนันทวรรณ	 จันทพัฒน์	 ๖๒	 นางสาวนันทวัน	 จันทร์ฉาย
	 ๖๓	 นางสาวบุณยาพร	 นาคแก้ว	 ๖๔	 นางสาวเบญจพร	 กัญกาญจนะ
	 ๖๕	 นางสาวเบ็ญญา	 แก้วศรี	 ๖๖	 นางสาวปณิดา	 กิจรัตนกาญจน์
	 ๖๗	 นางสาวปภัสสร	 พิทักษ์วงษ์	 ๖๘	 นางสาวปรานปรียา	 บัวข�า
	 ๖๙	 นางสาวปวันรัตน์	 กุลานุวัตร์	 ๗๐	 นางสาวปวันรัตน์	 ศิริเวช
	 ๗1	 นางสาวปัทมาวดี	 ศรีธิ	 ๗๒	 นางสาวปาจรีย์	 ประดิษฐศิลป์
	 ๗๓	 นางสาวปุณฑริก	 จักรวาฬนรสิงห์	 ๗๔	 นางสาวพรปวีณ	 อินราช
	 ๗๕	 นางสาวพรศรี	 ทองอ�าพร	 ๗๖	 นางสาวพัชชา	 กาญจนปาน
	 ๗๗	 นางสาวพัชณี	 เนื่องโนราช	 ๗๘	 นางสาวพุทธชาติ	 ผึ้งกลั่น
	 ๗๙	 นางสาวพุมรินทร์	 สนธิเดช	 ๘๐	 นางสาวแพรพรรณ	 ฉัตรอินทร์
	 ๘1	 นางสาวภคิณี	 วงษ์กนก	 ๘๒	 นายภาณุรุจ	 ศุกรสุต
	 ๘๓	 นายภูรีภัทร	 ฟองเจริญ	 ๘๔	 นายเมธาวิช	 บุญมาวงษา
	 ๘๕	 นางสาวรวีวรรณ	 โกศลานันท์	 ๘๖	 นายรัตน	 จรัสศรี
	 ๘๗	 นางสาวรัตนาภรณ์	 ไชยหาญ	 ๘๘	 นางสาวรุจยา	 ศรีรัตนาภิรมย์
	 ๘๙	 นางสาวรุจิรา	 คุณทรัพย์เจริญ	 ๙๐	 นางสาวรุจิรางค์	 พรประกายศิลป์
	 ๙1	 นางสาววนิดา	 แก้วชาลี	 ๙๒	 นางสาววรกัญญา	 ธรรมกร่าง
	 ๙๓	 นายวรพล	 หนอกระโทก	 ๙๔	 นางสาววรวรรณ	 วงศ์โสภิต
	 ๙๕	 นายวรายุทธ	 หล้าหิบ	 ๙๖	 นางสาววราลักษณ์	 พันธ์โชติ
	 ๙๗	 นายวิชชา	 วัฒนนามกุล	 ๙๘	 นางสาววิชชุดา	 ยังศิริ
	 ๙๙	 นางสาววิภาวี	 สุจ�าเนียร	 1๐๐	 นางสาววีระนุช	 โปธิมา
	 1๐1	 นางสาวศรสวรรค์	 สมประสงค์	 1๐๒	 นางสาวศศิฉาย	 ชัยโย
	 1๐๓	 นางสาวศิรินภา	 ล่องแก้ว	 1๐๔	 นางสาวศิริวรรณ	 พลสวัสดิ์
	 1๐๕	 นางสาวศิวนาถ	 ศิริรักษ์	 1๐๖	 นางสาวศุทธินี	 ตองอ่อน
	 1๐๗	 นางสาวโศภิษฐา	 พันธ์ผูก	 1๐๘	 นายสัญญา	 ชั่งชัย
	 1๐๙	 นางสาวสายชล	 ยะวัน	 11๐	 นายสิทธิพล	 ศรีนวลปาน
	 111	 นางสาวสินีนาฏ	 ปรคนธรรพ์	 11๒	 นางสาวสุปริญญา	 จุมปา
	 11๓	 นายสุพศิน	 พงษ์อนันตโยธิน	 11๔	 นางสาวสุพัตรา	 บูรณคาม
	 11๕	 นางสาวสุภาภรณ์	 วันเสน	 11๖	 นางสาวสุภาวดี	 พันธ์อินทร์
	 11๗	 นายสุรเกียรติ	 เพ็งจันทร์	 11๘	 นางสาวสุริดา	 ผานะวงศ์
	 11๙	 นางสาวสุวพัชร	 เหลี่ยมบาง	 1๒๐	 นายเสกสิน	 สินประเสริฐ
	 1๒1	 นายโสภณ	 ขันตี	 1๒๒	 นางสาวหทัยชนก	 ทนันชัย
	 1๒๓	 นายอนุวัฒน์	 ธรรมปรีชา	 1๒๔	 นายอภิสิทธิ์	 ณ	ระนอง
	 1๒๕	 นางสาวอมราพร	 บุปผเวส	 1๒๖	 นางสาวอรณิชา	 ยิ้มชื่น
	 1๒๗	 นางสาวอรวรรณ	 ศิริพัฒน์	 1๒๘	 นางสาวอริยาภรณ์	 บางหลวงหิรัณย์
	 1๒๙	 นายอรุณเพชร	 กาแก้ว	 1๓๐	 นางสาวออมทอง	 อ่อนทอง



๗๒

	 1๓1	 นางสาวอักษราพันธ์	 มงคลพิทักษ์กุล	 1๓๒	 นางสาวอาจารี	 ชมจินดา
	 1๓๓	 นายอาทิตย์	 พานิชการ	 1๓๔	 นายอานนท์	 สังเสวี
	 1๓๕	 นางสาวอารียา	 นวนโพธิ์	 1๓๖	 นายเอกภพ	 งามสินทรัพย์กุล
	 1๓๗	 นายเอกราชย์	 พลขุนทด

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
	 1	 นางสาววรัญญา	 เตนันทะโส
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
	 1	 นางสาวชนนิกานต์	 โชคสุชาติ
สาขาวิชาภาษาจีน
	 1	 นายอัษฎา	 จันหยู
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
	 1	 นางสาวไอลดา	 ปฏิยัตต์โยธิน
สาขาวิชาภาษาไทย
	 1	 นางสาวนาฎนภา	 พิพรพงษ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาววัลย์วิสา	 นวลวงศ์อิน	 ๒	 นางสาวสุภาวดี	 ทองไถ
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
	 1	 นางสาวธนภรณ์	 เพิ่มพูล
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
	 1	 นางสาวรชยา	 อินทโชติ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
	 1	 นางสาวลภัสรดา	 เจ๊ะหมัด
สาขาวิชาภาษาจีน
	 1	 นางสาวแก้วตา	 แย้มพักตร์	 ๒	 นายเอกวุฒิ	 ปานด�า
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
	 1	 นางสาวอริษา	 มีอนันต์
สาขาวิชาภาษาไทย
	 1	 นายจตุรงค์	 จันต๊ะนาเขต	 ๒	 นางสาวจิราภา	 อุดมศิลป์
	 ๓	 นางสาวบุศรินทร์	 สรวัตร	 ๔	 นางสาวพนิดา	 ละลิ่ว
	 ๕	 นางสาวเพ็ญนภา	 เนื้อนุ่ม	 ๖	 นายสุรัตน์	 สุขใส
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาวกมลลักษณ์	 แฝงจันทร์	 ๒	 นางสาวขนิษฐา	 พารุณ
	 ๓	 นางสาวจิราวรรณ	 หลวงพิทักษ์	 ๔	 นางสาวชญานิษฐ์	 สมพื้น
	 ๕	 นางสาวชนิกานต์	 คูหเพ็ญแสง	 ๖	 นางสาวชัญญาพัชร์	 ณัฐพีร์ญาพร
	 ๗	 นางสาวโชติกา	 สมพลาสิน	 ๘	 นางสาวณัฐชา	 ไตรสารศรี
	 ๙	 นางสาวณัฐชา	 แสงโสภา	 1๐	 นางสาวณัฐธิดา	 นาคสุวรรณ
	 11	 นายธีระ	 อิงอนุรักษ์สกุล	 1๒	 นายปยุต	 กิตติวรนันท์
	 1๓	 นางสาวปัทมา	 จันทร์พฤกษา	 1๔	 นายพงษ์ทัช	 อยู่สบาย
	 1๕	 นางสาววริศรา	 ผดุงศิลป์	 1๖	 นางสาววีชยา	 บวรลักษณ์



๗๓

	 1๗	 นางสาวศิรประภา	 ค�าเพราะ	 1๘	 นางสาวศุภนิดา	 มีทิพย์
	 1๙	 นางสาวสุชานันท์	 ยมสุขขี	 ๒๐	 นางสาวสุพัชรินทร์	 ปัตตานี
	 ๒1	 นางสาวสุภัสสรา	 เพ็ชรพงษ์	 ๒๒	 นางสาวเสาวลักษณ์	 เจือสุวรรณ
	 ๒๓	 นางสาวอรสา	 ศิริมงคล	 ๒๔	 นางสาวอริสา	 เจริญศิลป์
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
	 1	 นางสาวกิตติมา	 เนื่องจ�านงค์	 ๒	 นายนาวีนุสรณ์	 แก้วเมฆ
	 ๓	 นางสาวพิมพ์วรีย์	 เชื้อทหาร	 ๔	 นางสาววิรากร	 ชนะพงษ์
	 ๕	 นางสาวสิริพรรณ	 คุ้มสิน
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 ปิยะพรอนันต์	 ๒	 นางสาวเจนจิรา	 ดวงจิตร
	 ๓	 นางสาวนัฐกานต์	 สามงามไกร	 ๔	 นางสาววราภรณ์	 นาเกื้อ
	 ๕	 นางสาวศิริลักษณ์	 เรือนเย็น	 ๖	 นายศุภกร	 ไกรกิจธนโรจน์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
	 1	 นางสาวพชรพร	 จ�าปาศรี
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
	 1	 นางสาวชลธิชา	 เกษสุนทร	 ๒	 นางสาวนัชชา	 ศรีรัฐกานต์ชัย
	 ๓	 นางสาวปิญชาน์	 สุดขาว	 ๔	 นางสาวพนิตา	 สิงหนาท
	 ๕	 นางสาววันทะนี	 บุญเม่ง	 ๖	 นางสาวสุวพัชร	 ท่ายาง
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
	 1	 นางสาวคณัฐชา	 เพ็ชรนวล	 ๒	 นางสาวชณัฐฐา	 มั่งสูงเนิน
	 ๓	 นางสาวบุญญลักษณ์	 รุ่งเสมอ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
	 1	 นางสาวนฤมล	 สุวรรณดี
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
	 1	 นางสาวกรรณิการ์	 ศาลากิจ	 ๒	 นางสาวนฤตา	 เกษประดิษฐ์
	 ๓	 นางสาวปภัชภร	 เสรีกุล	 ๔	 นางสาวสุริวิภา	 ขาวมะลิ
สาขาวิชาภาษาจีน
	 1	 นางสาวธนภรณ์	 วีรวัฒนานนท์	 ๒	 นางสาวเมธิศา	 ส�าลี
	 ๓	 นางสาวรวิศุ	 เอมะรุจิ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
	 1	 นางสาวจันจิรา	 สุขท่ามะพลา	 ๒	 นางสาวนัฐสิมา	 ล้อมเล็ก
สาขาวิชาภาษาไทย
	 1	 นางสาวกรรณิการ์	 พวงพืช	 ๒	 นางสาวกรองกาญจน์	 ชูฤทธิ์
	 ๓	 นางสาวกุลจิรา	 ห้วยหงษ์ทอง	 ๔	 นางสาวฐิติชญา	 กันทวงศ์
	 ๕	 นางสาวณัฐณิชา	 เกตุรวรัตน์	 ๖	 นางสาวณัฐริกา	 ชูทอง
	 ๗	 นางสาวธนัชชา	 จอกถม	 ๘	 นางสาวธันย์ชนก	 ภูแก้ว
	 ๙	 นางสาวนัฐชา	 อากาศ	 1๐	 นางสาวเบญจวรรณ	 รอดจันทร์
	 11	 นางสาวไพลิน	 ทองสอดแสง	 1๒	 นางสาวลักษมณ	 รชตะวณิชย์
	 1๓	 นางสาวสุคนธ์ทิพย์	 เขตไธสง	 1๔	 นางสาวสุธัญญา	 แพบัว
	 1๕	 นางสาวอมราภรณ์	 ตั้งจิตต์	 1๖	 นางสาวอริสรา	 แจ่มฉาย



๗๔

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
	 1	 นายชัยภัทร	 สุขธรรม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 เถาว์ทิพย์	 ๒	 นายกาญจน์	 สันติกุล
	 ๓	 นางสาวจินดาภา	 เจริญสุข	 ๔	 นางสาวชนิกานต์	 บุญเต็ม
	 ๕	 นางสาวชลลดา	 แซ่ตั้ง	 ๖	 นางสาวฐิตาพร	 นันทานนท์
	 ๗	 นางสาวณิศศา	 ตราชู	 ๘	 นางสาวทิพย์กมล	 โสภา
	 ๙	 นางสาวธัญจิรา	 สายทอง	 1๐	 นายธีรพงษ์	 แซ่จึง
	 11	 นางสาวนฐสร	 ประวุฒิ	 1๒	 นายนนท์วศิน	 ธนาพันธ์ธีรกุล
	 1๓	 นางสาวนภัสสร	 จันดารัตน์	 1๔	 นางสาวปิติพร	 โรจน์ประทักษ์
	 1๕	 นางสาวพัชรี	 ตั้งจิตอารีย์	 1๖	 นางสาวพิชญา	 จ�าแนกวุฒิ
	 1๗	 นางสาวพิมพกานต์	 แปลงคอนสาร	 1๘	 นางสาวพิมพ์พจี	 สีหศักดิ์
	 1๙	 นางสาวมาริสา	 โพแตง	 ๒๐	 นางสาวลักษิกา	 อานามนารถ
	 ๒1	 นายวรวัฒน์	 สุระโคต	 ๒๒	 นายศิวกร	 กังวาลจิตต์
	 ๒๓	 นางสาวสรัญพร	 ภู่สกุล	 ๒๔	 นางสาวสราชนันทร์	 พรมนิล
	 ๒๕	 นางสาวสโรชา	 เหียดใส	 ๒๖	 นางสาวสุชานันท์	 โกมารกุล	ณ	นคร
	 ๒๗	 นางสาวสุดารัตน์	 รักนิ่ม	 ๒๘	 นายเสฎฐวุฒิ	 วงศ์ปรากฏ
	 ๒๙	 นางสาวหฤทัย	 ไชยฮะนิจ	 ๓๐	 นางสาวอรุณรุ่ง	 สุขผสม
	 ๓1	 นางสาวอรุณีพันธุ์	 มะโน	 ๓๒	 นางสาวอลิสรา	 ปันยารชุน
	 ๓๓	 นางสาวอวัสดา	 อ้อสูง	 ๓๔	 นางสาวอาภา	 จริยาธนธรรม
	 ๓๕	 นางสาวอารียา	 สุวัฑฒนะ
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
	 1	 นางสาวกัณฐมณี	 พหุโล	 ๒	 นางสาวกัณย์สินี	 ล้นมากทรัพย์
	 ๓	 นางสาวเกษริน	 บุตรา	 ๔	 นางสาวจริยา	 แก้วกล�า่
	 ๕	 นางสาวจุลจิรา	 นาดี	 ๖	 นางสาวณัฐชยา	 นันตา
	 ๗	 นางสาวณัฐธยาน์	 ธีรนพคุณ	 ๘	 นางสาวธีร์จุฑา	 มีชัย
	 ๙	 นางสาวนัชชา	 จันทร์วิจิตร	 1๐	 นางสาวน�า้เพชร	 ฟุ้งโล้
	 11	 นางสาวนิตยา	 หอมวัน	 1๒	 นางสาวพรรณราย	 พึ่งเฮง
	 1๓	 นางสาวพิมพกานต์	 จันทร์ฤดี	 1๔	 นางสาวภัทรมน	 ป่าพฤกษา
	 1๕	 นางสาววริศรา	 เฉลิมสุขสันต์	 1๖	 นางสาวสุกัญญา	 เรือสีจันทร์
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
	 1	 นางสาวกานดา	 ชลทานนท์	 ๒	 นางสาวชิดณรี	 สมพอน
	 ๓	 นางสาวฐาปณีภรณ์	 เวฬุทา	 ๔	 นางสาวณัฐพร	 แย้มภู่
	 ๕	 นางสาวเพียงภัทรสร	 ด�าริห์ศิลป์	 ๖	 นางสาวไพวรินทร์	 สืบบุก
	 ๗	 นางสาวมินตรา	 ชื่นชมชิด	 ๘	 นางสาววทันยา	 มัฏฐาพันธ์
	 ๙	 นางสาวศศิธร	 สร้อยจิตร	 1๐	 นางสาวศิริรัตน์	 ตุ้มเบ็ญ
	 11	 นางสาวสิณีนารถ	 ลาวัง	 1๒	 นางสาวสุวนันท์	 สุวรรณเมฆ
	 1๓	 นางสาวแสงเดือน	 ลองละคร	 1๔	 นางสาวหัสญา	 ปันณะ
	 1๕	 นางสาวอาทิตยาพร	 นามสม



๗๕

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
	 1	 นายกชกร	 แสงจันทร์	 ๒	 นางสาวกชพร	 พูลสวัสดิ์
	 ๓	 นางสาวกรุณา	 วิเศษ	 ๔	 นางสาวกัญญาวีร์	 สกุลทอง
	 ๕	 นางสาวกาญจนา	 วงศ์ชมภู	 ๖	 นายกิตติคุณ	 นฤภัย
	 ๗	 นางสาวเกณิกา	 อัศวภัทรโภคิน	 ๘	 นางสาวเกษร	 วานิชภูมิ
	 ๙	 นางสาวขนิษฐา	 เปลี่ยนประไพ	 1๐	 นายคณิศร	 หงวนตัด
	 11	 นางสาวคุลิกา	 ฤทธิ์เต็ม	 1๒	 นางสาวแคทรียา	 ภูมูลเมือง
	 1๓	 นายจิณณวัตร	 ชูอิ่ม	 1๔	 นางสาวจิราภา	 ร่มรื่น
	 1๕	 นางสาวจุฑามาศ	 สวามีชัย	 1๖	 นางสาวจุฑามาศ	 สัมมาสิทธิ์
	 1๗	 นางสาวจุฬาวดี	 หลักหาญ	 1๘	 นางสาวชญานิศ	 เทียนสว่าง
	 1๙	 นายชนาธิป	 เข็มเงิน	 ๒๐	 นายชยานนท์	 เทศมาสา
	 ๒1	 นางสาวชลธิชา	 เวียงสงค์	 ๒๒	 นายณัฐทรงชัย	 ผโลทัยเลิศ
	 ๒๓	 นางสาวณัฐวดี	 ตุ่นแก้ว	 ๒๔	 นางสาวณาตยา	 เฟื่องเจริญ
	 ๒๕	 นางสาวทัดทรวง	 ใจศิริ	 ๒๖	 นางสาวทิพย์ลักษณ์	 สามเพ็ชรเจริญ
	 ๒๗	 นางสาวธนรัตน์	 ณ	ล�าปาง	 ๒๘	 นายธนรัท	 ศุภธนากันต์
	 ๒๙	 นายธนากร	 นวลเพ็ง	 ๓๐	 นายธนากร	 ศรีทิพย์
	 ๓1	 นางสาวธิดาพร	 ปาระเวก	 ๓๒	 นายธีรโชติ	 ยมธรรม
	 ๓๓	 นายนพดล	 อาหะมัด	 ๓๔	 นางสาวนพวรรณ	 ทองวัน
	 ๓๕	 นางสาวนันทิชา	 กิจโสภี	 ๓๖	 นางสาวเบญจพร	 แดงทอง
	 ๓๗	 นางสาวปรายฟ้า	 ฤทธิ์เดช	 ๓๘	 นางสาวปรียาพร	 ช่างบุ
	 ๓๙	 นางสาวปาลิตา	 ใจตั้ง	 ๔๐	 นางสาวปุณยพร	 บรรพต
	 ๔1	 นางสาวพรชนก	 รอดสิน	 ๔๒	 นายพลช	 นัยเจตน์
	 ๔๓	 นางสาวพัชรียา	 เพชรค�า	 ๔๔	 นางสาวพัฒน์นรี	 เคียงกิติวรรณ
	 ๔๕	 นางสาวพิมพ์กนก	 ทานบ�าเพ็ญ	 ๔๖	 นายพิมพ์นารา	 นกทอง
	 ๔๗	 นางสาวพิมพ์วลัญช์	 ขยันหา	 ๔๘	 นางสาวพุทธิรัตน์	 กาญจนานุสนธิ์
	 ๔๙	 นางสาวเพชรรัตน์	 ทองยืนยง	 ๕๐	 นางสาวแพรพลอย	 ต๊ะปวน
	 ๕1	 นายไพรวัลย์	 สุขสถาพรชัย	 ๕๒	 นางสาวมณัชยา	 ผลสง่า
	 ๕๓	 นายมนต์ชัย	 เสาวคนธ์	 ๕๔	 นางสาวมยุรี	 สุวรรณโชติ
	 ๕๕	 นางสาวมิณฑิตา	 คล่องรักษ์สัตว์	 ๕๖	 นางสาวรพีพร	 บุญประเสริฐศิริ
	 ๕๗	 นางสาวรวิพร	 สวัสดิมงคล	 ๕๘	 นางสาวรสริน	 เกษบ�ารุง
	 ๕๙	 นางสาวรัชดามาศก์	 สุดชิต	 ๖๐	 นายรัฐศาสตร์	 ศาสตร์ทยารัฐ
	 ๖1	 นางสาวรุจิรา	 วิญญะกูล	 ๖๒	 นางสาวลลิตา	 ทองค�า
	 ๖๓	 นายวงศกร	 รัตนมาลา	 ๖๔	 นางสาววัชราภรณ์	 วงค์มาก
	 ๖๕	 นางสาววันดี	 เอี่ยมศิริ	 ๖๖	 นางสาววิภา	 วงศ์แววดี
	 ๖๗	 นางสาววิภาวรรณ	 สวัสดิชัย	 ๖๘	 นางสาวศศิวิมล	 ตรีศาสตร์
	 ๖๙	 นางสาวศิริรัตน์	 ยอดวงศ์กอง	 ๗๐	 นางสาวศิริลักษณ์	 ชนะกิจ
	 ๗1	 นางสาวศุภรัตน์	 เรียนพินิจ	 ๗๒	 นายศุภวิชญ์	 ภาโนมัย
	 ๗๓	 นางสาวสมวรรณ	 สังขพันธ์	 ๗๔	 นางสาวสรัลชนา	 สุวรรณทรัพย์
	 ๗๕	 นางสาวสลิตา	 เสียงเสนาะ	 ๗๖	 นายสารสิน	 จรูญจิรขจร
	 ๗๗	 นายสิทธิพงษ์	 ชมสวนสวรรค์	 ๗๘	 นางสาวสุกัญญา	 ทิพรัตน์ประภา
	 ๗๙	 นางสาวสุชัญญา	 ลั่นนาวา	 ๘๐	 นางสาวสุดารัตน์	 ประสานนานุรักษ์



๗๖

	 ๘1	 นางสาวสุธิตา	 บุญรอด	 ๘๒	 นางสาวสุภาภรณ์	 อยู่สุข
	 ๘๓	 นายโสภณวิชญ์	 บริรักษ์เลิศ	 ๘๔	 นายอนุชา	 มัติพงษ์
	 ๘๕	 นางสาวอภิรพร	 ดิสจ้อย	 ๘๖	 นายอภิสิทธิ์	 หลวงสนาม
	 ๘๗	 นางสาวอรพรรณ	 เจียมบุญศรี	 ๘๘	 นางสาวอริสรา	 เกตุแก้ว
	 ๘๙	 นางสาวอัครภา	 โพธิสมร	 ๙๐	 นางสาวอัญชนา	 ใจกว้าง
	 ๙1	 นางสาวอัญธิกา	 ศรีสว่าง	 ๙๒	 นางสาวอารยาภรณ์	 จตุรทิพประดับ
	 ๙๓	 นายอิษรัต	 นานายน
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
	 1	 นางสาวกชกร	 ทะสา	 ๒	 นางสาวกชกร	 มีประชา
	 ๓	 นางสาวกฤตยากร	 บ�าราบรักษ์	 ๔	 นางสาวกัญญาณี	 เอื้ออารี
	 ๕	 นางสาวกัญญาพัชร์	 ไชยญา	 ๖	 นายกิตติพงศ์	 จูแจ่มแจ้ง
	 ๗	 นายกิตติวัฒน์	 ยะระสิทธิ์	 ๘	 นางสาวกุลสตรี	 โคษา
	 ๙	 นายเกรียงไกร	 สืบสมาน	 1๐	 นายจตุวัตร์	 ธิมาชัย
	 11	 นางสาวจัสมิน	 จันทรอารี	 1๒	 นางสาวจ�าเนียร	 บุษบาบาล
	 1๓	 นางสาวจินตาภา	 พัฒนไพบูลย์วงศ์	 1๔	 นางสาวจีรดา	 พันเปรม
	 1๕	 นางสาวจุฑามาศ	 โสแทน	 1๖	 นางสาวจุฑารัตน์	 ทองแก้ว
	 1๗	 นางสาวช่อผกา	 หาญชะนะ	 1๘	 นางสาวชุติมณฑน์	 ติระสาร
	 1๙	 นางสาวฐิตารีย์	 ตริยาวนิช	 ๒๐	 นางสาวณปภัช	 ออกสันเทียะ
	 ๒1	 นางสาวณภัทร	 วชิรบ้านกลาง	 ๒๒	 นางสาวณัฏฐณิชา	 ธรรมปิยานันท์
	 ๒๓	 นางสาวณัฏฐนิช	 สุริยันต์	 ๒๔	 นางสาวณัฐชลัยย์	 หล�าดี
	 ๒๕	 นางสาวณัฐธิดาลักษณ์	 จันทร์ทองค�า	 ๒๖	 นางสาวณัฐธิตา	 ทองพิชิตกุล
	 ๒๗	 นางสาวณัฐวรรณ	 บุญมา	 ๒๘	 นายณัฐวรรธน์	 อิศรางกูร	ณ	อยุธยา
	 ๒๙	 นางสาวณิชากร	 แซ่ย้าง	 ๓๐	 นางสาวดลยา	 อ่วมอ่อง
	 ๓1	 นางสาวทัศนีนาฎ	 ป้องจันทร์	 ๓๒	 นางสาวธนัชพร	 ชินวงศ์
	 ๓๓	 นางสาวธมนวรรณ	 สิงห์สาคร	 ๓๔	 นางสาวนันท์นภัส	 คดดี
	 ๓๕	 นายนันทิพัฒน์	 วัฒนกูล	 ๓๖	 นางสาวบุษณีย์	 เอี่ยมยัง
	 ๓๗	 นางสาวเบญจมาศ	 มณีรัตนพงศ์	 ๓๘	 นายเบญจมินทร์	 โคตุนันท์
	 ๓๙	 นายปฏิพล	 แก้วกระจ่าง	 ๔๐	 นางสาวประภัสสร	 ผิวงาม
	 ๔1	 นายประเสริฐ	 อุ้ยจันทร์ภักดี	 ๔๒	 นางสาวปาริฉัตร	 ทับทิมหอม
	 ๔๓	 นางสาวปิยธิดา	 แทนม้วน	 ๔๔	 นางสาวปิยะรัตน์	 เกตุถนอม
	 ๔๕	 นายพลกฤต	 มั่งมี	 ๔๖	 นางสาวภควดี	 สิงห์สังข์
	 ๔๗	 นายภูมินทร์	 แสงจู	 ๔๘	 นางสาวมณีวรรณ	 พจนรังษี
	 ๔๙	 นางสาวมัทนา	 เพ็งขุนทด	 ๕๐	 นายวงศกร	 บุญส่งศรีกุล
	 ๕1	 นางสาววชิราภรณ์	 ถนอมรอด	 ๕๒	 นางสาววราภรณ์	 ฉั่วมานะสวัสดิ์
	 ๕๓	 นางสาววันทนา	 ทรัพย์อนันต์	 ๕๔	 นางสาววิไลรัตน์	 กลั่นสกุล
	 ๕๕	 นายวุฒิชัย	 ช�านาญงาน	 ๕๖	 นายศรายุธ	 กั้งกลาง
	 ๕๗	 นางสาวศศิธร	 หงษ์สาม	 ๕๘	 นางสาวสลิลทิพย์	 ศรีเครือด�า
	 ๕๙	 นางสาวสิริชนะ	 สุขคุ่ย	 ๖๐	 นางสาวสุทธิ์สินี	 แสงจันทร์
	 ๖1	 นางสาวสุพรรษา	 ล้อพสุภิญโญภาพ	 ๖๒	 นายสุรพงษ์	 ตุนแสน
	 ๖๓	 นางสาวอโณทัย	 สุรชัยสิทธิโชค	 ๖๔	 นางสาวอติกานต์	 อนันตนิกร
	 ๖๕	 นางสาวอนิสา	 มะโนน้อม	 ๖๖	 นายอภิวัฒน์	 อาสานอก
	 ๖๗	 นางสาวอมรา	 ใบทอง	 ๖๘	 นางสาวอรนุช	 ขุนรัง
	 ๖๙	 นายอัครพล	 ทองพรหม	 ๗๐	 นางสาวอังค์วรา	 อุทานวรพจน์
	 ๗1	 นางสาวอัญชนา	 แซ่ลี้	 ๗๒	 นางสาวอัญชลี	 บุญทอง



๗๗

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
	 1	 นางสาวกนกพร	 เอกกุทัพ	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 ค�านันดา
	 ๓	 นางสาวกรวินท์	 ศรีนาค	 ๔	 นายคณวัชร	 นาคสู่สุข
	 ๕	 นางสาวคณาพร	 น�้ารักษ์	 ๖	 นายจตุรงค์	 พานุรักษ์
	 ๗	 นายจักรกฤษณ์	 ทิพันธ์	 ๘	 นายชลารักษ์	 กองก�่า
	 ๙	 นางสาวณัชชา	 พรมไธสง	 1๐	 นายณัฏฐพงศ์	 ชอินทรวงศ์
	 11	 นางสาวณิชกมล	 ป้อมทอง	 1๒	 นายนพกร	 รัตนชัยสิทธิกุล
	 1๓	 นางสาวนันทิกานต์	 ค�าภา	 1๔	 นางสาวน�า้ฝน	 สีแวงเขตต์
	 1๕	 นางสาวปนัดทรา	 ลายระยะพงษ์	 1๖	 นายพัชร	 เข็มทอง
	 1๗	 นางสาวพัชรา	 ชนูนันท์	 1๘	 นางสาวยุภาภักดิ์	 สมขาว
	 1๙	 นางสาวลักชพรรณ	 จิตรอักษร	 ๒๐	 นางสาววิสารัตน์	 อุ่นสนธิ์
	 ๒1	 นางสาวศังสินา	 พรหมจินดา	 ๒๒	 นางสาวศุภรัตน์	 ศรีเมือง
	 ๒๓	 นางสาวศุภรัตน์	 แสงสว่าง	 ๒๔	 นายสิทธิพล	 นิลวัฒน์
	 ๒๕	 นางสาวสุชานันท์	 เซี่ยงเทศ	 ๒๖	 นางสาวสุภาพร	 พิมพ์พิเศษ
	 ๒๗	 นางสาวสุรภี	 จันทราภรณ์	 ๒๘	 นายสุวิจักขณ์	 โชคบรรดาลสุข
	 ๒๙	 นางสาวอรวรรณ	 กินสันเที๊ยะ	 ๓๐	 นางสาวอลิษา	 แก้วบัวดี
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
	 1	 นายกรวัฒน์	 ธราพร	 ๒	 นางสาวกัณฐมณี	 รุ่งสว่าง
	 ๓	 นายไกรวิชญ์	 ศรีฤทธิ์	 ๔	 นางสาวจินดารัตน์	 พิมพ์เสนา
	 ๕	 นายณัฏฐ์	 มาศมหิศักดิ์	 ๖	 นางสาวณัฐกฤตา	 จุฬารักษ์
	 ๗	 นางสาวณัฐวรรณ	 หัตถะนา	 ๘	 นายณัฐวุฒิ	 แสงชัย
	 ๙	 นางสาวธนัญญา	 อรอินทร์	 1๐	 นางสาวธนิสรา	 ตระกูลเงินไทย
	 11	 นางสาวธัญกาญจน์	 ทองประสูติ	 1๒	 นายธารา	 กรอุไรวัฒนา
	 1๓	 นางสาวนุชนก	 เรือนนุช	 1๔	 นางสาวปัทมาภรณ์	 ลาดสาวแห
	 1๕	 นางสาวพิชญา	 บัวตูม	 1๖	 นางสาวพิมพ์ชนก	 สมดี
	 1๗	 นายภากร	 อั้นอยู่	 1๘	 นางสาวมนสิชา	 ทอนสระน้อย
	 1๙	 นางสาวมัญชุสา	 สุขเจริญ	 ๒๐	 นางสาวเยาวลักษณ์	 ทวินันท์
	 ๒1	 นางสาวระวีวรรณ	 อาริยวัฒน์	 ๒๒	 นางสาววราภรณ์	 พรมจิต
	 ๒๓	 นางสาววันลภวดี	 ธนวัฒน์ขจรยศ	 ๒๔	 นางสาววาสนา	 นาจาน
	 ๒๕	 นางสาววิชชุตา	 วิสุทธิบัณฑิต	 ๒๖	 นางสาวศิญาภา	 ประสิทธิ์
	 ๒๗	 นายศุภกิจ	 รื่นสุคนธ์	 ๒๘	 นางสาวสร้อยสกุล	 ชุ่มจิตต์
	 ๒๙	 นางสาวสุชัญญา	 เบญจเทพานันท์	 ๓๐	 นางสาวสุพิษตรา	 โพธิรุก
	 ๓1	 นายสุรศักดิ์	 สมเพชร	 ๓๒	 นายหฤษฎ์	 เฉกแสงทอง
	 ๓๓	 นายอภิเชษฐ์	 อังศุสิงห์	 ๓๔	 นางสาวอมิตา	 อินศิริ
	 ๓๕	 นางสาวอรวรรณ	 รุ่งบวรฤทัย	 ๓๖	 นางสาวอารียา	 อยู่คง
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
	 1	 นางสาวเคลือทิพย์	 ทองสุข	 ๒	 นายชนะพงศ์พันธ์	 บุญมา
	 ๓	 นางสาวโชติกา	 กระแจะจันทร์	 ๔	 นางสาวณฤพร	 จรุงนิวัฒน์สกุล
	 ๕	 นางสาวดวงกมล	 ทองผุด	 ๖	 นางสาวธัญพิชชา	 นามแก้ว
	 ๗	 นายนพวงศ์	 ป้อมเขตร์	 ๘	 นางสาวนาฎธิดา	 วงศ์สืบ
	 ๙	 นายปรัชญา	 บรรจงศิลป์	 1๐	 นางสาวพัฑฒิดา	 พัฒโน
	 11	 นางสาวพีรดา	 เปรมสวัสดิ์	 1๒	 นางสาวมนสิการ	 เกวียกกุฑัณฑ์



๗๘

	 1๓	 นางสาวมาริษา	 สมท่า	 1๔	 นางสาววันวิสาข์	 งามหยดย้อย
	 1๕	 นางสาวศิริพรรณ	 เครือนิล	 1๖	 นางสาวสสิรดา	 เรืองวรดากุล
	 1๗	 นางสาวสิริกร	 ชัยชนะ	 1๘	 นางสาวสุพรรษา	 พอกสนิท
	 1๙	 นางสาวสุวิมล	 กระอาจ	 ๒๐	 นางสาวอภิญญา	 เฮงสวัสดิ์
สาขาวิชาภาษาจีน
	 1	 นางสาวกรกช	 ฉวีวรรณชล	 ๒	 นางสาวเกศรินทร์	 กระจ่างสี
	 ๓	 นางสาวจณิสตา	 ศรีราจันทร์	 ๔	 นางสาวญาดาภา	 สมบูรณ์
	 ๕	 นางสาวณัฐกฤตา	 เอกพิทักษ์สกุล	 ๖	 นางสาวณิชยา	 ดีศิริ
	 ๗	 นางสาวทนัญญา	 สุขน�า้ค�า	 ๘	 นางสาวธนพร	 พูลสุข
	 ๙	 นางสาวธัญญารัตน์	 จันทฤทธิ์	 1๐	 นางสาวธันยาณี	 ใจชื้น
	 11	 นางสาวนลินรัตน์	 ธรรมรัตขิต	 1๒	 นางสาวนันท์นภัส	 ครุฑทา
	 1๓	 นางสาวนิโรบล	 ทัพจีน	 1๔	 นางสาวบุณฑริก	 บุญสุข
	 1๕	 นางสาวพรนภัส	 ภัทรบรรณกิจ	 1๖	 นางสาวพิมณ์ศิริ	 มิสรัตน์
	 1๗	 นางสาวรุจิภรณ์	 โพธิ์แก้ว	 1๘	 นางสาววรวลัญช์	 ศรีจันทร์ทับ
	 1๙	 นางสาววริษา	 เนียมจันทร์	 ๒๐	 นางสาวศศิกานต์	 โกมลรุจิ
	 ๒1	 นางสาวศศิธร	 ทองสุข	 ๒๒	 นายศุภณัฐ	 นิมิตพารา
	 ๒๓	 นายสุรพงษ์	 ตันติชัยยกุล	 ๒๔	 นางสาวอภิสรา	 สุขศรี
	 ๒๕	 นางสาวอริศรา	 พลีขันธ์	 ๒๖	 นางสาวอัญชลี	 อิ่มเกียรติ
	 ๒๗	 นางสาวอัมพิกา	 ศิลปศรเพชร
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 หม่อมปลัด	 ๒	 นางสาวกฤติมา	 รับพรดี
	 ๓	 นางสาวกัญญ์ชิตา	 เหล่ากาวี	 ๔	 นางสาวกิ่งกาญจน์	 อังคณาแสงมณี
	 ๕	 นางสาวเกศชุฎา	 ตุ่มหนแย้ม	 ๖	 นางสาวชัญญานุช	 ศรีส�าราญ
	 ๗	 นางสาวญาดา	 เดิมสมบูรณ์	 ๘	 นายฐาปนวัฒน์	 รักความสุข
	 ๙	 นางสาวณิชา	 โสภณ	 1๐	 นางสาวดวงหทัย	 วาจาสัตย์
	 11	 นางสาวธัญญาเรศ	 จันทรามาศ	 1๒	 นางสาวธัญพิชชา	 กรณ์ธนโสภณ
	 1๓	 นายธิติ	 นางาโน	 1๔	 นางสาวนรารักษ์	 ศักดาปรีชา
	 1๕	 นางสาวนันทพร	 ภู่เรืองรัตน์	 1๖	 นางสาวนันทิกร	 เชิงชัยภูมิ
	 1๗	 นายนาธัส	 จีนเชื้อ	 1๘	 นายประวีร์	 รูปประดิษฐ์
	 1๙	 นางสาวปัถยา	 แดงขุนทด	 ๒๐	 นางสาวปิ่นประภา	 ก�าเหนิดพรหม
	 ๒1	 นางสาวปิยนุช	 ตั้งเสริมกิจ	 ๒๒	 นายผไท	 เภาพงษ์
	 ๒๓	 นางสาวพิไลพร	 พานจ�านงค์	 ๒๔	 นางสาวมนัสยา	 ชัยชนะ
	 ๒๕	 นางสาวมาริษา	 ตะติยะรัตน์	 ๒๖	 นางสาวเมธาวี	 อุตทอง
	 ๒๗	 นางสาวริญญารัศมิ์	 ธนโชตน์ชยาภา	 ๒๘	 นางสาววรินทร	 อัศวพลังชัย
	 ๒๙	 นางสาววริศรา	 น้อยนึ่ง	 ๓๐	 นางสาวเวธกา	 ค�าเพ็ญ
	 ๓1	 นางสาวศศิสุภิญญ์	 เปรมประเสริฐ	 ๓๒	 นางสาวสตรีรัตน์	 มุขจั่น
	 ๓๓	 นางสาวสุทธิดา	 จูตะกานนท์	 ๓๔	 นางสาวสุทธิดา	 ใจภักดี
	 ๓๕	 นางสาวอรนภา	 หาญพร้านิล	 ๓๖	 นางสาวอลิสา	 มั่งคั่ง



๗๙

สาขาวิชาภาษาไทย
	 1	 นางสาวกัญญาพัชร	 อิ่มละมัย	 ๒	 นางสาวจณิสตา	 เกษรักษา
	 ๓	 นางสาวเจนจิรา	 อ่าวแก้ว	 ๔	 นางสาวชนกานต์	 ไหลหลั่ง
	 ๕	 นางสาวชัชรีย์	 ศรีนันทพันธ์	 ๖	 นางสาวดวงธิดา	 ชุมรัมย์
	 ๗	 นางสาวปริศนา	 ภาคสุข	 ๘	 นางสาวปวีณา	 พุฒซ่อน
	 ๙	 นางสาวปัณฑารีย์	 พวงทวาย	 1๐	 นางสาวปาริฉัตต์	 ศิริไทย
	 11	 นางสาวพัชรีญา	 บุญแท้	 1๒	 นางสาวรัตติยากรณ์	 ทึนหาร
	 1๓	 นางสาววนาวรรณ	 ชื้นสุวรรณ	 1๔	 นางสาวอนัตตา	 สุยาละ
	 1๕	 นางสาวอัจฉราวดี	 บุศดี	 1๖	 นางสาวอัญชนา	 จูศรี
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
	 1	 นางสาวกัญญาพัชร	 วงศ์แหลมมัจฉา	 ๒	 นางสาวกัญญาภัค	 ปานแดง
	 ๓	 นางสาวกัณฐมณี	 สีหามูล	 ๔	 นายคณพศ	 ผ่องใส
	 ๕	 นางสาวชนัญญา	 อาจชน	 ๖	 นางสาวชมพูนุช	 ธรรมสาร
	 ๗	 นางสาวญาณิศา	 บุณยรัตพันธุ์	 ๘	 นางสาวณัฐยา	 ปูนขุนทด
	 ๙	 นางสาวณัฐสิมา	 ศรีภูมิ	 1๐	 นางสาวณิชกมล	 เทียมสาคู
	 11	 นายโตมร	 จูฑะพล	 1๒	 นางสาวนวพร	 ปันจันทึก
	 1๓	 นางสาวเบญญาภา	 ชัยเฉลิมเดช	 1๔	 นางสาวพัชรีญา	 โนนสูงเนิน
	 1๕	 นางสาวภัชรีพร	 ผลจันทร์	 1๖	 นางสาวมนัชญา	 ช่วยชาติ
	 1๗	 นางสาวมัทนา	 วงษ์ดี	 1๘	 นางสาวรุ่งฤทัย	 จันทะคีรี
	 1๙	 นางสาวศรัณญา	 บุญประเสริฐ	 ๒๐	 นางสาวสายใจ	 แขวงเมืองปัก
	 ๒1	 นางสาวอภิญญา	 พัฒนพิชัย	 ๒๒	 นางสาวอันตา	 ทองศักดิ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 1	 นางสาวกชพร	 ชาววิวัฒน์	 ๒	 นายกฤษฏิ์	 โคกระบินทร์
	 ๓	 นายกฤษณ์อนันต์	 พิทักษ์วศิน	 ๔	 นางสาวกวิตา	 ทองมี
	 ๕	 นางสาวกัญชุมา	 ทวิวัฒน์	 ๖	 นางสาวกัณฑิมา	 ชอบบุญ
	 ๗	 นางสาวกันตินันท์	 ใสแสง	 ๘	 นายกิตติพัฒ	 ราญรอน
	 ๙	 นางสาวกิติยา	 หอมชื่น	 1๐	 นายกิรภัส	 จันทร์ตักเตือน
	 11	 นางสาวเขมจิรา	 ดวงแข	 1๒	 นางสาวเขมัสสิริ	 เอี่ยมรอด
	 1๓	 นางสาวจารุภา	 เทพวณิช	 1๔	 นางสาวจิรายุ	 อินบุตร
	 1๕	 นางสาวจุฑาภัทร	 มนตรีศาสตร์	 1๖	 นางสาวชญานี	 บุบผามาเต
	 1๗	 นางสาวชนิกา	 กันทะวงศ์	 1๘	 นางสาวชนิกานต์	 วชิรวงศ์ภิญโญ
	 1๙	 นางสาวชไมพร	 ทองมา	 ๒๐	 นางสาวชยาพร	 เฮ้าวุฒิกุล
	 ๒1	 นางสาวชลทิชา	 บุญเรือง	 ๒๒	 นางสาวชลันธร	 คิดละเอียด
	 ๒๓	 นางสาวช่อผกา	 ค�าวรรณ์	 ๒๔	 นางสาวชุตาภรณ์	 สอนบุตรดี
	 ๒๕	 นางสาวชุติกาญจน์	 ชื่นภิรมย์	 ๒๖	 นางสาวชุติกาญจน์	 มาดหมาย
	 ๒๗	 นางสาวฐิติกานต์	 เจาะล�า้ลึก	 ๒๘	 นายฐิติพงษ์	 ศุภสังข์
	 ๒๙	 นายฐิติพล	 ปลั่งกลาง	 ๓๐	 นางสาวณภัชชา	 มณีพินิจ
	 ๓1	 นางสาวณภัทรา	 แป้นสุวรรณ	 ๓๒	 นางสาวณฤทัย	 แก้วประเสริฐกุล
	 ๓๓	 นางสาวณัฐกฤตา	 จันทร์สวย	 ๓๔	 นางสาวณัฐกานต์	 ศรีบุญจู
	 ๓๕	 นางสาวณัฐติยา	 ค�าเขียน	 ๓๖	 นางสาวณัฐธยาน์	 สันติพิทักษ์
	 ๓๗	 นายณัฐพงษ์	 ตาตะ	 ๓๘	 นางสาวณัฐพร	 ทระกุลพันธ์
	 ๓๙	 นายณัฐวุฒิ	 ส�าราญมาก	 ๔๐	 นางสาวณิชกานต์	 บุญเพ็ชร
	 ๔1	 นางสาวทิฆัมพร	 วิชัยสกุล	 ๔๒	 นางสาวทิพวรรณ	 ถุงค�าตัน



๘๐

	 ๔๓	 นายธนพัชร์	 ใหม่แก้วไพศาล	 ๔๔	 นายธนวัฒน์	 ภู่เนติ
	 ๔๕	 นางสาวธนินทร	 อ้วนล�า่	 ๔๖	 นางสาวธัญธรณ์	 พัทธเสน
	 ๔๗	 นายธีระเดช	 สุขทอง	 ๔๘	 นางสาวนภกุล	 พลังวัฒนกุล
	 ๔๙	 นางสาวนภัค	 แสงสว่าง	 ๕๐	 นางสาวนภัสสร	 ชลชนะภัยพาล
	 ๕1	 นางสาวน�้าฝน	 เมืองทองแก้ว	 ๕๒	 นายนิทิต	 กลีบกลางดอน
	 ๕๓	 นายบวรศักดิ์	 มิตรพระพันธ์	 ๕๔	 นางสาวบุณยานุช	 ข�าจุ้ย
	 ๕๕	 นางสาวบุปผา	 คลายานนท์	 ๕๖	 นางสาวเบญญาภรณ์	 พานเพชร
	 ๕๗	 นางสาวปทิตตา	 แสนกล้า	 ๕๘	 นางสาวปราณปริยา	 วิเลปนะ
	 ๕๙	 นางสาวปาริฉัตร	 ปุยะติ	 ๖๐	 นางสาวปุณิกา	 พุทโนนค�า
	 ๖1	 นางสาวพจมาน	 เล็กวงษ์เดิม	 ๖๒	 นางสาวพรกนก	 สวัสดิ์สุขสิริ
	 ๖๓	 นางสาวพรประภา	 ปัจฉิมก้านตรง	 ๖๔	 นางสาวพรพิมล	 ข�าเหม
	 ๖๕	 นางสาวพลอยขวัญ	 ต่ายชาวนา	 ๖๖	 นางสาวพิมพ์พนิตา	 แก้วหาวงค์
	 ๖๗	 นางสาวพิมพ์พิมล	 นาทองค�า	 ๖๘	 นางสาวพิรุณ	 ภูซวง
	 ๖๙	 นางสาวพุทธพรรษา	 จั่นประดับ	 ๗๐	 นางสาวเพ็ญนภา	 ยุพิน
	 ๗1	 นางสาวภัคนันท์	 เจริญเขต	 ๗๒	 นางสาวภัทรจิรา	 อัศวฤกษ์ภิรมย์
	 ๗๓	 นางสาวภัทริกา	 ทะศร	 ๗๔	 นายภาณุพงศ์	 ทองกระโทก
	 ๗๕	 นางสาวเภตรา	 ศรีหมื่น	 ๗๖	 นางสาวมัณฑกา	 หงษ์โต
	 ๗๗	 นางสาวมารียา	 เอสตาคิวโอ	 ๗๘	 นางสาวมิ่งขวัญ	 วงงาม
	 ๗๙	 นางสาวเมธาวี	 รู้รักษ์	 ๘๐	 นางสาวยลมินทร์	 เวชกิจ
	 ๘1	 นายรชต	 วงศ์มณีวรรณ	 ๘๒	 นางสาวรวิสรา	 แย้มเยื้อน
	 ๘๓	 นางสาวรุจาภา	 จันทโสภณโน	 ๘๔	 นางสาวลลิตา	 ไทยแท้
	 ๘๕	 นางสาวลลิตา	 ฝ่ายพงษา	 ๘๖	 นางสาวลีลาวดี	 วีโอลาทเต้
	 ๘๗	 นางสาววรกานต์	 กาญจนบัตร	 ๘๘	 นางสาววรรณพร	 มณีกาศ
	 ๘๙	 นางสาววรัญญา	 ฉีดจันทร์	 ๙๐	 นายวรากร	 อินทรทุ่ม
	 ๙1	 นางสาววริศรา	 นิวะบุตร	 ๙๒	 นางสาววัชราภรณ์	 รวยพงษ์
	 ๙๓	 นางสาววัชรี	 บันลือรัตน์	 ๙๔	 นางสาววิจิตรา	 เกษชม
	 ๙๕	 นางสาววิภาดา	 แป้นเหมือน	 ๙๖	 นางสาวศรัญยา	 ผูกพันธ์
	 ๙๗	 นายศรัณย์	 น�า้กลั่น	 ๙๘	 นางสาวศศิกานต์	 แท่นทอง
	 ๙๙	 นางสาวศศิธร	 ทับทิมสี	 1๐๐	 นางสาวศศินา	 ยิ่งสุขผล
	 1๐1	 นางสาวศิริเพ็ญ	 ญาณลาพ	 1๐๒	 นางสาวศุภธิดา	 ผลพานิช
	 1๐๓	 นางสาวสโรชา	 วงษ์ค�า	 1๐๔	 นางสาวสโรชา	 เสนีย์วงศ	์ณ	อยุธยา
	 1๐๕	 นายสิรวิชญ์	 ชาญจรเข้	 1๐๖	 นางสาวสิรินทรา	 ทาแก้ว
	 1๐๗	 นางสาวสุฑาวิณี	 ฉิมจารย์	 1๐๘	 นายสุธี	 เจริญชัย
	 1๐๙	 นางสาวสุพรรษา	 มาพึ่งคุณ	 11๐	 นางสาวสุพิชชา	 บุญกล�า่
	 111	 นางสาวสุพิชญา	 เกตุจินสา	 11๒	 นางสาวสุภาวดี	 บุญธรรม
	 11๓	 นางสาวสุวิชชา	 ค�าแฝง	 11๔	 นางสาวหัทยา	 ไวยโภคา
	 11๕	 นายอนุชิต	 ค�าเงิน	 11๖	 นายอนุรักษ์	 บุญธรรม
	 11๗	 นางสาวอภิญญา	 เขวาล�าธาร	 11๘	 นางสาวอภิญญา	 ประสิทธิ์พันธ์
	 11๙	 นางสาวอมรรัตน์	 ฤกษ์ดี	 1๒๐	 นางสาวอรปรียา	 ปรีรัตน์
	 1๒1	 นายอรรถจินต์	 แก้วภิรมย์	 1๒๒	 นางสาวอรอนงค์	 พุกดี
	 1๒๓	 นางสาวอัครมณี	 อุระสนิท	 1๒๔	 นางสาวอัญมณี	 เพ็ชรนอก
	 1๒๕	 นางสาวอาทิตยา	 ต่อโชติ	 1๒๖	 นางสาวอารียา	 การุญ
	 1๒๗	 นางสาวอารีรัตน์	 ดวงประเสริฐดี	 1๒๘	 นางสาวอินทรพรรณ	 นิลปัทมานนท์
	 1๒๙	 นางสาวอุบลวรรณา	 ประสพบุญ



๘1

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
	 1	 นางสาวกชกร	 สุนทรสุวรรณ์	 ๒	 นางสาวกชรินทร์	 เริงนิรันดร์
	 ๓	 นายกตัญญู	 พงษ์พิทักษ์	 ๔	 นางสาวกนกรัตน์	 แสนสุข
	 ๕	 นางสาวกนกวรรณ	 ไมตรีจิต	 ๖	 นางสาวกนกอร	 แว่นแก้ว
	 ๗	 นางสาวกมลชนก	 ช่วยนุกูล	 ๘	 นางสาวกมลวรรณ	 ไม้งาม
	 ๙	 นายกฤตยชญ์	 จีระประดิษฐ์	 1๐	 นางสาวกฤติยา	 ทาจวง
	 11	 นายกัญจน์	 ลาภพิเศษพันธุ์	 1๒	 นางสาวกัญญาวีร์	 สุจวิพันธ์
	 1๓	 นางสาวกาญจนาภรณ์	 แป้งหอม	 1๔	 นางสาวกุลธิดา	 สุขภูมิ
	 1๕	 นางสาวกุลนิดา	 อาทิ	 1๖	 นางสาวกุลสตรี	 ทองเภาว์
	 1๗	 นางสาวขวัญธิดา	 กาละเมฆ	 1๘	 นางสาวคณิศร	 ศิลาแยง
	 1๙	 นางสาวคนึงนิจ	 เหมือนแสง	 ๒๐	 นางสาวแคทลียา	 แสวานี
	 ๒1	 นายจตุรงค์	 ศรีคูหา	 ๒๒	 นายจักริน	 เดือนฉาย
	 ๒๓	 นางสาวจันทรกานต์	 มโนรัตน์	 ๒๔	 นางสาวจันทร์จิรา	 สิงห์เสนา
	 ๒๕	 นายจิตติ	 แสงพลสิทธิ์	 ๒๖	 นางสาวจิติยา	 สุรินทร์ศักดิ์
	 ๒๗	 นางสาวจิรนันท์	 เปียนวม	 ๒๘	 นายจิรัฎฐ์	 กลัดบุบผา
	 ๒๙	 นางสาวจุฑาทิพย์	 จันทร์เที่ยง	 ๓๐	 นางสาวจุฑาภรณ์	 สมนึกประเสริฐ
	 ๓1	 นางสาวจุฑามาศ	 ไชยรัตน์สัมพันธ์	 ๓๒	 นางสาวเจนจิรา	 สมภักดีย์
	 ๓๓	 นางสาวเจนจิรา	 อินทรศร	 ๓๔	 นางสาวเจริญศรี	 วรินทร์
	 ๓๕	 นายเฉลิมพล	 มีโภคา	 ๓๖	 นางสาวชญาภรณ์	 ไตรมาศ
	 ๓๗	 นางสาวชมพูนุช	 ค�าดี	 ๓๘	 นางสาวชรัตน์ตา	 ปัญญา
	 ๓๙	 นางสาวชลธิชา	 ตันศิริ	 ๔๐	 นางสาวชุติกาญจน์	 บุญฤาชา
	 ๔1	 นางสาวชุติมา	 ศรีพรามณ์	 ๔๒	 นายฐิติกร	 ธนธนินท์ธรณ์
	 ๔๓	 นางสาวณัฐจิมา	 หนูพุ่ม	 ๔๔	 นายณัฐชากร	 พันธุ์เจริญ
	 ๔๕	 นางสาวณัฐธิดา	 นิ่มสาย	 ๔๖	 นายณัฐพงษ์	 บุญสนอง
	 ๔๗	 นางสาวณัฐพร	 ศิริชัยราวรรณ	 ๔๘	 นายณัฐพล	 ศรสุวรรณ์
	 ๔๙	 นายณัฐภัทร	 สุขสว่าง	 ๕๐	 นางสาวณัฐสุดา	 วสุหิรัญ
	 ๕1	 นางสาวณิชนันท์	 ประสิทธิ์สุข	 ๕๒	 นางสาวณิชากร	 รวยดี
	 ๕๓	 นางสาวณิชาพรรณ	 เผ่ากัณหา	 ๕๔	 นายติณห์	 สงเคราะห์
	 ๕๕	 นางสาวทิพยวรรณ	 ผิวหอม	 ๕๖	 นายธนกร	 ชูจันทร์
	 ๕๗	 นายธนพนธ์	 พุทธิพิพัฒน์ขจร	 ๕๘	 นางสาวธรินทร์ญา	 ใจเทพ
	 ๕๙	 นางสาวธัญญรัตน์	 สุวรรณวงษ์	 ๖๐	 นางสาวธัญญา	 มาตย์ปัญญา
	 ๖1	 นางสาวธัญพิชชา	 กุลมา	 ๖๒	 นายธีรพงษ์	 รัตนนิตย์
	 ๖๓	 นางสาวธูปทิพย์	 สมรมิตร	 ๖๔	 นายนนธิช	 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา
	 ๖๕	 นายนฤนัส	 น่วมอ่อน	 ๖๖	 นางสาวนฤมล	 โยโร
	 ๖๗	 นางสาวนลินนิภา	 วงษาโสม	 ๖๘	 นางสาวนวรัตน์	 เพชรแอ
	 ๖๙	 นางสาวนววรรณ	 พิทักษ์รัตน์	 ๗๐	 นางสาวนันท์นภัส	 พิทักษ์วงษ์
	 ๗1	 นางสาวนันทรัตน์	 ปรางมาศ	 ๗๒	 นางสาวนันทิตา	 สอนธรรม
	 ๗๓	 นางสาวนันทิยา	 หาชะนนท์	 ๗๔	 นางสาวนิภา	 ท่าไว
	 ๗๕	 นางสาวนุชจรี	 สุขจันทร์	 ๗๖	 นางสาวเบญญาภา	 พันธ์ดี
	 ๗๗	 นางสาวเบนาซี	 นิยมเดชา	 ๗๘	 นายปฏิภาณ	 ค�าโสม
	 ๗๙	 นางสาวปรางฉัตร	 มืดการุณ	 ๘๐	 นางสาวปวีณ์นุช	 โพธินาค
	 ๘1	 นางสาวปัญญาริษา	 ทองค�า	 ๘๒	 นางสาวปัทมา	 ขันตีมิตร



๘๒

	 ๘๓	 นางสาวปิยภัทร	 จิตศาสน์สวรรค์	 ๘๔	 นางสาวปิยวรรณ	 โชติช่วง
	 ๘๕	 นายปิยะณัฐ	 ขาเลศักดิ์	 ๘๖	 นางสาวปิยะมาศ	 ลักษณะนิยม
	 ๘๗	 นางสาวปิยาภรณ์	 เลี้ยงหล�่า	 ๘๘	 นางสาวพรกมล	 เสนีรัตน์
	 ๘๙	 นางสาวพรรณนิภา	 ศิริเบญจา	 ๙๐	 นางสาวพัชยา	 พงษ์อร่าม
	 ๙1	 นายพัฒนะ	 ทรัพย์สมบูรณ์	 ๙๒	 นางสาวพัณณิน	 สารัตถิยานนท์
	 ๙๓	 นางสาวพัทธ์ธีรา	 ค�า้คุณค�า	 ๙๔	 นางสาวพิมพ์นิภา	 จันทราศรี
	 ๙๕	 นายพิโมกข์	 เสาร์เพชร	 ๙๖	 นายพิริยะ	 ชูพนากิจกุล
	 ๙๗	 นายพีรพงศ์	 อรุณสวัสดิ์	 ๙๘	 นางสาวแพรพรรณราย	 รอตศรี
	 ๙๙	 นางสาวภัครสุณีย์	 ควรเอี่ยม	 1๐๐	 นางสาวภัทรวดี	 สุวรรณี
	 1๐1	 นางสาวภัทรสุดา	 ถนอมจิตต์	 1๐๒	 นางสาวภานุชนาถ	 คุ้มวงค์ดี
	 1๐๓	 นายภานุวัชร์	 ศรีสุขโข	 1๐๔	 นางสาวภาวิณี	 พิทักษ์ชื่น
	 1๐๕	 นางสาวภาวิดา	 โชติช่วง	 1๐๖	 นางสาวภิญญาพัชญ์	 เชิงเทิน
	 1๐๗	 นายภูริวัจน์	 ธีระรุจิราวงศ์	 1๐๘	 นายมงคล	 เนาว์กระโทก
	 1๐๙	 นางสาวมณสิชา	 ฉายเพ็ชร์	 11๐	 นางสาวมณีฉาย	 สิงห์สุ
	 111	 นางสาวมนต์ฆีรา	 บุญมา	 11๒	 นางสาวมาดารัตน์	 พลายอินทร์
	 11๓	 นางสาวมาริสา	 ไชยจันต๊ะ	 11๔	 นางสาวมาลิณี	 คะเสนา
	 11๕	 นางสาวมิญฐกานต์	 ยาจิ๋ว	 11๖	 นางสาวเมทินี	 รัตนเพลิด
	 11๗	 นางสาวยศวดี	 คะชา	 11๘	 นางสาวโยทะกา	 ขานโส
	 11๙	 นางสาวรมิตา	 ศรีรัตนากุล	 1๒๐	 นางสาวรังสิมา	 มุกแก้ว
	 1๒1	 นางสาวรัญชนา	 สุทธศิริ	 1๒๒	 นางสาวรัตนพร	 พ้นภัยพาล
	 1๒๓	 นายเริงฤทธิ์	 นิ่มละออ	 1๒๔	 นางสาวลภัสรดา	 อิสรทะ
	 1๒๕	 นายวนวรรษ	 พุดลา	 1๒๖	 นางสาววรรณิศา	 สมใจ
	 1๒๗	 นายวริทธิ์ธร	 แก้วมุกดา	 1๒๘	 นายวริทธิ์นันท์	 บุตรวงค์
	 1๒๙	 นางสาววาสิตา	 รอดสม	 1๓๐	 นางสาววิยุดา	 การะเกษ
	 1๓1	 นางสาววิลาวัณย์	 ใบเข็ม	 1๓๒	 นางสาวศศิวิมล	 สุขส�าราญ
	 1๓๓	 นายศักสฤษฏ์	 พ่ออามาตย์	 1๓๔	 นายศิริโชค	 มีแพง
	 1๓๕	 นางสาวศิรินภา	 พรรณราย	 1๓๖	 นางสาวศิริรัตน์	 ขวัญเมือง
	 1๓๗	 นางสาวศิริรัตน์	 มัธยมมาก	 1๓๘	 นางสาวศิริรัตน์	 ศรีจันทร์
	 1๓๙	 นางสาวศิริลักษณ์	 สนธยามาลย์	 1๔๐	 นางสาวศิวนันท์	 เอกธราพิพัฒน์
	 1๔1	 นางสาวศุภานัน	 อิสละ	 1๔๒	 นางสาวสนิทรา	 จันทร์อบ
	 1๔๓	 นายสมโชคชัย	 ฉิมทัด	 1๔๔	 นางสาวสาลีวิว	 มีศรี
	 1๔๕	 นางสาวสิริยากร	 สุทธิจักร์	 1๔๖	 นางสาวสิริวิภา	 แสงเมฆ
	 1๔๗	 นางสาวสุกรรณิการ์	 บุญอยู่	 1๔๘	 นางสาวสุชาดา	 สุวรรณทองทวี
	 1๔๙	 นางสาวสุดารัตน์	 มาลัยทอง	 1๕๐	 นางสาวสุทธิดา	 ชาหอมชื่น
	 1๕1	 นางสาวสุธารัตน์	 ค�าปลิว	 1๕๒	 นายสุธิพงษ์	 เนียมศรีเพชร
	 1๕๓	 นางสาวสุพิชญา	 พงษ์ภักดี	 1๕๔	 นายสุรวุฒิ	 ตาปนานนท์
	 1๕๕	 นายสุริยะ	 อมศิริ	 1๕๖	 นางสาวสุวนันท์	 รัตนวิชัย
	 1๕๗	 นางสาวเสาวลักษณ์	 กลิ่นคล้ายกัน	 1๕๘	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ธาราพิตร
	 1๕๙	 นายโสภณ	 จันที	 1๖๐	 นางสาวอชิรฎา	 สุกใส
	 1๖1	 นางสาวอนัญญดา	 วงษ์สมบูรณ์	 1๖๒	 นางสาวอนัญพร	 กงทอง
	 1๖๓	 นางสาวอนุชจิรา	 สุริวงษ์	 1๖๔	 นายอนุพันธ์	 อุ่นอ่อน
	 1๖๕	 นางสาวอนุสรา	 อินทร์นวล	 1๖๖	 นางสาวอภิชญา	 พรหมแสง



๘๓

	 1๖๗	 นางสาวอภิชญา	 แสงส�าราญ	 1๖๘	 นางสาวอรณิษฐ์	 ยะเมฆ
	 1๖๙	 นางสาวอรนุช	 เกิดสมบัติพงษ์	 1๗๐	 นายอัครวัช	 ทุงจันทร์
	 1๗1	 นายอัจฉริยะ	 วัฒนา	 1๗๒	 นางสาวอุดมรักษ์	 วงษ์วาลย์
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
	 1	 นางสาวกมลชนก	 โสตะวงษ์	 ๒	 นายกฤษฎา	 สกุลน�า
	 ๓	 นายกอบกู้	 ท้วมเสม	 ๔	 นางสาวกัญจรี	 ชาญรอบ
	 ๕	 นายกัณหา	 ศุษิลวรณ์	 ๖	 นางสาวเกวลิน	 ล่ามแขก
	 ๗	 นางสาวคัทรียา	 เผ่าทะชัย	 ๘	 นางสาวแคทรียา	 จิตรเสรี
	 ๙	 นางสาวจารุวรรณ	 ทองเปลว	 1๐	 นางสาวจิตสุฑา	 แซ่เบ๊
	 11	 นางสาวจินดารัตน์	 วัยวุฒิจ�าเริญ	 1๒	 นางสาวจิรพร	 กาญจนกันติ
	 1๓	 นางสาวจิราพร	 ปุนจันตัง	 1๔	 นายจิโรตถ์	 พรหมสุรินทร์
	 1๕	 นางสาวจุฑามาศ	 เกษมสุขจรัสแสง	 1๖	 นางสาวจุฑามาศ	 ทิพย์สมบัติ
	 1๗	 นางสาวชนานา	 ทีปกรสุขเกษม	 1๘	 นางสาวชไมพร	 สิทธิขันแก้ว
	 1๙	 นางสาวชวัลลักษณ์	 การีรัตน์	 ๒๐	 นางสาวชวิศา	 สุขประเสริฐ
	 ๒1	 นางสาวชัชฎา	 สะโจมแสง	 ๒๒	 นายชานน	 ลิขิตพงศ์ไพศาล
	 ๒๓	 นายชิตพงษ์	 แก้วเคน	 ๒๔	 นางสาวฌัชชา	 จันดาแสง
	 ๒๕	 นางสาวฐิตารีย์	 วงษ์บ�ารุงจิตร์	 ๒๖	 นางสาวฐิติรัตน์	 เนียมสงค์
	 ๒๗	 นางสาวณัชชา	 มายูร	 ๒๘	 นางสาวณัชชา	 อินผาจุก
	 ๒๙	 นางสาวณัฏฐณิชา	 โอภาอุตตบล	 ๓๐	 นางสาวณัฐกานต์	 สุวรรณบุตรวิภา
	 ๓1	 นางสาวณัฐชยา	 ซังบุดดา	 ๓๒	 นางสาวณัฐฐิญา	 เกตุพงษ์เพียร
	 ๓๓	 นางสาวณัฐฐินันท์	 วงศ์วิวัฒน์	 ๓๔	 นางสาวณัฐนิช	 ณรงค์ฤทธิเดช
	 ๓๕	 นางสาวดลพร	 ธรรมสุกฤต	 ๓๖	 นางสาวดวงหทัย	 พุกกะรัตน์
	 ๓๗	 นายทศพล	 สุรเชษฐพงษ์	 ๓๘	 นายทักษ์ดนัย	 บุตะเขียว
	 ๓๙	 นายทักษิน	 แสงวิเศษ	 ๔๐	 นางสาวทิพย์วรินทร	 อิ่มสมบัติ
	 ๔1	 นายธนชาติ	 สกุลรักษา	 ๔๒	 นายธนวิศว์	 อภิศรีนิธิรัฐ
	 ๔๓	 นางสาวธมนวรรณ	 นภีรงค์	 ๔๔	 นางสาวธัญญามาศ	 กล่อมเมฆ
	 ๔๕	 นางสาวนนท์ชวรรณพร	 ศรีสังสิทธิกุล	 ๔๖	 นายนรฤทธิ์	 จั่นฤทธิ์
	 ๔๗	 นายนัฐพล	 วงศ์สัมพันธ์กุล	 ๔๘	 นางสาวนิดา	 ปะวะเคสังข์
	 ๔๙	 นางสาวบัวบูชา	 ชมกลิ่น	 ๕๐	 นางสาวปฐมาภรณ์	 สสิตานนท์
	 ๕1	 นางสาวปติยา	 เจริญสุข	 ๕๒	 นางสาวประติภา	 ธีรานุกูร
	 ๕๓	 นางสาวประภิญญา	 เฉลิมชัย	 ๕๔	 นางสาวปรัตดา	 ล�าใย
	 ๕๕	 นางสาวปรายกมล	 เดโชธรรมชาติ	 ๕๖	 นางสาวปารินทร์	 วรประสพ
	 ๕๗	 นางสาวปิยนุช	 ประสพสุข	 ๕๘	 นางสาวเปรมอักษร	 เมืองจันทร์
	 ๕๙	 นางสาวพนิดา	 จ�าเนียรทรัพย์	 ๖๐	 นางสาวพรฐิพา	 ไพรพิบูลยกิจ
	 ๖1	 นางสาวพรนภา	 ท่าหิน	 ๖๒	 นางสาวพรนภา	 วงค์วิลาน
	 ๖๓	 นางสาวพรพรรณ	 พุทธิพิพัฒน์ขจร	 ๖๔	 นางสาวพัชราภา	 จันทร์ดวงเดิม
	 ๖๕	 นายพันฤทธิ์	 บรรจงชีพ	 ๖๖	 นางสาวพิชญาภัค	 เกิดศิริ
	 ๖๗	 นางสาวพิมพกานต์	 จิตต์พายัพ	 ๖๘	 นางสาวพิมพิกา	 อวชัย
	 ๖๙	 นายพีรพันธ์	 ฮะไล้	 ๗๐	 นายพีระพัฒน์	 สวัสดิรักษ์
	 ๗1	 นางสาวแพรววนิต	 บุญณะแก้ว	 ๗๒	 นางสาวภควดี	 ธรรมสุวรรณ
	 ๗๓	 นางสาวภัททิยา	 หวังพิทักษ์วงศ์	 ๗๔	 นางสาวภัทรวดี	 จุ้ยซื่อ
	 ๗๕	 นางสาวภัสวัลย์	 ปทุมศรีสุวรรณ	 ๗๖	 นางสาวภัสสร	 สีดา



๘๔

	 ๗๗	 นางสาวภานุชนาถ	 สุขดี	 ๗๘	 นางสาวมัลลิกา	 ผิวเงิน
	 ๗๙	 นายยศกร	 จันทร์สิน	 ๘๐	 นางสาวรัชฎาพร	 กล่อมปัญญา
	 ๘1	 นางสาวรัชนีกร	 ทองน่วม	 ๘๒	 นายรัฐศาสตร์	 เสือพร
	 ๘๓	 นางสาวรุจีร�าไพ	 อ่วมสน	 ๘๔	 นายวชิรวิทย์	 ข�าหาญ
	 ๘๕	 นางสาววนิดา	 เล้าเจริญ	 ๘๖	 นางสาววรวรรณ	 ข�าทอง
	 ๘๗	 นางสาววราภรณ์	 ปัญญะ	 ๘๘	 นายวรายุส	 จงสุขไว
	 ๘๙	 นายวิทย์	 บุญล�้า	 ๙๐	 นางสาววิภาดา	 เอี่ยมอ่วม
	 ๙1	 นางสาววิภาวดี	 โก๊ะเค้า	 ๙๒	 นางสาววิภาวี	 คุ้มภัยเพื่อน
	 ๙๓	 นางสาววิสิฐา	 ประสารบุญ	 ๙๔	 นางสาวศริญญา	 ตันติมณี
	 ๙๕	 นางสาวศศิกาญจน์	 ค�าหาญ	 ๙๖	 นางสาวศิริลักษณ์	 เกิดความเย็น
	 ๙๗	 นายศิวะ	 พันเฟื่อง	 ๙๘	 นางสาวศุภาพิชญ์	 ขจรงาม
	 ๙๙	 นางสาวศุภิสรา	 พุทธิไสย	 1๐๐	 นางสาวสุดารัตน์	 ภู่สาย
	 1๐1	 นางสาวสุพรรษา	 ธรรมธาดา	 1๐๒	 นางสาวสุภางค์	 ปัทมะทิน
	 1๐๓	 นางสาวสุภานฤดี	 ศรีจันทึก	 1๐๔	 นางสาวเสาวลักษณ์	 สันติธารายนตร์
	 1๐๕	 นายอชิรวิทย์	 โรจน์วัลลี	 1๐๖	 นายอนันตชัย	 เสงี่ยมไพศาล
	 1๐๗	 นางสาวอนิตา	 พิมพ์สุรีย์	 1๐๘	 นายอภิชาติ	 ธรรมขัน
	 1๐๙	 นางสาวอมรรัตน์	 จักรักษา	 11๐	 นางสาวอริศรา	 แซ่เตียว
	 111	 นางสาวอลอนดร้า	 เฮย์	 11๒	 นางสาวอารียา	 สีแก้วตู้
	 11๓	 นางสาวอินทุอร	 จันทร์อ�ารุง	 11๔	 นางสาวอิสริยา	 อรรถาวีร์
	 11๕	 นางสาวอุไรวรรณ	 ภู่ทิม



๘๕

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
	 1	 นางสาวทิฆัมพร	 มาเสนาะ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นายจิรภาส	 บุญเติม	 ๒	 นางสาวพรวรรณี	 โชติมณีศักดิ์
	 ๓	 นางสาวอัญมณี	 ทองค�า

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นายกิตติ	 ดิษฐข�า	 ๒	 นางสาวจิดาภา	 ดอกไม้คลี่
	 ๓	 นายเจษฎาภรณ์	 เจริญพงษ์	 ๔	 นางสาวพิมพ์วิมล	 พงษ์พรหม
	 ๕	 นางสาวศุภลักษณ์	 ทวีสัตย์	 ๖	 นางสาวอาภัสรา	 ต่อฑีฆะ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
	 1	 นางสาวกชกร	 รชตรมยกร	 ๒	 นางสาวกนกพร	 แสงแก้วนพเก้า
	 ๓	 นางสาวกนิษฐกานต์	 ลายประดิษฐ์	 ๔	 นางสาวกมลรัตน์	 ศรพรหม
	 ๕	 นายกวินภพ	 ทรงชน	 ๖	 นายกัญจนจักก์	 สุลีสถิร
	 ๗	 นายกันตเมศฐ์	 ผลทิพย์โตกุล	 ๘	 นายจอมธนพล	 ชื่นวัฒนา
	 ๙	 นางสาวจิรัญชญา	 ยิ้มระยับ	 1๐	 นายเจษฎา	 เนตรงามสว่าง
	 11	 นางสาวชญาณี	 กุลบุตร	 1๒	 นางสาวชนัฐชา	 แก้วก่อง
	 1๓	 นางสาวชไมพร	 วงแหวน	 1๔	 นางสาวชุติมณฑย์	 นามศิริ
	 1๕	 นางสาวญาณิศา	 เตชะมา	 1๖	 นางสาวณัฏฐณิชา	 มีแสง
	 1๗	 นางสาวณัฏฐ์นรี	 โนรีวงศ์	 1๘	 นางสาวณัฐชยา	 อยู่เถาว์
	 1๙	 นางสาวณัฐสิมาภรณ์	 บุตเขียว	 ๒๐	 นางสาวทิวาวรรณ	 ละมัย
	 ๒1	 นายธนกฤต	 บุญเรืองอนันต์	 ๒๒	 นายธนรัชต์	 ชัชวาลย์
	 ๒๓	 นางสาวนงลักษณ์	 อุตะมะ	 ๒๔	 นายนพเกล้า	 ศรทอง
	 ๒๕	 นางสาวนภัสกร	 อรอ่อน	 ๒๖	 นายนฤเบศร	 ทีฆายุทธสกุล
	 ๒๗	 นางสาวนวพรรณ	 จุลละมณฑล	 ๒๘	 นายนวพล	 วีระไพบูลย์
	 ๒๙	 นางสาวบุศรินทร์	 บัวโรย	 ๓๐	 นายเบญจรงค์	 นะภา
	 ๓1	 นางสาวปพิชญา	 ขันธวุฒิกุล	 ๓๒	 นางสาวประภัสสรา	 สุบิน
	 ๓๓	 นายประสานศักดิ์	 เดียวสุรินทร์	 ๓๔	 นางสาวปรารถนา	 แป้งหอม
	 ๓๕	 นายปรินทร	 คะเณแสน	 ๓๖	 นายพชร	 บุษราค�า
	 ๓๗	 นางสาวพรภริษย์	 ยุววุฑโฒ	 ๓๘	 นายพศวีร์	 รามนัฏ
	 ๓๙	 นายพศวีร์	 สีแก้วเขียว	 ๔๐	 นางสาวพิมพ์ชนก	 วรชุน
	 ๔1	 นางสาวพิรญาณ์	 ฐิติรัตน์พรพงศ์	 ๔๒	 นางสาวพีรภรณ์	 เขียวสอาด
	 ๔๓	 นายไพศาล	 มุ่งนากลาง	 ๔๔	 นายยศธร	 สืบพงษ์เสือ
	 ๔๕	 นางสาวรพีพัชร	 พุฒขาว	 ๔๖	 นางสาวรัชนีกร	 แก่นสม
	 ๔๗	 นายวณัฐ	 รวยแล	 ๔๘	 นางสาววณัฐชยา	 สุขเกษม
	 ๔๙	 นายวรพล	 อัครวงษ์	 ๕๐	 นางสาววราภรณ์	 นวลสุวรรณ์
	 ๕1	 นางสาววราภรณ์	 หยิน	 ๕๒	 นางสาววริศรา	 เบ้าค�า
	 ๕๓	 นายวีรศรุต	 โตพานิช	 ๕๔	 นางสาวศศิภา	 เขื่อนพันธ์
	 ๕๕	 นายศุภพล	 ตั้งวิเชียร	 ๕๖	 นายสหชาติ	 คุ้มครอง
	 ๕๗	 นายสัณหภาส	 สมนาม	 ๕๘	 นางสาวสิรวดี	 โชคเกิดสกุล
	 ๕๙	 นายสุชาครีย์	 ลดาวรรษ์	 ๖๐	 นางสาวสุธนา	 คณานุรักษ์
	 ๖1	 นางสาวสุธินันท์	 เข็มทอง	 ๖๒	 นางสาวสุพัตรา	 สุริยงค์
	 ๖๓	 นายอภิพงศ์	 รัตนกูล	 ๖๔	 นางสาวอรนิชา	 เฉลิม
	 ๖๕	 นายอิงครัต	 หงษ์วะชิน



๘๖

คณะสหเวชศาสตร์
กายภาพบ�าบัดบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

	 1	 นายสาริน	 เรียนสร้อย

กายภาพบ�าบัดบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นางสาวคณิตา	 บังเกิด	 ๒	 นางสาวณิชมน	 ปักธงชัย
	 ๓	 นางสาวนมุตา	 เขียวเล็ก	 ๔	 นางสาวมาริษา	 เชื้อสวน

กายภาพบ�าบัดบัณฑิต
	 1	 นางสาวกุลธิดา	 ตรีเมฆ	 ๒	 นางสาวคัคนานต์	 ภู่ทองสุข
	 ๓	 นางสาวจารุวรรณ	 เวียร์ร่า	 ๔	 นางสาวจิณห์วรา	 ทับจันทร์
	 ๕	 นางสาวชนัญญา	 วิญญูประสิทธิ์กุล	 ๖	 นายโชติวิทย์	 ไพรวรรณ
	 ๗	 นางสาวณัฐฐิญา	 ศรีคูณ	 ๘	 นางสาวณัฐปภัสร์	 สุขสกุล
	 ๙	 นายณัฐพล	 ประเพณี	 1๐	 นายนันทพงศ์	 วันเย็น
	 11	 นางสาวนิศานาถ	 พุฒงาม	 1๒	 นางสาวบุษรากร	 แก้วสว่าง
	 1๓	 นางสาวปณิตา	 นาควรานนท์	 1๔	 นางสาวปทิตตา	 จิตพินิจยล
	 1๕	 นางสาวปานหทัย	 บุญพา	 1๖	 นางสาวปิยนาท	 โคสิน
	 1๗	 นางสาวพรดี	 บางสอน	 1๘	 นายพสิษฐ์	 โสทรอุดมทรัพย์
	 1๙	 นางสาวพุธิตา	 สมสุข	 ๒๐	 นางสาวแพรวพรรณ	 บูรณะพล
	 ๒1	 นางสาวภัทรวดี	 แพพึ่ง	 ๒๒	 นางสาวมนัสนันท์	 สุญญาจารย์
	 ๒๓	 นางสาววชิราภรณ์	 เกนชัยภูมิ	 ๒๔	 นางสาววรพรรณ	 เพ็งเทพ
	 ๒๕	 นางสาววรลักษณ์	 สอนเสนาะ	 ๒๖	 นายวริศ	 วงษ์ยุตติธรรม
	 ๒๗	 นายวศิน	 เชยชื่น	 ๒๘	 นางสาวศรีแรม	 ทวีอภิรดีส�าราญ
	 ๒๙	 นางสาวศุภลักษณ์	 นุศาสตร์สังข์	 ๓๐	 นายสิทธิธร	 สุพัฒนกิจกุล
	 ๓1	 นางสาวสิริวิราศ	 แคนวัง	 ๓๒	 นางสาวสิวลี	 พงษ์ภักดีสกุล
	 ๓๓	 นางสาวสุวนันท์	 บุญประจ�า	 ๓๔	 นางสาวสุวภัทร	 อุทุม
	 ๓๕	 นายอนันต์	 ปะสิ่งชอบ	 ๓๖	 นางสาวอริสรา	 งามโฉม
	 ๓๗	 นายเอกรินทร์	 จุลคณานุกิจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
	 1	 นางสาวอรณี	 ศรีค�าดอกแค
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
	 1	 นายอังกูร	 ศิริพัฒน์
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 เตียวประเสริฐ



๘๗

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
	 1	 นางสาวพรไพลิน	 อุปนันท์	 ๒	 นางสาววรางคณา	 เปี่ยมพร้อม
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
	 1	 นางสาวชนิสรา	 หงส์พรรคมนุญ	 ๒	 นางสาวณัฐทริกา	 บุญส่ง
	 ๓	 นางสาววันวิสา	 เครื่องต้น	 ๔	 นางสาวสิริพร	 เนื่องจ�านงค์
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
	 1	 นางสาวภาวิยา	 สุขสมบูรณ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
	 1	 นางสาวกมลวัทน์	 สุขสวัสดิ์	 ๒	 นางสาวอริสรา	 ปานแก้ว
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
	 1	 นางสาวกุณฑิกา	 บุญเลิศ	 ๒	 นางสาวเกศินี	 เสวกจินดา
	 ๓	 นางสาวนลินี	 พรมไชย	 ๔	 นางสาวพัชรัตน์	 แสนจินดา
	 ๕	 นางสาวพัณณิตา	 ชัยตระกูลทอง	 ๖	 นางสาวมนต์นภา	 ฉัตรพรไพบูลย์
	 ๗	 นางสาวรัตนภรณ์	 ทาบรรหาญ	 ๘	 นางสาวศิรินภา	 ตะเพียนทอง
	 ๙	 นางสาวสุรีย์รัตนา	 เกื้อทาน
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
	 1	 นายคมศิลป์	 รัตนสร้อย	 ๒	 นางสาวญามิตตรา	 รักษาศิลป์
	 ๓	 นางสาวนันทนภัส	 เครือเตชา	 ๔	 นางสาวอารียา	 บุญโท

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 กันฟัน	 ๒	 นางสาวกิติลักษณ์	 รอชัยกุล
	 ๓	 นางสาวเกศินี	 ปรางจันทร์	 ๔	 นายเกียรติภูมิ	 วิงวอน
	 ๕	 นางสาวขนิษฐา	 มณีเนตร	 ๖	 นายเขตต์ตวัน	 วัฒนยืนยง
	 ๗	 นางสาวจรรยวรรธน์	 กลิ่นใกล้	 ๘	 นางสาวชนิดา	 หรรษาพันธุ์
	 ๙	 นางสาวโชติกา	 กาญจนเกยูร	 1๐	 นางสาวณัฐธิดา	 ค�าพวง
	 11	 นางสาวณัฐนรี	 พงษ์เฉลิม	 1๒	 นางสาวณัทปภา	 อยู่ในธรรม
	 1๓	 นางสาวดลยา	 ขันค�า	 1๔	 นายติณณภพ	 ยิ่งแสงตระกูล
	 1๕	 นางสาวทิพย์วรรณ	 เจียมอนุกูลกิจ	 1๖	 นางสาวทิพากร	 พุ่มอ�า่
	 1๗	 นางสาวธนสินี	 โกมลภิส	 1๘	 นางสาวธนารีย์	 ปราบศรีภูมิ
	 1๙	 นางสาวธนาลักษณ์	 พัฒเสมา	 ๒๐	 นางสาวธีราภรณ์	 ศรีทองอินทร์
	 ๒1	 นายนฤดล	 จ�าปาทอง	 ๒๒	 นางสาวนัชชา	 สุริยะผล
	 ๒๓	 นางสาวนันทพัชร	 คีรีรักษ์	 ๒๔	 นางสาวน�า้หวาน	 สิมมาเลาเต่า
	 ๒๕	 นางสาวนุรฮันนี	 เจะนุม	 ๒๖	 นางสาวบุรินทร์ธร	 หอมมณี
	 ๒๗	 นางสาวเบญจมาภรณ์	 ภู่ปาน	 ๒๘	 นางสาวปภัสรา	 แก้วแพง
	 ๒๙	 นางสาวปาริกา	 หาญอาวุธ	 ๓๐	 นางสาวพรณดล	 จิตตสุโภ
	 ๓1	 นางสาวพรทิพย์	 พรมทอง	 ๓๒	 นางสาวพรปวีณ์	 อนันตศิริจินดา
	 ๓๓	 นางสาวพัชรีภรณ์	 เติมสายทอง	 ๓๔	 นางสาวมณีดาว	 กุลชุมภู
	 ๓๕	 นายเมธี	 ชัยเมือง	 ๓๖	 นางสาวยุภารัตน์	 บุดชา
	 ๓๗	 นางสาวยุวพักตร์สริณ	 ธาดากิจธนโกศล	 ๓๘	 นางสาวระพีวรรณ	 เศรษฐคมกุล



๘๘

	 ๓๙	 นายวชิรวิทย์	 บุญบูชาไชย	 ๔๐	 นางสาววนัชพร	 นิวรณ์
	 ๔1	 นางสาววรพรรณ	 โรจนติรนันท์	 ๔๒	 นายวรเมธี	 มีปาน
	 ๔๓	 นางสาววรวรรณ	 พยุงแก้ว	 ๔๔	 นางสาววรวีร์	 ลีแวง
	 ๔๕	 นางสาววรวีร์	 เหลืองอมรไพศาล	 ๔๖	 นางสาววริษฐา	 ธนาวุฒิ
	 ๔๗	 นายวัชรพล	 คงเสรีด�ารง	 ๔๘	 นางสาววารี	 ศรีบุญเรือง
	 ๔๙	 นางสาววิรินดา	 ชมภู	 ๕๐	 นางสาวศกลรัตน์	 แสงโชติ
	 ๕1	 นายศรัญญู	 ดิสริยะกุล	 ๕๒	 นางสาวศิรินัสดา	 สงวน
	 ๕๓	 นางสาวศิรินาถ	 สุภาคม	 ๕๔	 นางสาวสรัลรัตน์	 บุญสวัสดิ์
	 ๕๕	 นางสาวสุภรานันท์	 หงส์วิไล	 ๕๖	 นางสาวสุภัทรา	 แซ่อึ๊ง
	 ๕๗	 นางสาวสุภาวดี	 เกิดสมบูรณ์	 ๕๘	 นางสาวสุมิตรา	 แสนเฮือง
	 ๕๙	 นางสาวสุริวัสสา	 วริศธารินวงศ์	 ๖๐	 นางสาวอติพร	 เจนจัดการ
	 ๖1	 นางสาวอนงค์นาฎ	 ทินอยู่วงษ์	 ๖๒	 นางสาวอรวรรณ	 เนาวบุตร
	 ๖๓	 นางสาวอรอนงค์	 หลีเต๊ง	 ๖๔	 นางสาวอารีรัตน์	 แช่มชื่น
	 ๖๕	 นางสาวอุทุมพร	 ทองวิเชียร	 ๖๖	 นางสาวฮุซนา	 แวมะ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
	 1	 นางสาวขนิษฐา	 เสริฐสงัด	 ๒	 นางสาวจีรวรรณ	 วิจิตรบรรหาญ
	 ๓	 นางสาวจีรานันท์	 สุขประเสริฐ	 ๔	 นางสาวจุฑามาศ	 ดอนสมจิตร
	 ๕	 นางสาวฉัตรสุดา	 พันธุ์มี	 ๖	 นายฐิติศักดิ์	 มังน้อย
	 ๗	 นางสาวธันยพร	 พลลาภ	 ๘	 นายธีรพงษ์	 ผูกพันธุ์
	 ๙	 นางสาวนวลปรางค์	 ประศาสน์ธรรม	 1๐	 นายโปร่งใส	 ทรัพย์ฉายแสง
	 11	 นางสาวพัชรี	 สะดุงเมียง	 1๒	 นายภาณุพงษ์	 ไทยวรรณ
	 1๓	 นางสาวภิญญาพัชญ์	 จิตติกิจรัตนกุล	 1๔	 นางสาวมนัญชยา	 บรรลังเดช
	 1๕	 นางสาวมินตรา	 พิศหนองแวง	 1๖	 นางสาววริษฐา	 ศศิขัณฑ์
	 1๗	 นางสาววิชญา	 สังข์ทอง	 1๘	 นางสาววิภาวี	 คงไพรสันต์
	 1๙	 นางสาวสิรฉัตร	 วรวัฒนธรรม	 ๒๐	 นางสาวสุธินันท์	 อ่อนอ่วม
	 ๒1	 นายโสภณ	 กิจเจริญทรัพย์ดี	 ๒๒	 นางสาวอพัชชา	 หนันทุม
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
	 1	 นายกษิณัฏฐ์	 สิริฉัตรครเกษม	 ๒	 นางสาวกัญญาวีร์	 ธีระโพธิ์
	 ๓	 นางสาวกุลญาณัฐ	 เรืองวงษ์	 ๔	 นางสาวเกศสุดา	 คุณเจตน์
	 ๕	 นางสาวขนิษฐา	 จงรักชอบ	 ๖	 นางสาวจิรัชญา	 แสนสุข
	 ๗	 นางสาวชลดา	 ศรีโพนทอง	 ๘	 นางสาวช่อทิพย์	 โคเกิด
	 ๙	 นางสาวชัญญานัฐ	 สุขุมะ	 1๐	 นางสาวณัฐนิชา	 คงมี
	 11	 นางสาวณัฐริกา	 เนื่องลา	 1๒	 นางสาวณัฐวีณ์	 ทัศนาธนพงษ์
	 1๓	 นางสาวณัฐสุพิชญา	 ซื่อสัตย์	 1๔	 นายทศพล	 สุทธิพิบูลย์
	 1๕	 นางสาวธมลวรรณ	 อุตรวิเชียร	 1๖	 นางสาวธารารัตน์	 อุทธา
	 1๗	 นางสาวนภัสสรณ์	 ยิ่งศิริชัยยศ	 1๘	 นางสาวนันท์ชพร	 นุรารักษ์
	 1๙	 นางสาวนันท์ณภัส	 อินสาคร	 ๒๐	 นางสาวนิตยา	 ใจทอง
	 ๒1	 นางสาวนิตยากร	 มะนู	 ๒๒	 นางสาวบุญจิรา	 อ้นสูงเนิน
	 ๒๓	 นางสาวปนัดดา	 โมอิน	 ๒๔	 นางสาวปภัชญา	 พาวะพรม
	 ๒๕	 นางสาวปรมาภรณ์	 ตระการเจริญพร	 ๒๖	 นายประยงค์	 จันนะรา
	 ๒๗	 นางสาวปิยธิดา	 ไชมะโย	 ๒๘	 นางสาวเปรมกมล	 ศรีทองทา
	 ๒๙	 นางสาวพนิดา	 ชมภูนุช	 ๓๐	 นางสาวพรนภา	 แย้มพราหม



๘๙

	 ๓1	 นางสาวพัชรินทร์	 พินโต	 ๓๒	 นางสาวพิชยา	 ม่วงใหม่
	 ๓๓	 นางสาวพิมผกา	 ป้อมประเสริฐ	 ๓๔	 นางสาวพิไลภรณ์	 งามสมัย
	 ๓๕	 นายพิสิฏฐ์	 โอมี	 ๓๖	 นางสาวรัชฎาภรณ์	 ค�าปลิว
	 ๓๗	 นางสาววรรนษา	 สลับดี	 ๓๘	 นางสาววรัลพัชร์	 อรุณศิริพันธ์
	 ๓๙	 นายวราวุธ	 ชากุทน	 ๔๐	 นางสาววริศรา	 ประทิบอาราม
	 ๔1	 นางสาววัชราภรณ์	 นุชเสม	 ๔๒	 นางสาวสุชาดา	 พงษ์ประเสริฐ
	 ๔๓	 นางสาวสุชาวดี	 คงน้อย	 ๔๔	 นางสาวสุธิดา	 เมฆฉาย
	 ๔๕	 นางสาวสุพรรณี	 หารค�า	 ๔๖	 นางสาวสุพรรษา	 จูสวัสดิ์
	 ๔๗	 นางสาวสุภารัตน์	 ไชยฤทธิ์	 ๔๘	 นางสาวเสาวภา	 นาราช
	 ๔๙	 นางสาวอนุสรณ์	 เทียบค�า	 ๕๐	 นางสาวอภัสรา	 เศรษฐโสภณ
	 ๕1	 นางสาวอมรวิริญจ์	 พิญญพงษ์	 ๕๒	 นางสาวอรุณพรรณ	 โลตุฤทธิ์
	 ๕๓	 นางสาวอรุณศรี	 ประดิษฐบูรณ์	 ๕๔	 นางสาวอุทัยวรรณ	 นาสุข
	 ๕๕	 นายเอกภพ	 บุญยาสัย	 ๕๖	 นางสาวฮัซบูนา	 อูมา



๙๐

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
	 1	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 สงฆ์สระน้อย	 ๒	 นายฉัตรชัย	 สุขสันติ์
	 ๓	 นายธนากาญจน์	 เสถียรพูนสุข	 ๔	 นายปฏิพล	 แสงวิเศษ
	 ๕	 นายวีรพรรณ	 จันทร์ขาว	 ๖	 นายศราวุฒิ	 อารีราษฎร
	 ๗	 นายศิริพงศ์	 ศรีภักดี	 ๘	 นายสมจินต์	 เกิดโภคา
	 ๙	 นางสาวสโรชา	 ตันติไพจิตร	 1๐	 นางสาวอภิญญา	 ศรีมหาพรหม
	 11	 นายอารยะ	 ทิมละม่อม	 1๒	 MISS	JINFENG		 YANG
	 1๓	 MISS	PHONEVILAY	 PANYAVONG	 1๔	 MISS	YILING		 YU

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 สิทธิเรืองฤทธิ์	 ๒	 นายกันตวิชญ์	 มินวงษ์
	 ๓	 นางสาวกานต์ธิดา	 เพ็งสกุล	 ๔	 นายกิตติ	 ตุ่ยไชย
	 ๕	 นายกิตติพัฒน์	 สิ้วอินทร์	 ๖	 นายจิรายุทธ์	 สมญาณ
	 ๗	 นายเจตน์สฤษฎิ์	 ชูช่วยสุวรรณ์	 ๘	 นางสาวชนัญชิดา	 จิตติรังสรรค์
	 ๙	 นายณัฏฐกัลย์	 อันยงค์	 1๐	 นายณัฐนันท์	 กรรมแต่ง
	 11	 นายณัฐนัย	 ทอดทอง	 1๒	 นายณัฐพงศ์	 ค�านวน
	 1๓	 นายตะวัน	 อุทะจันทร์	 1๔	 นางสาวทัศวรรณ	 ท้าวจันทรา
	 1๕	 นายธนกฤต	 เนียมทอง	 1๖	 นายธนวัฒน์	 สุขบัติ
	 1๗	 นายนพคุณ	 อ้ายดวง	 1๘	 นายนราธร	 สีหบุตร
	 1๙	 นายนิธินาถ	 อนุพันธ์	 ๒๐	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลีสี
	 ๒1	 นายนิมิตร	 อินเต้	 ๒๒	 นางสาวนิลาวัณย์	 ปานศักดิ์
	 ๒๓	 นางสาวปณิดา	 สุขสมพร	 ๒๔	 นางสาวปทิตตา	 ฉลองจันทร์
	 ๒๕	 นายปรมินทร์	 บุตรแก้ว	 ๒๖	 นายปัญจฤกษ์	 พันธ์ผูก
	 ๒๗	 นายพงศกร	 ศรีทัพไทย	 ๒๘	 นายพงศ์กฤษณ์	 แก้วประเสริฐ
	 ๒๙	 นางสาวพิมลวรรณ	 ทองนพคุณ	 ๓๐	 นายภูริทัต	 อร่ามเรือง
	 ๓1	 นายรังสรรค์	 เหล็กเพชร	 ๓๒	 นายรัชพล	 โชควิจิตรกุล
	 ๓๓	 นายราเชนทร์	 ค�าสุทธี	 ๓๔	 นายเริงฤทธิ์	 บุญชู
	 ๓๕	 นายศักดิ์สิทธิ์	 สิณชาติ	 ๓๖	 นายสิทธิวัฒน์	 ผ่องใส
	 ๓๗	 นายสุภณ	 แก้วคูณ	 ๓๘	 นายสุภัทรชัย	 ปุยภิรมย์
	 ๓๙	 นายเอกสิทธิ์	 โควัน



๙1

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
	 1	 นางสาววรางคณา	 ค�าภาพงษ์
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
	 1	 นายณัฏฐนิช	 สุขะสุคนธ์	 ๒	 นางสาวณัฐญาดา	 หิงขุนทด
	 ๓	 นายภุชงค์	 ชัยอาชาวงษ์	 ๔	 นางสาวศิริพร	 ไกรมานพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกก�าลังกายและกีฬาศึกษา
	 1	 นายบุญส่ง	 วันทาดา
สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
	 1	 นายกรกช	 บุญปก	 ๒	 นายกฤต	 ศุภนิตินันทน์
	 ๓	 นายกฤษฎา	 เราเจริญ	 ๔	 นายกัมปนาท	 โอนอ่อน
	 ๕	 นายกิติพัฒน์	 เตชตุลยทรัพย์	 ๖	 นายจารุพงษ์	 ประไพ
	 ๗	 นางสาวจารุวรรณ	 ทองทิพย์	 ๘	 นายจิรครินทร์	 แสงสว่าง
	 ๙	 นางสาวจิรพัทธ์	 ศิริมหา	 1๐	 นายจิรยุทธ	 อรชร
	 11	 นายจิรศักดิ์	 สัญญาลักษ์	 1๒	 นายจิรายุทธ	 ริยาพันธ์
	 1๓	 นางสาวจุฑารัตน์	 พลนอก	 1๔	 นายเจษฎา	 ศักดิ์ศรีภิญโญ
	 1๕	 นายฉัตรพร	 เพ็ชรล�้า	 1๖	 นางสาวชนกนาถ	 สุฤทธิ์
	 1๗	 นายชัยวัฒน์	 วรดี	 1๘	 นางสาวชุลีพร	 เสวีวัลลภ
	 1๙	 นายเชาวลิต	 อินทะโส	 ๒๐	 นายไชยวัฒน์	 งามบุญลือ
	 ๒1	 นายณัฏฐ์พนธ์	 ร่มโพธิ์ทองเจริญ	 ๒๒	 นายณัฐพงษ์	 พึ่งพระเดช
	 ๒๓	 นายณัฐภัทร	 เอกคณานุวงศ์	 ๒๔	 นายดนัย	 แจงเจริญ
	 ๒๕	 นางสาวดวงฤดี	 จันรอด	 ๒๖	 นายดิษรินทร์	 ว่องประชานุกูล
	 ๒๗	 นายตรัยสิทธิ์	 ศรีษะผา	 ๒๘	 นายทนงศักดิ์	 ปัดโตยันทัง
	 ๒๙	 นายธนวรรธน์	 กิจแสวงศักดิ์	 ๓๐	 นายธนาธิป	 เวียงแก้ว
	 ๓1	 นายธราธร	 สินกลิ่น	 ๓๒	 นายธีรพงษ์	 จันทหาร
	 ๓๓	 นายธีรภัทร์	 ทรัพย์สมบัติ	 ๓๔	 นายธีรวัฒน์	 พูลเพิ่ม
	 ๓๕	 นายนรวิชญ์	 จินนิกร	 ๓๖	 นางสาวนวรัตน์	 พุทธโคตร
	 ๓๗	 นายนิติรัฐ	 มินเจริญ	 ๓๘	 นางสาวบุษราคัม	 ละม่อม
	 ๓๙	 นายปฐวี	 ละอองพราว	 ๔๐	 นายปรมินทร์	 เหล๊าะเด็น
	 ๔1	 นายปริญญา	 วรัญญสาธิต	 ๔๒	 นางสาวปวรรัตน์	 จัดคน
	 ๔๓	 นางสาวปวีณา	 พรมอยู่	 ๔๔	 นายปิยภัทร	 เพ่งเล็งดี
	 ๔๕	 นายพงศกร	 หนูเงิน	 ๔๖	 นายพงศ์พล	 มิ่มกระโทก
	 ๔๗	 นายพงษ์พัฒน์	 วัชรประทีป	 ๔๘	 นางสาวพรรณทิพา	 เกตุอรุณโรจน์
	 ๔๙	 นางสาวพราวนภา	 พันธ์ศรี	 ๕๐	 นายพสิษฐ์	 อังกุรวาณิชย์กุล
	 ๕1	 นายภาณุพงศ์	 พ้นภัยพาล	 ๕๒	 นายมณฑล	 แสงฟ้า
	 ๕๓	 นายโมเสส	 หะยีมะ	 ๕๔	 นายไมเคิล	 สิงเงา
	 ๕๕	 นายวรกฤต	 ม่วงค�าพร	 ๕๖	 นายวรชิน	 นามเมือง
	 ๕๗	 นางสาววโรชา	 ธาระลาภ	 ๕๘	 นางสาววิรัญชนา	 ปรีชา
	 ๕๙	 นางสาววิลัยรัตน์	 พนมกุล	 ๖๐	 นายวีรฉัตร	 วุฒิกิจ
	 ๖1	 นายวีรภัทร	 พนมเพลิง	 ๖๒	 นายศรัณย์	 ศิริราช
	 ๖๓	 นายศราวุฒิ	 วงศ์ศรี	 ๖๔	 นายสิปปนนท์	 ชุลบุตร



๙๒

	 ๖๕	 นางสาวสุชาดา	 ศรีโสภา	 ๖๖	 นางสาวสุชาวดี	 อุ่นบุญเรือง
	 ๖๗	 นางสาวสุนันทา	 วัตยิ่ง	 ๖๘	 นายสุริศ	 กองโพธิ์
	 ๖๙	 นายอติวัณณ์	 เอียงอุบล	 ๗๐	 นายอนุวัฒน์	 อติอัคคชัย
	 ๗1	 นางสาวอภิญญา	 ปัญญาแหลม	 ๗๒	 นางสาวอรสุภา	 ว่องไวเวชไพบูลย์
	 ๗๓	 นางสาวอรัญญาภรณ์	 ด้วงอ่อน	 ๗๔	 นายเอกธนา	 เลขะวัฒนะ
	 ๗๕	 นายเอกราช	 เรืองรอด
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
	 1	 นายกัญญาภัทร	 แก้วใหญ่	 ๒	 นายกันตพงศ์	 ดงแสง
	 ๓	 นายจักรพงศ์	 ทวีโคตร	 ๔	 นายจารุเดช	 จารึกกลาง
	 ๕	 นายจิตเนตร์	 บุญขาว	 ๖	 นางสาวเจนจิรา	 โกษา
	 ๗	 นายชาคริตส์	 คงหาญ	 ๘	 นายณัฏฐ์	 ชูนาม
	 ๙	 นายณัฐพงศ์	 พรหมพิทักษ์พร	 1๐	 นายทศพล	 เจิ้ง
	 11	 นายธนาพล	 เพ็งแก้ว	 1๒	 นางสาวธนาภา	 สาบัญทิตย์
	 1๓	 นายธีรพล	 ผิวแดง	 1๔	 นางสาวนนทกานต์	 ระวังภัย
	 1๕	 นายนวคุณ	 จุ้ยกลาง	 1๖	 นายนันทวัฒน์	 กิติรส
	 1๗	 นายเนติพงษ์	 เมืองกุดเรือ	 1๘	 นายปฏิภาณ	 แก้วเหลา
	 1๙	 นายปณิธิ	 พุกอนันต์	 ๒๐	 นางสาวปิยธิดา	 ภู่สวัสดิ์
	 ๒1	 นายปิยะวัฒน์	 ลงกลิกานนท์	 ๒๒	 นายพงศธร	 โฆษิตเสถียรกุล
	 ๒๓	 นายพชร	 ประกอบแก้ว	 ๒๔	 นางสาวพรรณารายณ์	 นิเพทรัตน์
	 ๒๕	 นายพัฒน์ภูมิ	 ธาดาประดับสกุล	 ๒๖	 นางสาวพิมพ์วิภา	 ทองทุม
	 ๒๗	 นายพีรพล	 มั่งคั่ง	 ๒๘	 นายเพรียวพงศ์	 วรรณรัตน์
	 ๒๙	 นางสาวลลิตา	 คงสมทอง	 ๓๐	 นางสาววราลักษณ์	 ทองเติม
	 ๓1	 นางสาววริษฐา	 สีหะพันธ์	 ๓๒	 นางสาวสารินี	 รักนาควร
	 ๓๓	 นายสิทธา	 ศรีมณี	 ๓๔	 นายสิรวิชญ์	 บุญสม
	 ๓๕	 นายอนุชา	 แสนสนุก	 ๓๖	 นางสาวอักษราภัค	 สักค�า
	 ๓๗	 นางสาวอัจฉราวดี	 คมข�า



๙๓

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
	 1	 นางสาวกาญจนา	 นิธิรักษ์สกุล	 ๒	 จ่าเอกขจรเกียรติ	 เพียรสร้าง
	 ๓	 นายคามิน	 อาแว	 ๔	 นางสาวจุฑารัตน์	 ดีวิ
	 ๕	 นายฉัตรชัย	 รักประดิษฐ์	 ๖	 นายฉัตรมงคลช์	 โสธรพิทักษ์คุณ
	 ๗	 นางสาวชนัญชิดา	 ศิริภักดิ์	 ๘	 นางสาวชนิสรา	 นิยมราษฎร์
	 ๙	 นายชโนทัย	 บัวค�า	 1๐	 นายชัยณรงค์	 งามศิริอุดม
	 11	 นางสาวชุติมา	 ทองค�าพันธุ์	 1๒	 นางสาวฐปนัท	 วิเศษสุวรรณ
	 1๓	 นางสาวณลินี	 แสงประทุม	 1๔	 จ่าเอกณัชนพ	 เพชรสุข
	 1๕	 นางสาวณัฏฐ์พิชา	 ศรีรัตนะ	 1๖	 นางสาวณัฏยา	 มานู
	 1๗	 พันจ่าตรีดรุณ	 แก้วแล	 1๘	 นายเถลิงเกียรติ	 ผันผ่อน
	 1๙	 นายทศพร	 หงษาชาติ	 ๒๐	 นางสาวทิพย์รัตน์	 วุฒิสินธุ์
	 ๒1	 นางสาวธมนวรรณ	 จรรยาวงศ์สว่าง	 ๒๒	 นางนฤมล	 จตุทอง
	 ๒๓	 นางสาวน�้าทิพย์	 นาคมาโนช	 ๒๔	 นางสาวนิตยา	 จันณรงค์
	 ๒๕	 นายนิลวัฒน์	 แสงสว่าง	 ๒๖	 นายบงการ	 น้อยศรี
	 ๒๗	 นางสาวบุศวัณย์	 สอนใจดี	 ๒๘	 นางสาวเบญจพร	 แก้วบุญทอง
	 ๒๙	 นางสาวปริณดา	 คงโนนกอก	 ๓๐	 นายปรีดา	 ศรีเมฆ
	 ๓1	 นางสาวผกาวรรณ	 ทองอยู่	 ๓๒	 นางสาวพรรณชญาน์	 ศิลประเสริฐ
	 ๓๓	 นาวาโทพิเชษฐ์	 เมืองโคตร	 ๓๔	 นางสาวยลรฉัตร	 มงคลนิติพัฒน์
	 ๓๕	 นายรัฐกร	 จินตนิติ	 ๓๖	 นายวงศกร	 จันทร์ศิริ
	 ๓๗	 นางสาววชิรญาณ์	 จิตต์รุ่งเรือง	 ๓๘	 นายวิทระ	 อินทรมงคล
	 ๓๙	 นางสาวศจิกา	 ถาวรวิริยะนันท์	 ๔๐	 นายศิณวิชญ์	 เรืองข�า
	 ๔1	 นางสาวศิตาภา	 สามเสียง	 ๔๒	 นางสาวศิริวรรณ	 กองสุข
	 ๔๓	 เรือโทศุภชัย	 เกิดเจริญพร	 ๔๔	 นายสมเกียรติ	 อินยม
	 ๔๕	 จ่าสิบเอกสมัย	 จุ่นเจริญ	 ๔๖	 นายสราวุฒิ	 ริ้วเจริญฤทธิ์กุล
	 ๔๗	 นาวาโทสิทธิศักดิ์	 สิทธิกุล	 ๔๘	 จ่าเอกสุพจน์	 เพ็ชรคง
	 ๔๙	 นายสุรศักดิ์	 อนันตะโสพนธ์	 ๕๐	 นายเสริมพันธุ์	 ศรีจันทร์
	 ๕1	 นายอธิวัฒน์	 ถวิลอรุณพงศ์	 ๕๒	 นางสาวอนัญญา	 ชมโฉม
	 ๕๓	 จ่าเอกอนันท์	 ทวันเวทย์	 ๕๔	 นายอนุชิต	 โมพันดุง
	 ๕๕	 นางสาวอัจฉรา	 อุทัยกัฑรินทร์	 ๕๖	 นายอานนท์	 ปัถพี
	 ๕๗	 จ่าเอกอารยะ	 จันทรสุขโข	 ๕๘	 นางสาวอารีย์พร	 เพ็ญเกตุ
	 ๕๙	 นายเอกชัย	 รุจิกมลพงศ์
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวใกล้ตะวัน	 ศรสีทอง	 ๒	 นางสาวณภัสสรณ์	 ศิริรวยธนัตถ์
	 ๓	 นางสาวนีลัมพร	 แต่งตั้ง	 ๔	 นายสราวุธ	 วรกาญจน์
	 ๕	 นางสาวสุภาพร	 รัตนานิตย์	 ๖	 นายอิทธิพัทธ์	 สิทธิสุพร



๙๔

กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวเขมรัฐ	 เกษมธนาสันต์	 ๒	 นางสาวจิราภรณ์	 ตุ่มทองค�า
	 ๓	 นายจุฑาพงษ์	 รัตนโชติ	 ๔	 พันโทหญิงจุฬาลักษณ์	 นนทบุตร
	 ๕	 นายชรัณฉัต	 อ้นเกษม	 ๖	 นายชุติเดช	 ห่มสิงห์
	 ๗	 พันเอกโชติพัฒน์	 แสนทวีสุข	 ๘	 นาวาเอกฐิติพันธ์	 จิตต์เจริญ
	 ๙	 นายณัฏฐ์วัฒน์	 ธนพรรณสิน	 1๐	 นางสาวณัฐวรรณ	 แย้มละมัย
	 11	 พันเอกณัฐวุธ	 ประสิทธิ์	 1๒	 นางสาวณัฐาพร	 ศรีสมร่าง
	 1๓	 นางสาวดวงกมล	 สิริยานนท์	 1๔	 นางสาวติรยา	 สรรพอุดม
	 1๕	 นายทรงศักดิ์	 มณฑา	 1๖	 นาวาอากาศเอกทศพร	 วงษ์สวรรค์
	 1๗	 นางสาวธมกร	 ศรีหะจันทร์	 1๘	 นางสาวธัญญธร	 จันทรมหา
	 1๙	 นางสาวน�้าผึ้ง	 นาพันธ์	 ๒๐	 พันเอกนิรันดร์ชัย	 ทิพย์กาญจนกุล
	 ๒1	 นายประหยัด	 สัจจาธรรม	 ๒๒	 นางสาวปัญนลักษณ์	 ควรเอี่ยม
	 ๒๓	 นางสาวพรนิภา	 อุพลเถียร	 ๒๔	 นางสาวพัชรพร	 อินทร์จันทร์
	 ๒๕	 นางสาวพัชราภรณ์	 คงเจริญ	 ๒๖	 นางสาวพิมพ์ชนก	 สุกุมลจันทร์
	 ๒๗	 นางสาวมณฑา	 เรืองเดช	 ๒๘	 สิบต�ารวจตรีมนัสนันท์	 ชาญชลยุทธ
	 ๒๙	 นางสาวยุพรัตน์	 สายบุญเกิด	 ๓๐	 พันโทหญิงวาทินี	 ติงสมบัติยุทธ์
	 ๓1	 นางวิไลลักษณ์	 เสริมศรี	 ๓๒	 พันเอกวิสิทฐ์	 วงษ์จันทร์
	 ๓๓	 นางสาวสวรรยา	 ทับขัน	 ๓๔	 นาวาอากาศเอกสุนทร	 ผ่องอ�าไพ
	 ๓๕	 นางสุพัตรา	 เทพเฉลิม	 ๓๖	 นางสาวสุมณฑา	 อุทัยบุรมย์
	 ๓๗	 นายโสภาคย์	 กาแว่น	 ๓๘	 นางสาวหทัยชนก	 ทองสุข
	 ๓๙	 นายอมร	 สมปัญญา	 ๔๐	 นายอรรถพล	 อุบล
	 ๔1	 นางสาวอัจจิมา	 สวัสดี	 ๔๒	 นางสาวอัจฉรา	 เด่นเจริญโสภณ
	 ๔๓	 นางสาวอัญมณี	 ฟูแก้ว	 ๔๔	 นางสาวอัญรัตน์	 ยิ่งตระกูล
	 ๔๕	 นาวาอากาศเอกอานนท์	 จารุสมบัติ	 ๔๖	 นางสาวอารีวรรณ	 ธนากิจ
	 ๔๗	 นางสาวอาศยา	 เพ็ชรผุดผ่อง	 ๔๘	 พันเอกเอกสิทธิ์	 บุญญารักษ์



๙๕

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

	 1	 นางสาวกชนิภา	 จิตตรีพล	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 โยธา
	 ๓	 นางสาวกนกอร	 เชี่ยวชาญ	 ๔	 นางสาวกมลทิพย์	 ถนอม
	 ๕	 นางสาวกรกมล	 ภิญโญสิริพันธุ์	 ๖	 นางสาวกฤตพร	 พัฒนสลิล
	 ๗	 นางสาวกฤษนิล	 เกียรติธนศักดิ์	 ๘	 นางสาวกัญญาณัฐ	 จิตส�าราญ
	 ๙	 นายกิตติกุล	 มงคลขจิต	 1๐	 นางสาวกุลนาถ	 ภัททานุวัตร์
	 11	 นางสาวเกสร	 ลิ่มเชย	 1๒	 นางสาวขนิษฐา	 วรวิสรรค์
	 1๓	 นางสาวขวัญชนก	 แตงชุ่ม	 1๔	 นางสาวจันทัปปภา	 ปุณยวิทิตโรจน์
	 1๕	 นางสาวจามรี	 ทองระอา	 1๖	 นางสาวจารุวรรณ	 จูชากะสิก
	 1๗	 นางสาวจิตรลดา	 ตรีวรรณกุล	 1๘	 นายเจนเดช	 บวรพาณิชย์
	 1๙	 นางสาวชฎาภา	 สุขสถิตย์	 ๒๐	 นางสาวชมัยพร	 พุทธสุวรรณ์
	 ๒1	 นางสาวชไมพร	 พงค์เจริญพิทย์	 ๒๒	 นายชินวัฒน์	 สังสะโอภาส
	 ๒๓	 นางสาวชินะนาฏ	 ทองระอา	 ๒๔	 นางสาวโชติกา	 จั่นจีน
	 ๒๕	 นายฐากูร	 ศรีสุขวัฒน์	 ๒๖	 นายณฐกร	 อักษรศรี
	 ๒๗	 นายณรงค์ศักดิ์	 ทองเทพ	 ๒๘	 นางสาวณัฐชยา	 จงแก้ววัฒนา
	 ๒๙	 นายณัฐฐาพันธุ์	 แสวงผล	 ๓๐	 นางสาวณัฐธิญาณ์	 ปิยะเสถียรรัตน์
	 ๓1	 นายณัฐปกรณ์	 บุญฉ�า่	 ๓๒	 นางสาวณัฐปภัสร์	 เทศศิริ
	 ๓๓	 นางสาวณัฐปภัสร์	 พิมผม	 ๓๔	 นายณัฐพงศ์	 พงศ์พัชราพันธุ์
	 ๓๕	 นางสาวณัฐวดี	 หงษ์สง่า	 ๓๖	 นางสาวณัฐวรรณ	 สถิรยากร
	 ๓๗	 นายดุษฎี	 ประกายมรมาศ	 ๓๘	 นายตรัสณัฏฐ์	 สุรดาบุญยวัทน์
	 ๓๙	 นางสาวตรีรณา	 อ่วมประเสริฐ	 ๔๐	 นางสาวทรรศบงกช	 ทรายทอง
	 ๔1	 นางสาวทรรศมณ	 วงศ์พรประดิษฐ์	 ๔๒	 นางสาวธนพร	 เชวงศักดา
	 ๔๓	 นางสาวธนิฎฐา	 ภานะจิต	 ๔๔	 นางสาวธฤษิดา	 ไทยถาวร
	 ๔๕	 นายธวีร์ศิษฐ์	 ม่วงดิษฐ์	 ๔๖	 นายธานี	 ชาวคูเวียง
	 ๔๗	 นางสาวธิดาศิลป์	 ครุฑมณี	 ๔๘	 นางสาวนภัส	 มงคลประภากร
	 ๔๙	 นายนรินทร์ปกรณ์	 รัตนสิน	 ๕๐	 นางสาวนฤมล	 เสมอภาค
	 ๕1	 นางสาวนารีรัตน์	 มณีรัศยากร	 ๕๒	 นางสาวนิชชา	 เมืองอินทร์
	 ๕๓	 นางสาวนิรมล	 บุญช่วย	 ๕๔	 นางสาวบุญนิดา	 แก้วกิริยา
	 ๕๕	 นายปฐมพร	 เรืองไทย	 ๕๖	 นางสาวประภาวดี	 อั๋นวงศ์
	 ๕๗	 นางสาวปรินณดา	 คารมรื่น	 ๕๘	 นางสาวปวริศา	 แซ่เบ๊
	 ๕๙	 นางสาวปวันรัตน์	 ครบุรี	 ๖๐	 นางสาวปาจรีย์	 เทพพรศรี
	 ๖1	 นางสาวปาริชาติ	 เปลี่ยนเฉย	 ๖๒	 นางสาวปุณณารมย์	 วังงอน
	 ๖๓	 นายปุริม	 เปลี่ยนแก้ว	 ๖๔	 นายพงศธร	 แซ่กัง
	 ๖๕	 นางสาวพรรณนิภา	 วัฒนดิลกเลิศ	 ๖๖	 นางสาวพรรณิษา	 รุ่งศรี
	 ๖๗	 นายพัชรพงษ์	 เท้งบางด้วน	 ๖๘	 นางสาวพิมพ์ชนก	 วิมลสถิตย์
	 ๖๙	 นางสาวพิศมัย	 ชาญณรงค์	 ๗๐	 นายพิสัณห์	 เพ็ชร์ศรี
	 ๗1	 นางสาวพีรดา	 พรหมสูงวงษ์	 ๗๒	 นายพุฒิกานต์	 ชูวิทย์สกุลเลิศ
	 ๗๓	 นางสาวภัณฑิลา	 พร้อมฉัตร	 ๗๔	 นางสาวภาฎา	 อุยะศิริ
	 ๗๕	 นางสาวภาษิตา	 ถาดิพัฒน์	 ๗๖	 นางสาวภิญญาพัชญ์	 กนกพรไพบูลย์
	 ๗๗	 นายภิตินันท์	 เหลืองเพชรรัตน์	 ๗๘	 นางสาวมณธิญา	 ถนอมทรัพย์
	 ๗๙	 นางสาวมนตรา	 อิฐงาม	 ๘๐	 นางสาวมนัสวี	 ตรีเพ็ชร์



๙๖

	 ๘1	 นางสาวยุดาพงศ์	 คงช่วย	 ๘๒	 นายวรพล	 พิมพ์สกุล
	 ๘๓	 นางสาววรรณนภา	 วัง	 ๘๔	 นางสาววรรณวิสา	 ท่าหิน
	 ๘๕	 นางสาววรัญญา	 ถวิลถึง	 ๘๖	 นางสาววรัธยา	 มันทิราลัย
	 ๘๗	 นางสาววันวิสาข์	 ธนรัตนานนท์	 ๘๘	 นายวิชัย	 แสงสุรินทร์
	 ๘๙	 นางสาววิภาวี	 ศรีวงศ์สุข	 ๙๐	 นายวิรุพันธ์	 งามวงศ์วาน
	 ๙1	 นายศรสรร	 สุนทรพะลิน	 ๙๒	 นายศรัณคพงศ	 ใจปวง
	 ๙๓	 นางสาวศันสนีย์	 งามกมลรัตน์	 ๙๔	 นางสาวศิรดา	 สันธินาค
	 ๙๕	 นางสาวศิวาพร	 หงษ์ทอง	 ๙๖	 นางสาวศิวาพัชร์	 ธิดา
	 ๙๗	 นายสมโภช	 เทียมสอน	 ๙๘	 นายสันติ	 รอดพ้น
	 ๙๙	 นายสันติกาญจน์	 ฉัตรเพชรธนากุล	 1๐๐	 นางสาวสาวิตรี	 ปิติรัตน์
	 1๐1	 นางสาวสุจิตรา	 หล้าจันทึก	 1๐๒	 นางสาวสุธีธิดา	 บัวหา
	 1๐๓	 นางสาวสุภาภรณ์	 ก้องสมุทร	 1๐๔	 นางสาวสุมิตตา	 เกียรติวานิชกุล
	 1๐๕	 นางสาวเสาวณีย์	 พานิชเจริญ	 1๐๖	 นางสาวหทัยชนก	 ธรรมกาย
	 1๐๗	 นางสาวหทัยรัตน์	 กะบินโรจน์	 1๐๘	 นางสาวหทัยรัตน์	 พงษ์จินดา
	 1๐๙	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 คูหาศักดิ์	 11๐	 นายอดินันท์	 ศรีลารัตน์
	 111	 นางสาวอนงค์นาฎ	 เลิศรัตนาวรชัย	 11๒	 นายอนันต์	 จ�าปาพุด
	 11๓	 นายอนันต์	 ประสมพงษ์	 11๔	 นางสาวอมรรัตน์	 โกสิลารัตน์
	 11๕	 นางสาวอรยา	 บัณฑุวงศ์	 11๖	 นางสาวอัชฌา	 หาญพัฒนากิจ
	 11๗	 นายอาณาจักร	 พิมพะกร	 11๘	 นายอาทิตย์	 ตรีภพ
	 11๙	 นายอาลิน	 ประสานพานิช
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก
	 1	 นางสาวกนกอร	 อักษรจันทร์	 ๒	 นางสาวกมลชนก	 ขอบอรัญ
	 ๓	 นายจักรกฤษณ์	 วิเชียรมงคล	 ๔	 นางสาวจารุตา	 ยงค์พีระกุล
	 ๕	 นางสาวจิราภรณ์	 จันนก	 ๖	 นางสาวจุฑารัตน์	 ดาบแก้ว
	 ๗	 นายเฉลิมพร	 พื้นชมภู	 ๘	 นางสาวชณิฎฌาน์	 กอบบุญโชติ
	 ๙	 นางสาวชลญา	 บุญเก็บ	 1๐	 นายชาติเชื้อ	 ชัยเดช
	 11	 นางสาวชุติมณฑน์	 มีสะอาด	 1๒	 นางสาวญาดา	 สุขสุเดช
	 1๓	 นางสาวฐาปณัฒ	 เพ็ชรพรม	 1๔	 นางสาวฐิรกานต์	 บุญคงมา
	 1๕	 นางสาวณคุณ	 พันธุ์ศิริ	 1๖	 นางสาวณัฐธิดา	 กันตะคะนันท์
	 1๗	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมล	 บุปผาทาโน	 1๘	 นางสาวทัศนีย์	 จันทพรึก
	 1๙	 นางสาวธณัฐดา	 อ่อนสว่าง	 ๒๐	 นางสาวนาตยา	 พุทธสอน
	 ๒1	 นายนิคม	 หมูหล้า	 ๒๒	 นางสาวนุชนันท์	 เมฆสุข
	 ๒๓	 นายบัญชา	 อิสริยะอาภา	 ๒๔	 นางสาวปวีณา	 กันตะคะนันท์
	 ๒๕	 นางสาวปารมาท	 ปัญญเตชินช์	 ๒๖	 นางสาวปาริชาติ	 แจ่มบุญมา
	 ๒๗	 นางสาวปิยาภรณ์	 แดงกระจ่าง	 ๒๘	 นางสาวพรสุดา	 ขจรเมือง
	 ๒๙	 นายพฤกษ์พนาพัฒน์	 ถนอมจิตร	 ๓๐	 นายพศวัต	 สุขสบาย
	 ๓1	 นางสาวพิมผกา	 สุนทร	 ๓๒	 นางสาวภัทร์นฤน	 ชัยเดช
	 ๓๓	 นางสาวมนัสวีร์	 เกตุจรุง	 ๓๔	 นายเมธา	 สายสุวรรณ
	 ๓๕	 นายรังสฤษฎ์	 ศรีประเสริฐภาพ	 ๓๖	 นางสาวรัตนขวัญทิพย์	 สุวรรณสุข
	 ๓๗	 นางสาววรารัตน์	 เชษฐานันท์	 ๓๘	 นางสาววิจิตรา	 ส�าเร็จเฟื่องฟู
	 ๓๙	 นายศิริโชค	 เกตุแก้ว	 ๔๐	 นางสาวศุทธินี	 โพธิ์ไพโรจน์
	 ๔1	 นายสมชัย	 สุวรพันธ์	 ๔๒	 นายสรศักดิ์	 สหชัยรุ่งเรือง



๙๗

	 ๔๓	 นางสาวสวรินทร์	 อิงคยะกุล	 ๔๔	 นางสาวสุพรรณี	 แสนสุข
	 ๔๕	 นายสุรชัย	 อินทร์สุวรรณ์	 ๔๖	 นายสุรสิทธิ์	 สิทธิเวช
	 ๔๗	 นางสาวหทัยรินทร์	 จันทร	 ๔๘	 นายอทิคุณ	 บุญรินทร์
	 ๔๙	 ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล	 ประเสริฐศรี	 ๕๐	 นางสาวเอมมาลิน	 ก�าหอม
	 ๕1	 นางสาวเอมอร	 ทองเปลี่ยน	 ๕๒	 MR.	LI	 HUANG
	 ๕๓	 Ms.	ZHOU	 JINHUA
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
	 1	 นายกฤษขจร	 พงษ์วัฒนกุล	 ๒	 นายกฤษณ์กมล	 ตันวิบูลย์
	 ๓	 นางสาวเขมินทรา	 ท่าม่วง	 ๔	 นายคมกริช	 ไกรแจ่ม
	 ๕	 นางสาวจิรนุช	 บูรณเจริญกิจ	 ๖	 นางสาวชัญญธรณ์	 ศิริรชตจิรานนท์
	 ๗	 นางสาวณัชชา	 เตียวเจริญ	 ๘	 นางสาวณัฐจารี	 อรุณโชติ
	 ๙	 นางสาวณัฐญามญฐ์	 วงศ์ณภูวดล	 1๐	 นายติณณภพ	 บุญประเสริฐ
	 11	 นางสาวทัชชา	 พยัคเกษมโสภณ	 1๒	 นางสาวธัญวัลย์	 เนื่องจ�านงค์
	 1๓	 ร้อยเอกหญิงบุญญิสา	 รอดเอี่ยม	 1๔	 นายประสงค์	 เตชาภรณ์พงศ์
	 1๕	 สิบเอกปัฐญพงศ์	 บุญช่วยเหลือ	 1๖	 นางสาวพัชร์สิตา	 ธนนเลิศพันธ์
	 1๗	 พันตรีพิศาล	 อินทนนท์	 1๘	 นายภควัส	 ศิริมังคละ
	 1๙	 นางสาวภฆวรรณ	 มุสิกะพุกก์	 ๒๐	 นายภานุวัฒน์	 ธรรมประเสริฐ
	 ๒1	 นางสาวยุวกาญจน์	 เกียรติคุณไพศาล	 ๒๒	 นางสาวรินทร์ลภัส	 นพสิทธิ์ธรรม
	 ๒๓	 นางสาวรุจิวรรณ	 คชไพสิฐ	 ๒๔	 นายวรา	 กวีกิจวิรัตน์
	 ๒๕	 นายวิศรุต	 เปาอินทร์	 ๒๖	 นางสาวศรุชา	 ศรีวังค�า
	 ๒๗	 นายศิวัจน์	 พรพงศ์โยธิน	 ๒๘	 นายสมบัติ	 นุชประเสริฐ
	 ๒๙	 นายสมศักดิ์	 กลิ่นเกษร	 ๓๐	 นายสุกฤษฎิ์	 บัญชรเทวกุล
	 ๓1	 นายโสภณ	 เนื่องจ�านงค์
สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
	 1	 นางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์	 ภาธรสืบนุกูล	 ๒	 นายอดิศักดิ์	 ตั้งวงศ์มั่น
	 ๓	 นางสาวอภิพัชร	 ขจรบริรักษ์
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
	 1	 นางสาวกฤดาอร	 จุนวิเชียร	 ๒	 นางสาวธิดารัตน์	 วิสิทธิ์กาศ
	 ๓	 นางสาววัลลภา	 พูลสวัสดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
	 1	 นางสาวธิดารัตน์	 สาหินกอง	 ๒	 นายเมธาสิทธิ์	 โรจรังสฤษฎ์
	 ๓	 นายศุภกานต์	 วงศ์สุนพรัตน์	 ๔	 นางสาวสุภัทรา	 อรรคเศรษฐัง
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
	 1	 นางสาวกชพร	 วิถีอนันต์	 ๒	 นายกอบกริช	 รักจิตต์
	 ๓	 นางสาวกิตติยา	 วงษ์วิโรจน์	 ๔	 นางสาวทับทิม	 ไชโย
	 ๕	 นางสาวปรียานุช	 พึงล�าภู	 ๖	 นางสาวปาริชาติ	 เปรมเจริญ
	 ๗	 นางสาวยุวดี	 ทิมุลนีย์	 ๘	 นางสาวลัญชนา	 เพิ่มพูล
	 ๙	 นางสาววรวรรณ	 ทองสุข	 1๐	 นางสาววรัญญา	 วัฒนศาสตร์สาธร
	 11	 นางสาวแววพลอย	 เมืองศรีนุ่น	 1๒	 นายศุภชัย	 ไชยเลิศ
	 1๓	 นางสาวสุกฤตา	 หาญคณินมงคล	 1๔	 นางสาวอัจจพร	 มั่นคง
	 1๕	 MR.	HONGJUN	 LI	 1๖	 MR.	KARMA	 JIGME
	 1๗	 Ms.	QU	 YUANWEI	 1๘	 MR.	SUN	 WANGGUAN



๙๘

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการ    
	 1	 นางสาวภัสราภรณ์	 นาคสุวรรณ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการจัดการ
	 1	 นางสาวกชกร	 นุ่มดี	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 ตันติศรีไกรแสง
	 ๓	 นางสาวกฤษกร	 ร่มโพธิ์	 ๔	 นายกฤษฎิ์ปภัส	 เศวตโชติ์
	 ๕	 นางสาวกวิสรา	 มณีจันสุข	 ๖	 นายจตุรภัทร	 ค�าอ่อน
	 ๗	 นางสาวจตุวรรณ	 ปานพิมพ์	 ๘	 นางสาวจิตรารวดี	 ธิราภรณ์
	 ๙	 นางสาวชนกอร	 จันทร์ด�า	 1๐	 นางสาวชลธิชา	 ด้งพุก
	 11	 นางสาวชลธิดา	 ภู่ภักดี	 1๒	 นายชัยฤกษ์	 แซ่เจิ้ง
	 1๓	 นางสาวชาญาฎา	 พรหมทองสุข	 1๔	 นางสาวณัชชา	 ทองปัน
	 1๕	 นายตรีเพชร	 เพ็ชรุจิ	 1๖	 นายธนวันต์	 รัตนเมธีมงคล
	 1๗	 นายธเนศ	 ตันรัตนวงศ์	 1๘	 นางสาวธัญญาภัทร	 พุธเพ่ง
	 1๙	 นางสาวธันย์ชนก	 แพรงาม	 ๒๐	 นายนพนนท์	 สุขประเสริฐ
	 ๒1	 นางสาวนฤภร	 เจริญศิล	 ๒๒	 นางสาวนิภาพร	 สุวรรณสิทธิ์
	 ๒๓	 นางสาวเบญญทิพย์	 อาทิตยศรัณยากร	 ๒๔	 นางสาวปณิฏฐา	 ผสมทรัพย์
	 ๒๕	 นางสาวปริญาพร	 อาจหาญ	 ๒๖	 นางสาวปัญญาพร	 อาจหาญ
	 ๒๗	 นางสาวปาริฉัตร	 เฮ็งเส็ง	 ๒๘	 นางสาวพรนภา	 ศรีเงินถม
	 ๒๙	 นางสาวพรนรินทร์	 เสวย	 ๓๐	 นางสาวพิมเพชร	 มุขยประโยค
	 ๓1	 นางสาวพิมลนาฏ	 แพเอี่ยมอัมพร	 ๓๒	 นางสาวพิรญาณ์	 เสือจ�าศิล
	 ๓๓	 นางสาวภีรดา	 วิไลพัฒน์	 ๓๔	 นายฤทธิกร	 ส�าราญฤทธิ์
	 ๓๕	 นางสาววชิรญาณ์	 บูรณสัจจะ	 ๓๖	 นายวรกิจ	 วัฒนาภิบาล
	 ๓๗	 นางสาววรณัชชา	 กิตยารักษ์	 ๓๘	 นางสาววรรณชลี	 จันทโชติ
	 ๓๙	 นายวิชชากร	 ชูเดช	 ๔๐	 นางสาววิภาดา	 สุขตั้งมั่น
	 ๔1	 นางสาววีรวรรณ	 จันทร์ผา	 ๔๒	 นางสาวศจีพรรณ	 ชนะสัตรู
	 ๔๓	 นางสาวศศิธร	 วงษ์ท้วม	 ๔๔	 นางสาวศศิวิมล	 รื่นเจริญ
	 ๔๕	 นางสาวศิริลักษณ์	 สุดห้วยแก้ว	 ๔๖	 นางสาวศุภนิดา	 โพธิ์นคร
	 ๔๗	 นางสาวสรินยา	 ทานอุดม	 ๔๘	 นางสาวสลิลยา	 คงคาสวัสดิ์
	 ๔๙	 นางสาวสวรรยา	 แพนลา	 ๕๐	 นางสาวสิริเกศ	 กาเหว่านาค
	 ๕1	 นางสาวสิริมา	 ปทุมวงค์	 ๕๒	 นางสาวสุชาดา	 บุญพิทักษ์
	 ๕๓	 นางสาวสุภารัตน์	 พรหมมาเกิด	 ๕๔	 นายสุริยะ	 ประพันธ์พัฒน์
	 ๕๕	 นางสาวสุวิมล	 คะสุระ	 ๕๖	 นางสาวเสาวลักษณ์	 เขมะศิริ
	 ๕๗	 นางสาวอติกานต์	 พัทนา	 ๕๘	 นางสาวอนุธิดา	 ถ้วยงาม
	 ๕๙	 นางสาวอภิชญา	 พงษ์หัสบรรณ์	 ๖๐	 นายอภิชาติ	 เหลืองลออ
	 ๖1	 นางสาวอภิษฐา	 ลักขิตานนท์	 ๖๒	 นางสาวอมรรัตน์	 หงษ์พร
	 ๖๓	 นางสาวอมลรดา	 น�้าตาล	 ๖๔	 นางสาวอรธิดา	 กิจที่พึ่ง



๙๙

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการจัดการ
	 1	 นางกาญจนาพร	 เงินทุ่ง	 ๒	 นายเกรียงศักดิ์	 แสงสุริยะ
	 ๓	 นางสาวจันทร์ฉาย	 สุภาพ	 ๔	 นางสาวจิตสุภา	 กองสิงห์
	 ๕	 นางสาวจุฑามาศ	 อินทไทร	 ๖	 นางสาวชนิภรณ์	 บุญยงค์
	 ๗	 นายเชาวรินทร์	 โชติอิงคนันท์	 ๘	 นางสาวญาณภา	 ศรีระกิจ
	 ๙	 นายฐาปนพงษ์	 แสนนางชน	 1๐	 นางสาวณภัทร	 เทพอักษร
	 11	 นายณรงค์ชัย	 สุวรรณ์ตระกูล	 1๒	 นายณัฐวุฒิ	 ราชรักษ์
	 1๓	 นางสาวณิชาภา	 ซิ้มเทียม	 1๔	 นางสาวดวงจันทร์	 แจ้งสว่าง
	 1๕	 นายธัชพล	 ศักดิ์ประศาสน์	 1๖	 นางสาวธันยพร	 สุขแพทย์
	 1๗	 นางสาวนภาลัย	 เมตตาปราณี	 1๘	 นางสาวนันทิชา	 สุขกมลพงษ์
	 1๙	 นายบัณทัต	 ภานะจิต	 ๒๐	 นางสาวบุญยกร	 มุกดาสนิท
	 ๒1	 นางสาวบุสริน	 มะสะกา	 ๒๒	 นางสาวเบญจวรรณ	 พลลักษณ์
	 ๒๓	 นายปฐวี	 ปัญญามี	 ๒๔	 นางสาวปณาลี	 วชิรคงไพบูลย์
	 ๒๕	 นางสาวปนัดดา	 กันเกิดผล	 ๒๖	 นางสาวปริยภัส	 ปริยานนท์
	 ๒๗	 นางสาวปรียานุช	 มั่นคง	 ๒๘	 นายพีรวัส	 คงปาน
	 ๒๙	 นายพีรวัส	 ว่องไว	 ๓๐	 นายภัทรพล	 บุญสาย
	 ๓1	 นางสาวมณีรัตน์	 จุ่งมิตร	 ๓๒	 นางสาวรัชดาพร	 หลงนาม
	 ๓๓	 นางสาวรัฐกานต์	 นพตลุง	 ๓๔	 นางสาวลลิตพรรณ	 ทองอ้น
	 ๓๕	 นางสาววราภรณ์	 ศรีรัตนะ	 ๓๖	 นางสาววีราภรณ์	 เนื่องจ�านงค์
	 ๓๗	 นางสาวศศิธร	 แสงอรุณ	 ๓๘	 นางสาวศิริรัตน์	 กางหอม
	 ๓๙	 นางสาวศุภนิดา	 ใจอารี	 ๔๐	 นายศุภมงคล	 สิวะโมกข์
	 ๔1	 นางสาวศุภวรรณ์	 โสดา	 ๔๒	 นางสาวสรัลพร	 สุวรรณเพ็ชร
	 ๔๓	 นางสาวสุกัญญา	 ธรรมโชติ	 ๔๔	 นางสาวอชา	 ขาวชูเกียรติ
	 ๔๕	 นางสาวอมรรัตน์	 ขวัญสังข์	 ๔๖	 นางสาวอินทุภา	 จิตรอาสา
	 ๔๗	 นางสาวไอริณ	 ตันติเมฆิน

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
	 1	 นางสาวกชกร	 ศรีเกษม	 ๒	 นางสาวกมลชนก	 น�า้ทรัพย์
	 ๓	 นายกรกฤษ	 ตรีโลเกศกุล	 ๔	 นางสาวกฤตย	 เจียมกาย
	 ๕	 นายกฤษฎา	 โกมินา	 ๖	 นายกฤษฎา	 ธาราศิริวัฒน์
	 ๗	 นางสาวกวินภรณ์	 ไทยเจริญ	 ๘	 นางสาวกัญชลี	 รัตนากรชัยกุล
	 ๙	 นางสาวกัลยรัตน์	 แย้มยิ้ม	 1๐	 นางสาวกาญจ์	 ศรีพิทักษ์
	 11	 นางสาวกาญจนา	 ยังให้ผล	 1๒	 นายกานต์รวี	 สุโข
	 1๓	 นายกิตติพิชณ์	 รัตนดิษฐ์	 1๔	 นางสาวกุลธิดา	 ตันยี่กุล
	 1๕	 นายคณิตศิลป์	 พรกิจประสาน	 1๖	 นายคณิน	 พัฒนโสภณ
	 1๗	 นายคุณากร	 ทุมเกตุ	 1๘	 นางสาวจรัสพิม	 แจ่มแจ้ง
	 1๙	 นางสาวจรินทร์พร	 จิตต์สมบัติ	 ๒๐	 นายจักรภัทร	 นิวัฒนากุล
	 ๒1	 นายจารุวัฒน์	 ระฉัตร	 ๒๒	 นางสาวจิตติมา	 เข็มทอง
	 ๒๓	 นายจิรวุฒิ	 ตัญญะปัญญาชน	 ๒๔	 นางสาวจิราพรรณ	 ขันติวงศ์
	 ๒๕	 นางสาวจิราภัทร	 สนอง	 ๒๖	 นายจิราวัฒน์	 มงคล
	 ๒๗	 นางสาวจิริยาพร	 พุทธยากูล	 ๒๘	 นางสาวจุรีรัตน์	 ก�าลังเลิศ



1๐๐

	 ๒๙	 นางสาวชณิตา	 ถาวร	 ๓๐	 นางสาวชนม์นิภา	 อ้อนประเสริฐ
	 ๓1	 นางสาวชนัดดา	 พุ่มเกศรี	 ๓๒	 นางสาวชนิกานต์	 ด่านอินทร์
	 ๓๓	 นางสาวชนิสรา	 รัชชนันท์	 ๓๔	 นางสาวชมภูนุช	 เซียสวัสดิ์
	 ๓๕	 นางสาวชยาภรณ์	 ยุติธรรม	 ๓๖	 นางสาวชรินทร์ทิพย์	 โชติกาอรัญกุล
	 ๓๗	 นายชลธวัช	 มีช�านาญ	 ๓๘	 นางสาวชลิตา	 แย้มสังข์
	 ๓๙	 นายชัชวาลย์	 อังศุวัฒนกุลสิริ	 ๔๐	 นางสาวชัญญา	 แซ่โง้ว
	 ๔1	 นายชัยพัฒน์	 เจริญศักดิ์	 ๔๒	 นายชัยพิพัฒน์	 อังศุวัฒนกุลสิริ
	 ๔๓	 นางสาวชุติมา	 ฝ่ายพาน	 ๔๔	 นายโชคชัย	 เกียรติสกุลวัฒน์
	 ๔๕	 นายฐาปกรณ์	 จิตรกมลวัฒน	 ๔๖	 นางสาวฐิติพร	 เกิดสาย
	 ๔๗	 นายณกมล	 รักชาติ	 ๔๘	 นายณภัทร	 เข็มทอง
	 ๔๙	 นายณภัทร	 พงษ์ธีระพล	 ๕๐	 นางสาวณัชญ์ชญากานต์	ชีวธารานนท์
	 ๕1	 นายณัชพล	 รัตนปรีดากุล	 ๕๒	 นางสาวณัฏฐ์เณรี	 รุจิกรพิรพัฒน์
	 ๕๓	 นางสาวณัฏฐ์นลิน	 ติระอาภรณ์	 ๕๔	 นางสาวณัฐกานต์	 แสนสึก
	 ๕๕	 นางสาวณัฐชยา	 วัธนวิสูตร	 ๕๖	 นายณัฐธัญ	 ศิริวัฒนสกุล
	 ๕๗	 นางสาวณัฐธิดา	 วันจันทร์	 ๕๘	 นางสาวณัฐนรี	 เนื่องจ�านงค์
	 ๕๙	 นายณัฐพล	 เพ็ชรไทย	 ๖๐	 นางสาวณัฐริกา	 รัตน์วิทยากรณ์
	 ๖1	 นางสาวณัฐริกา	 สกุลไทย	 ๖๒	 นายเตวิช	 จรรยาวัฒน์
	 ๖๓	 นายไตรภพ	 ผลบุญ	 ๖๔	 นายทัฬห์ธเนศ	 วงศ์เธียรทองค�า
	 ๖๕	 นายธงชาติ	 อาจสามารถ	 ๖๖	 นายธนกร	 เที่ยงธรรม
	 ๖๗	 นายธนพัฒน์	 พิมพาทอง	 ๖๘	 นายธนวัฒน์	 นันทพานิช
	 ๖๙	 นางสาวธนาภรณ์	 เจริญศักดิ์	 ๗๐	 นางสาวธนาภรณ์	 วิจิตรวงศ์
	 ๗1	 นางสาวธันย์ชนก	 กุลละวณิชย์	 ๗๒	 นางสาวธันยพร	 ภัณฑิราวรโชติ
	 ๗๓	 นางสาวธารารัตน์	 สายด�า	 ๗๔	 นางสาวธิติมา	 ลิมป์รุ่งโรจน์
	 ๗๕	 นายธีรธัช	 เรืองอร่าม	 ๗๖	 นายธีรพัฒน์	 จันทร์เขียว
	 ๗๗	 นายธีรภัทร์	 รอดส�าอางค์	 ๗๘	 นางสาวนพเก้า	 รัตนะ
	 ๗๙	 นางสาวนพมาศ	 บุญสนอง	 ๘๐	 นางสาวนภัสสร	 บุญนาค
	 ๘1	 นางสาวนริตา	 แย้มสุคนธ์	 ๘๒	 นางสาวนริศรา	 ปิ่นยะกูล
	 ๘๓	 นางสาวนัทชา	 บุญพุ่ม	 ๘๔	 นางสาวน�า้ตาล	 มั่งมี
	 ๘๕	 นายนิธินันท์	 อรัณยกานนท์	 ๘๖	 นายนิวัฒน์	 จองค�า
	 ๘๗	 นางสาวเบญญาภา	 บุญมากพร้อม	 ๘๘	 นางสาวปภาวดี	 ใหม่สิงห์
	 ๘๙	 นางสาวปรารถนา	 ใจจริง	 ๙๐	 นายปริพรรห์	 เกิดพืช
	 ๙1	 นางสาวปัญญาภรณ์	 ศิริรักษ์	 ๙๒	 นางสาวปิยธิดา	 พรรณา
	 ๙๓	 นายปิยวัฒน์	 แก้วมณี	 ๙๔	 นางสาวปิยาณี	 พูลสวัสดิ์
	 ๙๕	 นางสาวปิยาพัชร	 มังกรแก้ว	 ๙๖	 นายพชรพล	 ศาสตร์เจริญ
	 ๙๗	 นางสาวพรพรรณ	 วัตถากรณ์	 ๙๘	 นางสาวพรเพชร	 มาสี
	 ๙๙	 นางสาวพรฤดี	 กาเบ้า	 1๐๐	 นายพรหมพัฒน์	 ประกายเกียรติ
	 1๐1	 นายพสิษฐ์	 เนตรดี	 1๐๒	 นายพัชรพงษ์	 สะตะ
	 1๐๓	 นางสาวพัชรพร	 ปิตานุวัฒน์	 1๐๔	 นางสาวพัชริฎา	 ยงเสมอ
	 1๐๕	 นางสาวพิชชาภา	 เครือนวล	 1๐๖	 นางสาวพิมพ์ภัทรา	 ภูชัยธัชพงษ์
	 1๐๗	 นายพุทธรักษ	 เอมโกวิทย์	 1๐๘	 นางสาวแพรพิไล	 จันลาภา
	 1๐๙	 นางสาวแพรวนภา	 สืบวัฒนศิลป์	 11๐	 นางสาวภัคธีมา	 เร่งสมบูรณ์
	 111	 นางสาวภัทรานิษฐ์	 ไพฑูรย์	 11๒	 นายภาณุเดช	 สดศรี



1๐1

	 11๓	 นางสาวภานรินทร์	 เกาะกาใต้	 11๔	 นางสาวมัณฑนา	 เสาวนา
	 11๕	 นางสาวมาณัฐดา	 ฤทธิ์มงคล	 11๖	 นางสาวเมทินี	 นาคสินธุ์
	 11๗	 นายเมธาสิทธิ์	 พงศ์กล�า่	 11๘	 นางสาวรวิวรรณ	 รักความสุข
	 11๙	 นางสาวรัชฎากร	 เจริญกุลผล	 1๒๐	 นางสาวรัชฎาพร	 ทองประเสริฐ
	 1๒1	 นายรัชพงศ์	 ขุนคลังมีวน	 1๒๒	 นางสาวรัตมณี	 ภูมิคอนสาร
	 1๒๓	 นายวรพรต	 บุญช่วย	 1๒๔	 นายวรเมธ	 ว่องตระกูล
	 1๒๕	 นางสาววรรณนิสา	 รุ่งขจรกลิ่น	 1๒๖	 นางสาววรรณรัชต์	 ธีร์ธนาสิทธิ์
	 1๒๗	 นายวรวัฒน์	 เสริมศรี	 1๒๘	 นางสาววรัญญา	 อารีย์พัฒนไพบูลย์
	 1๒๙	 นายวราพงษ์	 เจริญสุข	 1๓๐	 นางสาววราภรณ์	 กุลละวณิชย์
	 1๓1	 นายวัศพล	 กาญจนศาสตร์	 1๓๒	 นายวัศพล	 จิตรกสิกร
	 1๓๓	 นายวัศพล	 มิตรอุปถัมภ์	 1๓๔	 นายวิษณุ	 ภิลัยวัลย์
	 1๓๕	 นางสาววีรภัทรา	 ทรัพย์สิน	 1๓๖	 นายวีระวัฒน์	 มณีรัตนากรณ์
	 1๓๗	 นางสาวศรัญรัตน์	 แสวงศักดิ์	 1๓๘	 นายศรัณย์พงศ์	 กฤตชัยพงษ์
	 1๓๙	 นายศราวุฒิ	 อนันต์สวัสดิ์	 1๔๐	 นางสาวศศิวรรณ	 รินทร์ธราศรี
	 1๔1	 นางสาวศศิสุภางค์	 เปรมประเสริฐ	 1๔๒	 นายศักดิ์นรินทร์	 สุขประสงค์
	 1๔๓	 นางสาวศิริประภา	 โชศิริ	 1๔๔	 นางสาวศิริพร	 ธราธรโสภณ
	 1๔๕	 นางสาวศิริพร	 พรศิริพันธุ์	 1๔๖	 นางสาวศิวะพร	 วงศ์จิราษฎร์
	 1๔๗	 นางสาวศุจินทรา	 ศรีโมรา	 1๔๘	 นายศุภกร	 คงลัดดา
	 1๔๙	 นายสนาธิป	 สุระกูล	 1๕๐	 นายสหภาพ	 อินทรรุจิกุล
	 1๕1	 นายสัญชัย	 จิรนฤมิตร	 1๕๒	 นางสาวสายธาร	 ไชยศรี
	 1๕๓	 นายสารัช	 พงษ์ยินดี	 1๕๔	 นางสาวสิรินันท์	 แก้วกัญจร
	 1๕๕	 นางสาวสิริพร	 จันทร์กูล	 1๕๖	 นายสิโรดม	 พรหมศิริ
	 1๕๗	 นางสาวสุดารัตน์	 กล้าหาญ	 1๕๘	 นายสุทธิเกียรติ	 จันทรมณี
	 1๕๙	 นางสาวสุพัตรา	 อยู่ถาวร	 1๖๐	 นางสาวสุภมาศ	 พวงสวัสดิ์
	 1๖1	 นางสาวสุภาภรณ์	 ศรีรัตน์	 1๖๒	 นายสุรชาติ	 เปภักดี
	 1๖๓	 นายสุรดิษ	 ยะโสภา	 1๖๔	 นางสาวสุวดี	 บ�ารุงศิริ
	 1๖๕	 นางสาวสุวพัชร	 อิงวะระ	 1๖๖	 นายอภินันท์	 ศรีฟ้า
	 1๖๗	 นางสาวอมิตรา	 บุญเทียน	 1๖๘	 นางสาวอมิตา	 แสงอุไร
	 1๖๙	 นางสาวอรอินทุ์	 ค�าอุ่น	 1๗๐	 นางสาวอัจฉรา	 เทพเสนา
	 1๗1	 นางสาวอัจฉรา	 หงษ์วิเศษ	 1๗๒	 นางสาวอัญชนา	 องคะเส
	 1๗๓	 นายอานันท์	 เฉื่อยรัมย์	 1๗๔	 นางสาวอารยา	 ศรีนวล
	 1๗๕	 นางสาวอารีรัตน์	 นิลแนม
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
	 1	 นางสาวนาถวรรณ	 จรัสทิพย์มณี	 ๒	 นายไพบูลย์	 ศรีอนันต์
	 ๓	 นายฤทธิรงค์	 ไชยรัตน์	 ๔	 นายศราวุฒิ	 ทองมะหา
	 ๕	 นางสาวอรวรรณ	 สุขวานนท์
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
	 1	 นายก้องเกียรติ	 กิตติคุณ	 ๒	 นางสาวคุนัญญา	 ทัดเทียมพร
	 ๓	 นายชัชวาลย์	 ทิพย์วงษ์ทอง	 ๔	 นายณรงค์ศักดิ์	 โพธิ์ไทร
	 ๕	 นางสาวปภาวดี	 ภิญโญ	 ๖	 นางสาวเฟื่องฟ้า	 มีโภคา
	 ๗	 นายมนศิต	 กุลมาตย์	 ๘	 นายวรรณะ	 พาลี

เทคโนโลยีวิศวกรรม
	 1	 นายกิตติพันธ์	 จันทาสี	 ๒	 นายณรงค์ศักดิ์	 ใจอาจ
	 ๓	 นางสาวปภัสธนันท์	 วิชาชู	 ๔	 นายพงศ์พล	 ธีระสาร
	 ๕	 นายพลากร	 จุกสีดา	 ๖	 นายไพบูลย์	 พรหมบังเกิด
	 ๗	 นายรุ่งธรรม	 ธรรมรักษ์	 ๘	 นายวิทยา	 เชยชื่น
	 ๙	 นายสมเดช	 โสภณดิเรกรัตน์	 1๐	 นายอุ้ย	 สุข
	 11	 นายเอกจิต	 มนต์สุวรรณ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน
	 1	 นายจตุพล	 ขจรฟุ้ง	 ๒	 นายรัฐพงษ์	 รัตนโคตร
	 ๓	 นายวิรัช	 จุ้ยกระยาง	 ๔	 นายสุริยา	 แก้วเขียว
	 ๕	 นายสุวิทย์	 ปะสาวะเท
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
	 1	 นางสาวณีรนุช	 พันธ์มาลี	 ๒	 นายอนุชิต	 ก�าลังดี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวชลิตา	 นิ่มนวล	 ๒	 นางสาวบุษบา	 ผลโยธิน
	 ๓	 นายพุทธ	 กิติวิริยกุล	 ๔	 นายวิจิตร	 สงวนนาม
	 ๕	 นางสาววิณัฐดา	 ประชุมสาย	 ๖	 นายอานันท์	 จุลสุคนธ์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
	 1	 นางสาวกมลวรรณ	 ขันทอง	 ๒	 นางสาวจุฑามาศ	 ปานทับ
	 ๓	 นางสาววชิราภรณ์	 เชิดชู
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
	 1	 นายนิพนธ์	 สมหมาย
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
	 1	 นางสาวกนกเนตร	 ขึ้นนกคุ้ม	 ๒	 นายกมลพล	 ขยันหา
	 ๓	 นายชนม์พิสิทธิ์	 ยาท้วม	 ๔	 นายณัฐพล	 วงษ์วาร
	 ๕	 นางสาวธนาภรณ์	 ทองรูปพรรณ์	 ๖	 นายปฏิพล	 วงษ์พระจันทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวจิราวรรณ	 สุภาพรูป
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
	 1	 นางสาวกิรณา	 มหิพันธ์	 ๒	 นายพงศ์ณฐ	 ส�าเร็จเฟื่องฟู
	 ๓	 นางสาวพัชรินทร์	 ศรีสองสกุล	 ๔	 นางสาวภิญญามาศ	 มานะทวีวัฒน์
	 ๕	 นางสาวรดาธร	 กิตติญาณนนท์	 ๖	 นายวรปรัชญ์	 พูนสวัสดิ์
	 ๗	 นายวิทยา	 จันทร์ทรง	 ๘	 นางสาวอารดา	 ไชยโคตร
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เทคโนโลยีบัณฑิต
กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
	 1	 นายกฤษณะ	 แซ่เอี๊ยว	 ๒	 นายจักรพันธ์	 พากล้า
	 ๓	 นายภูมิพจน์	 กุหลาบ	 ๔	 นายวรพัทธ์	 ถมยา
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต
	 1	 นายมานนท์	 ภักดีไสย์
กลุ่มเทคโนโลยีเคมี
	 1	 นางสาวกันตา	 พูลศิริคช	 ๒	 นางสาวญาณาธร	 แสนโคตร
	 ๓	 นางสาวฐิตาภา	 ด�ารงกิจพัฒนกุล	 ๔	 นางสาวนฤมล	 ปิ่นโฉมฉาย
	 ๕	 นางสาวนิสา	 คณาบุตร	 ๖	 นายพายุ	 โยนยาน
กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
	 1	 นางสาวกัลยรัตน์	 มงคลประเสริฐ	 ๒	 นายกุลธร	 แซ่เตียว
	 ๓	 นายไกรเวทย์	 กรี่เงิน	 ๔	 นายคมสัน	 ดีศรี
	 ๕	 นายณัฐพงศ์	 อินทร์ล�า้	 ๖	 นายนพฤทธิ์	 วาริพิน
	 ๗	 นายพีรวิชญ์	 กาญจนพานิชย์	 ๘	 นายไวยวุฒิ	 กลัดทอง
	 ๙	 นายสิริพงศ์	 กฤษแก้วบุญเรือง	 1๐	 นายอภิชาติ	 พฤกษะวัน
กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
	 1	 นายกุลชา	 โตเลี้ยง	 ๒	 นายฆนาศัย	 เลาหพันธ์
	 ๓	 นายชยากร	 พันธุ์ศรี	 ๔	 นายณัฐวุฒิ	 มีรินทร์
	 ๕	 นายภาณุพงศ์	 ทรัพย์ศิริ	 ๖	 นายวัฒนสิน	 สนั่นไหว
	 ๗	 นายศุภกร	 เข็มทอง	 ๘	 นายอรรถวุฒิ	 ดีรบรัมย์
	 ๙	 นายอัมฤทธิ์	 ภศุนิกร
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา
	 1	 นายกฤษฎา	 ปราบรัตน์	 ๒	 นายคมศักดิ์	 สุภาวิทย์
	 ๓	 นายธนนท์	 บุสดี	 ๔	 นายบูรพา	 ขุนศรี
	 ๕	 นายภานุพงศ์	 แสงจ�ารัส

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
	 1	 นางสาวภูนิตา	 ใหญ่กว่าวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
	 1	 นายชยุตม์	 แตรไตรรงค์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
	 1	 นายนพอนนต์	 พิสิฐพงษ์ธร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
	 1	 นายเกรียงศักดิ์	 สาสมจิตต์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
	 1	 นางสาวปรางทิพย์	 เธียรวัฒนา	 ๒	 นายสุเมธ	 เผ่าชู
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
	 1	 นายวรวุฒิ	 สอนสุภาพ



1๐๔

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
	 1	 นางสาวกนกพร	 ศรีทาวงศ์	 ๒	 นางสาวกัญญารัตน์	 อ่วมชม
	 ๓	 นางสาวกันภิรมย์	 แซ่จิ้ว	 ๔	 นางสาวกิติวรรณ	 แซ่จิ้ว
	 ๕	 นางสาวกุลนาถ	 ผลาผล	 ๖	 นายเกียรติศักดิ์	 นันทนาณัฐกุล
	 ๗	 นายคุณาวุฒิ	 จงกุล	 ๘	 นางสาวจิตติมา	 คนคล่อง
	 ๙	 นางสาวจุฑาทิพย์	 สิทธิเกษมชัย	 1๐	 นางสาวจุฑามาศ	 พิชญพิบูลย์
	 11	 นางสาวจุฑารัตน์	 โปสูน	 1๒	 นางสาวชนนิกานต์	 ทองเกิด
	 1๓	 นางสาวชนัญดา	 จันทรเสนา	 1๔	 นายชานนท์	 ช้างฉาว
	 1๕	 นางสาวญาณิศา	 โกมลศรี	 1๖	 นางสาวฐลัชนันท์	 สายเครือค�า
	 1๗	 นางสาวฐิตาพร	 ใจตรง	 1๘	 นางสาวณัชชา	 เทพทอง
	 1๙	 นางสาวณัฐชา	 ตันติกุลวัฒนกิจ	 ๒๐	 นายณัฐธนพล	 จันทร์พราหมณ์
	 ๒1	 นางสาวณัฐพร	 พินิจอักษร	 ๒๒	 นายณัฐพันธุ์	 สนั่นนาม
	 ๒๓	 นางสาวณัฐวดี	 ดังกระโทก	 ๒๔	 นายณัฐิวุฒิ	 ไตรโอสถ
	 ๒๕	 นางสาวณิชากร	 สุทธิธรรม	 ๒๖	 นางสาวณิชาภัทร์	 พ้นกายา
	 ๒๗	 นายณิศพล	 สุทธิวรยานนท์	 ๒๘	 นางสาวดลนภา	 จันทร
	 ๒๙	 นายดุรงค์ฤทธิ์	 ท้าวสอน	 ๓๐	 นางสาวถนอมนวล	 นาคภักดี
	 ๓1	 นายธนวัฒน์	 มานะธ�ารงศักดิ์	 ๓๒	 นายธรากร	 สุขศรีนวล
	 ๓๓	 นางสาวธัญญลักษณ์	 ประศรี	 ๓๔	 นางสาวธัญญา	 ดีทวี
	 ๓๕	 นางสาวนงนาฎ	 ศรีโพธา	 ๓๖	 นางสาวนพเก้า	 ปันแก้ว
	 ๓๗	 นางสาวนภัศรา	 มาลัย	 ๓๘	 นายนฤพล	 ศรีสุรินทร์
	 ๓๙	 นางสาวนฤภร	 วสันตรุจิโรจน์	 ๔๐	 นางสาวนฤมล	 ฉิมมา
	 ๔1	 นางสาวนฤมล	 สุวรรณวิจิตร์	 ๔๒	 นางสาวนลยา	 อุปรโคตร
	 ๔๓	 นางสาวนัทรียา	 อุปกา	 ๔๔	 นางสาวน�า้ผึ้ง	 พูลทรัพย์
	 ๔๕	 นายบริวัตร	 รสจันทร์	 ๔๖	 นางสาวบุษกร	 แสงเดือน
	 ๔๗	 นางสาวบุษนภา	 เทียนเงิน	 ๔๘	 นางสาวเบญญาภา	 ขาวสะอาด
	 ๔๙	 นางสาวเบญญาภา	 พันธุ์โยธี	 ๕๐	 นางสาวปพิชญา	 ธนวุฒิคติวรกุล
	 ๕1	 นางสาวประไพพิศ	 มูลมั่งคั่ง	 ๕๒	 นางสาวปิยะพร	 ปัญญานุรักษ์
	 ๕๓	 นายปุญญพัฒน์	 โครพ	 ๕๔	 นายพงศกร	 เทศพุ่ม
	 ๕๕	 นางสาวพรรณภา	 นวลนิ่ม	 ๕๖	 นายพิมพ์นารา	 วรลักษณ์ภักดี
	 ๕๗	 นายพีรพล	 ว่องพรรณงาม	 ๕๘	 นายพีรายุ	 กลางหล้า
	 ๕๙	 นางสาวแพรวพราว	 วงศ์อิน	 ๖๐	 นางสาวมินตรา	 พยอมใหม่
	 ๖1	 นางสาวยลดา	 เจริญพันธ์	 ๖๒	 นางสาวเยาวนารี	 บุญมาฉาย
	 ๖๓	 นางสาวรชตะ	 มงคล	 ๖๔	 นายรอมาฎอร	 สุขเกษม
	 ๖๕	 นางสาวรัชฎาภรณ์	 แฉ่งน้อย	 ๖๖	 นางสาวเรณุกา	 วรุตมพันธ์
	 ๖๗	 นายเลิศฤทธิ์	 ลิ้มสุรัตน์	 ๖๘	 นางสาววรมล	 ท้าวฮวด
	 ๖๙	 นางสาววันวิสาข์	 คงศรี	 ๗๐	 นางสาววิภาลักษณ์	 วงษ์ค�า
	 ๗1	 นายวุฒิพงษ์	 พิพัฒน์กิจชัยกุล	 ๗๒	 นายศรุต	 ตั้งโกศล
	 ๗๓	 นางสาวศศิธร	 แสนหอ	 ๗๔	 นายเศรษฐพงศ์	 ศิริโฆษิตยางกูร
	 ๗๕	 นางสาวสมฤดี	 บัวทอง	 ๗๖	 นายสวราชย์	 ค่าม่วง
	 ๗๗	 นางสาวสิทธิยา	 อาศัยธรรมกุล	 ๗๘	 นางสาวสิราภรณ์	 สันติโชตินันท์
	 ๗๙	 นางสาวสุกัญญา	 ตันฮื้อ	 ๘๐	 นางสาวสุธีพร	 ทนค�า
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	 ๘1	 นางสาวสุนันทา	 ไฝเพชร	 ๘๒	 นางสาวสุนิตา	 มุจรินทร์
	 ๘๓	 นางสาวสุพรรษา	 แซ่อึ๊ง	 ๘๔	 นายสุรินทร์	 เสนาะจิต
	 ๘๕	 นายสุวัฒน์	 แพงไธสง	 ๘๖	 นางสาวหทัยชนก	 ไกรมงคล
	 ๘๗	 นางสาวหฤทัย	 ท�านุ	 ๘๘	 นางสาวอนงค์ภรณ์	 ประภาสมณเฑียร
	 ๘๙	 นางสาวอนันตญา	 ฤทธิพันธ์	 ๙๐	 นายอนุรักษ์	 แก่นสาร
	 ๙1	 นางสาวอภิชญา	 เมฆฉาย	 ๙๒	 นางสาวอภิสรา	 เมฆฉาย
	 ๙๓	 นางสาวอรอุมา	 ทิมอ่อง	 ๙๔	 นางสาวอัญชนา	 ธัญญกิจ
	 ๙๕	 นางสาวอัญฑิกา	 ธาราธีรภาพ	 ๙๖	 นายอานนท์	 ศิลป์ประดิษฐ์
	 ๙๗	 นางสาวอานิสงส์	 โพทอง	 ๙๘	 นางสาวอุมารินทร์	 เสวัณนา
	 ๙๙	 นายเอกชัย	 ไกลถิ่น
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
	 1	 นายกนกพล	 เปียปิยะ	 ๒	 นายกฤตวัฒน์	 โตเจริญ
	 ๓	 นายกฤษฏิ์	 มาแก้ว	 ๔	 นายกฤษณะ	 กลิ่นจรูญ
	 ๕	 นายกาญจน์	 รักษนาเวศ	 ๖	 นายกิตติ	 ทันไธสง
	 ๗	 นายเกียรติศักดิ์	 เอี่ยมจ�ารูญ	 ๘	 นายคงกพัน	 สุขศิริ
	 ๙	 นายจักรกฤษณ์	 สารการ	 1๐	 นายจิตติพงศ์	 งิ้วราย
	 11	 นายจิรายุ	 วิเศษโอสถ	 1๒	 นายจิรายุทธ	 คงอุไร
	 1๓	 นายจิรายุส	 แม้นนิล	 1๔	 นายจุติพงษ์	 นัทธีประทุม
	 1๕	 นายชยพล	 หวลกระจาย	 1๖	 นายชุติวรรษ	 เกษพานิช
	 1๗	 นายชูวิทย์	 โพธิสิงห์	 1๘	 นายซานโต๊ส	 นิวปันเน่
	 1๙	 นายฐิติกร	 ฐานวุฒิโฆษิต	 ๒๐	 นายณัฐชนน	 หมอกลาง
	 ๒1	 นางสาวณัฐณิชา	 สิงห์ทอง	 ๒๒	 นายณัฐพงศ์	 แป้นจันทร์
	 ๒๓	 นายณัฐพล	 สุวรรณโชติ	 ๒๔	 นายณัฐพล	 แสงอุไร
	 ๒๕	 นายณัฐวุฒิ	 บุญค�าหาร	 ๒๖	 นายดานิเอล	 สินสุวรรณ์
	 ๒๗	 นายต่อตระกูล	 เพ็ญวันศุกร์	 ๒๘	 นายตุลาการ	 คงทอง
	 ๒๙	 นายทศพร	 งอนภูเขียว	 ๓๐	 นายทศพล	 เบ็ญจวิไลกุล
	 ๓1	 นายธนพันธ์	 โฉมงาม	 ๓๒	 นายธนวัฒน์	 เนตรแสงศรี
	 ๓๓	 นายธัญชนิต	 เลิศเกียรติกุล	 ๓๔	 นายธิติ	 ปัญจธรรมกุล
	 ๓๕	 นายนพดล	 นาคพนม	 ๓๖	 นายปรัชญา	 จอมเกตุ
	 ๓๗	 นายปรัชญา	 พุ่มประดับ	 ๓๘	 นายพงศ์ธาดา	 แซ่เตีย
	 ๓๙	 นายพงษ์เทพ	 จันทร์สว่าง	 ๔๐	 นางสาวพรชนก	 ศรีใจ
	 ๔1	 นายพลวัฒน์	 ศรีพลาย	 ๔๒	 นางสาวพัชรวรรณ	 พลเภา
	 ๔๓	 นายพิทักษ์	 นันตา	 ๔๔	 นายภาณุวัฒน์	 ฉายปิติศิริ
	 ๔๕	 นายภานุพัฒน์	 ไชยฤกษ์	 ๔๖	 นางสาวภิญญาพัชญ์	 นีระเสน
	 ๔๗	 นายภูริต	 พลนิกร	 ๔๘	 นายวชิรวิทย์	 เงินท้วม
	 ๔๙	 นายวรดร	 วงษ์เสถียร	 ๕๐	 นายวรนารถ	 วิโทจิตร
	 ๕1	 นายวรรณชาติ	 ตรึกหากิจ	 ๕๒	 นายวรวิทย์	 โสดเที่ยง
	 ๕๓	 นายวรวุฒิ	 เกิดน้อย	 ๕๔	 นางสาววราลี	 เชยเอี่ยม
	 ๕๕	 นายวัชรพล	 ยี่รัญศิริ	 ๕๖	 นายวัชรพล	 อ่อนทอง
	 ๕๗	 นายวิภาวัส	 จันทะคาม	 ๕๘	 นายศราวุธ	 ดวงสว่าง
	 ๕๙	 นายศักดิ์ชาย	 หล�าบุรี	 ๖๐	 นายศุภกร	 แสงสุวรรณ
	 ๖1	 นายเศรษฐบุตร	 กัณหาลี	 ๖๒	 นายสมศักดิ์	 บุญสาร



1๐๖

	 ๖๓	 นายสรายงค์	 เหลืองวรา	 ๖๔	 นายสุจินดา	 รุ่งแสงทิวากร
	 ๖๕	 นายสุดวิศิษฎ์	 ไชยเมืองชื่น	 ๖๖	 นายสุทธิภัทร	 มาลัยหวาน
	 ๖๗	 นายสุทัศน์	 กลมปั่น	 ๖๘	 นายหฤษฎ์	 เงินบุคคล
	 ๖๙	 นางสาวหัทยา	 เรียงสันเทียะ	 ๗๐	 นายอนุพงษ์	 ข�าคม
	 ๗1	 นายอนุพงษ์	 หิรัญเพิ่ม	 ๗๒	 นายอภิชาติ	 คุ้มภัย
	 ๗๓	 นายอภิวัฒน์	 ปุราถานัง	 ๗๔	 นายอัครเดช	 เหมศาสตร์
	 ๗๕	 นายอัศจรรย์	 ไพรวัน	 ๗๖	 นางสาวอาทิชา	 วัฒนะไมตรี
	 ๗๗	 นายอิทธิพงศ์	 ทิวะเจริญวงศ์	 ๗๘	 นายเอกฤทธิ์	 นาคหล่อ
	 ๗๙	 MR.	SOPHEAK	 KHENG
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
	 1	 นางสาวกมลลักษณ์	 พูลพันธ์ชู	 ๒	 นายกานต์รวี	 กาฬบุตร
	 ๓	 นางสาวกุลธิดา	 แฝงจันทร์	 ๔	 นางสาวเกตนิกา	 สรงนวล
	 ๕	 นายคฑายุทธ	 ทวยไธสง	 ๖	 นายจตุรพร	 คล้ายทอง
	 ๗	 นางสาวจรวยพร	 ตั้งกิจโอฬาร	 ๘	 นางสาวจันทิมา	 ทุมมะลา
	 ๙	 นางสาวจารุวรรณ	 สุรินทอง	 1๐	 นางสาวจิตติมา	 แสงตา
	 11	 นางสาวจุฬารัตน์	 พื้นพรม	 1๒	 นายเจษฎา	 สายท่าเสา
	 1๓	 นางสาวชนัญญา	 บัวใหญ่	 1๔	 นายชัยวัฒน์	 ศรีทอง
	 1๕	 นายฐากูร	 ภราดรธรรม	 1๖	 นายณรงค์	 อาศา
	 1๗	 นางสาวณัฐกานต์	 สีชล	 1๘	 นายณัฐพงศ์	 ประสาททอง
	 1๙	 นายณัฐพล	 โค้ววัฒนา	 ๒๐	 นายณัฐพล	 จันทร์แย้มไผ่
	 ๒1	 นายณัฐพล	 พุกกะรัตน์	 ๒๒	 นายณัฐวัฒน์	 ธงยี่สิบ
	 ๒๓	 นายณัฐวุฒิ	 สนิท	 ๒๔	 นายณัฐสิทธิ์	 ทิพยางกูร
	 ๒๕	 นายณัทกร	 เกษมส�าราญ	 ๒๖	 นางสาวเดือนฉาย	 ชะตัน
	 ๒๗	 นายติสรณ์	 สีสุข	 ๒๘	 นายถิรวุฒิ	 โฆษิตพล
	 ๒๙	 นายทักษ์ดนัย	 เขียวอ้อม	 ๓๐	 นายธนพล	 จิตรเจริญ
	 ๓1	 นายธนพล	 ทวีผล	 ๓๒	 นายธนพล	 ร้อยศรี
	 ๓๓	 นายธนพัฒน์	 อุบลวัฒน์	 ๓๔	 นายธนวัฒน์	 จันทร์เกตุ
	 ๓๕	 นายธนาวีร์	 วงศ์สิงห์งาม	 ๓๖	 นายธวัชชัย	 โชคบุญ
	 ๓๗	 นางสาวธัญวัลย์	 ธนวงศ์พร	 ๓๘	 นางสาวธันยาภรณ์	 ปานเลิศ
	 ๓๙	 นางสาวธิดารัตน์	 ขุทรานนท์	 ๔๐	 นายธีรพงศ์	 ไชยสุข
	 ๔1	 นายธีระวัฒน์	 ศรีอุดร	 ๔๒	 นายนนทภัทร	 ธีระก�าจาย
	 ๔๓	 นางสาวนริศรา	 สระเศษ	 ๔๔	 นางสาวนิจรินทร์	 มูลสิติ
	 ๔๕	 นายบดินทร์	 ถานอาจนา	 ๔๖	 นางสาวบัณฑรวรรณ	 ศรีพูล
	 ๔๗	 นายบุญฤทธิ์	 ไทยเอี่ยม	 ๔๘	 นายปองภพ	 ชูช่วย
	 ๔๙	 นายปาฏิหาริย์	 ทรงธรรม	 ๕๐	 นายปิยณัฐ	 ฟูเจริญไพบูลย์
	 ๕1	 นายปิยวัฒน์	 มาชู	 ๕๒	 นายพงศกร	 วงศ์กระจ่าง
	 ๕๓	 นางสาวพชรพร	 ไมตรีจิตต์	 ๕๔	 นายพัสกร	 พูลสวัสดิ์
	 ๕๕	 นายพิชาภพ	 เพิ่มญาณวรรธนะ	 ๕๖	 นายพิเชษฐ์	 ปิตานุสรณ์
	 ๕๗	 นายพิพัฒน์	 หงษ์แสน	 ๕๘	 นายพีรกิตติ์	 รื่นพันธ์
	 ๕๙	 นายพีรณัฐ	 มีส�าราญ	 ๖๐	 นายพีรภาส	 ทิสารัมย์
	 ๖1	 นางสาวเพ็ญนภา	 กลัดมุข	 ๖๒	 นายหไพบูลย์	 จรูญชนม์
	 ๖๓	 นายภัทรชัย	 เต็งอินทร์	 ๖๔	 นายภานุสรณ์	 วุฒิภาค



1๐๗

	 ๖๕	 นายภูชิต	 พานทอง	 ๖๖	 นายภูมิภาค	 พัสดุ
	 ๖๗	 นายมนัสวี	 สุวรรณคีรี	 ๖๘	 นายยุทธนา	 น้อยจันทร์
	 ๖๙	 นายยุทธพิชัย	 หลีหลาย	 ๗๐	 นายโยธิน	 บัวหอม
	 ๗1	 นางสาวระวีวรรณ	 ส่างสาร	 ๗๒	 นายรักษพงศ์	 ชัยดิเรก
	 ๗๓	 นายรัชนาท	 หุ่นพานิช	 ๗๔	 นายวรวัฒน์	 มะนาวหมู่
	 ๗๕	 นายวรวิทย์	 จิตอารี	 ๗๖	 นายวรวีร์	 ภักดี
	 ๗๗	 นางสาววริศรา	 นันทธาตรี	 ๗๘	 นายวสุ	 โชติช่วง
	 ๗๙	 นายวัศพล	 กองค�า	 ๘๐	 นายวิชญ์เทพ	 บุญชูสิงห์เสนี
	 ๘1	 นายวิวัฒน์	 วงศ์วัฒนะเศรษฐ์	 ๘๒	 นายวิศิษฎ์	 สกุลเดชไพศาล
	 ๘๓	 นายวุฒิ	 คุณาภรณ์	 ๘๔	 นายเวียงชัย	 คาระมาตย์
	 ๘๕	 นายศรัณย์พงศ์	 มะลิดา	 ๘๖	 นายศิรพัชร์	 สมพงษ์
	 ๘๗	 นางสาวศิริพร	 โสดา	 ๘๘	 นายสกุล	 ประจันบาล
	 ๘๙	 นายสรวิทญ์	 เจริญวิทย์ขจร	 ๙๐	 นายสรวิศ	 พิเศษธนกิจกุล
	 ๙1	 นายสหภาพ	 เล้าสุวรรณ	 ๙๒	 นายสิทธิพงษ์	 รอดมาลัย
	 ๙๓	 นายสิทธิฤกษ์	 ราญรอน	 ๙๔	 นางสาวสุธิณี	 เต็งวิเศษ
	 ๙๕	 นายสุธีรัตน์	 เอมอิ่ม	 ๙๖	 นายสุรเชษฐ์	 นิลงาม
	 ๙๗	 นายสุรเชษฐ์	 บูรณ์เจริญ	 ๙๘	 นางสาวหทัยทัด	 วิเศษกุล
	 ๙๙	 นางสาวหนึ่งนภา	 ฉิมไทย	 1๐๐	 นายอนุสรณ์	 หล่มแสง
	 1๐1	 นายอภิชิต	 แรกเรียง	 1๐๒	 นายอิสราณุวัฒน์	 ฉวี
	 1๐๓	 MR.	SARET	 SOEURN
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
	 1	 นางสาวกมลชนก	 คุ้มด�า	 ๒	 นางสาวกมลวรรณ	 สุริวงษ์
	 ๓	 นายกิตติภณ	 ฟองแพร่	 ๔	 นายกิตติศักดิ์	 คะอะนันท์
	 ๕	 นายกุลิสร์	 แก้วกัญญาติ	 ๖	 นายเกตุนรินทร์	 เนตรดี
	 ๗	 นางสาวเกษราภรณ์	 เกลียวเพียร	 ๘	 นายเกียรติภูมิ	 แก้วเทพ
	 ๙	 นายจักรกริสน์	 ศรีรมภ์	 1๐	 นายจักรพันธ์	 แดงมีทรัพย์
	 11	 นายจักรพันธ์	 มุสิกอุดมสิน	 1๒	 นางสาวจันทรา	 ฉุนเทศ
	 1๓	 นางสาวจุฑามาศ	 มัติโก	 1๔	 นายเจษฎา	 พรหมอักษร
	 1๕	 นายฉัตรกาญจน์	 บุญฉ�า่	 1๖	 นายเฉลิมชนม์	 วันทอง
	 1๗	 นางสาวชญาน์พันธ์	 ชาญเดช	 1๘	 นายชนกันต์	 โคจรนา
	 1๙	 นางสาวชลิตตา	 เทพคีรี	 ๒๐	 นายชวกร	 ดอนโอฬาร
	 ๒1	 นายชวลิต	 ฮ้อเจริญ	 ๒๒	 นายชัยณรงค์	 เบญจพรทวี
	 ๒๓	 นายชัยวัฒน์	 หนูสงค์	 ๒๔	 นางสาวชิดชนก	 เผื่อนบิดา
	 ๒๕	 นายชินวัฒน์	 ติยวรนันท์	 ๒๖	 นางสาวโชติกา	 มีโพธิ์
	 ๒๗	 นางสาวญาโณทัย	 ผาสุข	 ๒๘	 นางสาวฐิติพร	 พรมโอก
	 ๒๙	 นายณพัชร	 มาแก่น	 ๓๐	 นางสาวณัฐนันท์	 ช�านาญจิตร์
	 ๓1	 นางสาวณัททยา	 เต่าทอง	 ๓๒	 นายทรัพย์อนันฏ์	 วงศ์สุรินทร์
	 ๓๓	 นายธนภัทร	 เจริญวัย	 ๓๔	 นางสาวธนวรรณ	 งามมี
	 ๓๕	 นายธนาคาร	 แก่นแก้ว	 ๓๖	 นายธนาวุฒิ	 อระเอี่ยม
	 ๓๗	 นายธัญชนน	 พูลจวง	 ๓๘	 นายธันวา	 ทองรักษ์
	 ๓๙	 นางสาวธิฆัมพร	 ไชยรัตน์สัมพันธ์	 ๔๐	 นางสาวธิดามณี	 อิ้ดแสง
	 ๔1	 นางสาวธิติมา	 ทันประโยชน์	 ๔๒	 นายธีรภัทร	 ส�าราญฤทธิ์



1๐๘

	 ๔๓	 นายธีรเมช	 แก้ววิไล	 ๔๔	 นายนริศวร	 ชีสังวร
	 ๔๕	 นายนฤเบศ	 พนากานต์	 ๔๖	 นายนิธิศ	 ศักดิ์สิทธิการ
	 ๔๗	 นายนิวัฒน์	 ค�าพันธ์	 ๔๘	 นางสาวนุชนารถ	 นามรัสสี
	 ๔๙	 นายบดีศร	 เกษตรสิน	 ๕๐	 นายบัญชา	 บรรเทาวงษ์
	 ๕1	 นายบุญญฤทธิ์	 ฤทธิ์เดช	 ๕๒	 นายบุลากร	 อภิเนาวนิเวศน์
	 ๕๓	 นางสาวปวีณวัชร์	 อัครชุณหะวงศ์	 ๕๔	 นายพงศกร	 พิริยพฤนต์
	 ๕๕	 นายพงศกร	 ลิ้มภักดี	 ๕๖	 นางสาวพรพิมล	 ช�าห้าน
	 ๕๗	 นายพรภวิษย์	 ซ้อนพุฒ	 ๕๘	 นายพันธุ์คุปต์	 เปรียบปาน
	 ๕๙	 นายพิทยุตม์	 เดิมสมบูรณ์	 ๖๐	 นายพิทวัส	 เซ็งมา
	 ๖1	 นางสาวพิมพ์พิชญา	 ร่วมบุญ	 ๖๒	 นายพูมภพ	 เพ็ชรี่
	 ๖๓	 นายภาณุ	 ไผ่เฉลิม	 ๖๔	 นายภาณุพันธ์	 จันเติบ
	 ๖๕	 นายภาณุพันธ์	 ห่านชัย	 ๖๖	 นายภาณุวัฒน์	 พิลึก
	 ๖๗	 นายเมธัส	 แสงสว่าง	 ๖๘	 นายรชพล	 อ้นทิพย์
	 ๖๙	 นายรวิภาส	 เมฆอาภรณ์	 ๗๐	 นายรัชชานนท์	 รุ่งเรืองวัฒนโชติ
	 ๗1	 นางสาวรัชนีกร	 สนสุนันท์	 ๗๒	 นายรัฐภณ	 เขียวสอาด
	 ๗๓	 นายเลิศพงศ์	 เลิศอุตสาหะ	 ๗๔	 นายวรกันต์	 ครูเศรษฐ์
	 ๗๕	 นายวรชัย	 วิจิตต์โภคิน	 ๗๖	 นางสาววราภรณ์	 ติ่งเล็ก
	 ๗๗	 นายวสันต์	 สุขประโคน	 ๗๘	 นายวัชรชัย	 มั่นคง
	 ๗๙	 นายวัลลภ	 แสนท้าว	 ๘๐	 นางสาววารีรักษ์	 ประสาน
	 ๘1	 นายวิริทธิ์พล	 ห่อทองค�า	 ๘๒	 นายวิสาข์	 รอดโพธิ์ทอง
	 ๘๓	 นายวีรภัฎ	 เหลือบชม	 ๘๔	 นายวีระชัย	 เจริญสมบัติ
	 ๘๕	 นายศักดิ์นรินทร์	 มิสกรณ์	 ๘๖	 นางสาวศิริรัตน์	 ชองชะยา
	 ๘๗	 นางสาวศุภาพิชญ์	 ดะสมุทร	 ๘๘	 นางสาวสุภัสรา	 หมวดมงคล
	 ๘๙	 นายสุรเกียรติ	 พฤกษาหอม	 ๙๐	 นายสุวิทัศน์	 สมทรง
	 ๙1	 นางสาวเหมือนฝัน	 ชมภูโคตร	 ๙๒	 นายอธิวัฒน์	 ศรีเมือง
	 ๙๓	 นายอนุกรานต์	 เกิดเอี่ยม	 ๙๔	 นายอรรถพล	 บัวถา
	 ๙๕	 นายอัครวินท์	 แบนมาก	 ๙๖	 นางสาวอัญชุลี	 เครือใหม่
	 ๙๗	 นายอิทธิพัทธ์	 อนันตกูลจิรโชติ	 ๙๘	 นายเอกราช	 ปัญญาโรจน์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
	 1	 นางสาวกรทิพย์	 กิจจาหาญ	 ๒	 นายกฤตเมธ	 เสาเวียง
	 ๓	 นางสาวกฤษณา	 สุเพ็งค�าภา	 ๔	 นางสาวกัลยกร	 สียา
	 ๕	 นางสาวกัลย์สุดา	 สายสนั่น	ณ	อยุธยา	 ๖	 นางสาวกิติญา	 สร้อยเรืองศรี
	 ๗	 นายขจรศักดิ์	 กลั่นตา	 ๘	 นางสาวจริยา	 สังข์ศรี
	 ๙	 นายจักรชัย	 ไชยพงษ์	 1๐	 นายจักรพงศ์	 คลังนิพิตร
	 11	 นางสาวจันทิมา	 อ�านวยพรสถิตย์	 1๒	 นายจิรเมธ	 ชูตรัง
	 1๓	 นางสาวจิราสิริ	 เบ็งทอง	 1๔	 นางสาวจิวารินทร์	 คุมยาน้อย
	 1๕	 นางสาวจุฑามาศ	 บังแก้ว	 1๖	 นางสาวเจนจิรา	 ปั่นกลาง
	 1๗	 นางสาวชฎามาศ	 จงสมจิตต์	 1๘	 นายชนพร	 ระดมเพ็ง
	 1๙	 นางสาวชนิกานต์	 ยะติ	 ๒๐	 นายชยุต	 เสรีวงศ์
	 ๒1	 นายชาติชาย	 น้อยหลา	 ๒๒	 นายไชยวัฒน์	 ทรงศักดิ์ศรี
	 ๒๓	 นางสาวณัชชา	 ช้างแก้ว	 ๒๔	 นางสาวณัฐญา	 หริ่มเพ็ง
	 ๒๕	 นางสาวณัฐฐาพร	 ภูก�าเหนิด	 ๒๖	 นายณัฐธพล	 หงษ์บิน



1๐๙

	 ๒๗	 นายณัฐพล	 วงษ์มาด	 ๒๘	 นางสาวณัฐภรณ์	 ดีแสน
	 ๒๙	 นางสาวณัฐรียา	 ทะสูง	 ๓๐	 นายณัฐวุฒิ	 วิลัยพัฒน์
	 ๓1	 นายดิศรินทร์	 ผ่องคณะ	 ๓๒	 นางสาวตรัสวรรณ	 หิรัญรินรัตน์
	 ๓๓	 นายธนกฤตชัย	 ปิยะอุดมลักษณ์	 ๓๔	 นางสาวธนพร	 เอกจรัสภิวัฒน์
	 ๓๕	 นายธนวรรธน์	 กั้นเกษ	 ๓๖	 นางสาวธนัญญา	 สนธิพันธ์
	 ๓๗	 นางสาวธนาภรณ์	 สังฆกิจ	 ๓๘	 นายธฤตวัต	 ไหว้พรหม
	 ๓๙	 นายธีรพัทธ์	 ชยางศุ	 ๔๐	 นายธีระพงศ์	 เล้าสกุลชัย
	 ๔1	 นายนคร	 ศรีกุดค้าว	 ๔๒	 นางสาวนนทพร	 มี้เจริญ
	 ๔๓	 นางสาวนพรรต	 พ่วงอ่อน	 ๔๔	 นางสาวนภัสสร	 ผลงาม
	 ๔๕	 นางสาวนลินี	 คงศักดิ์	 ๔๖	 นายนัฐวุฒิ	 ไขแสง
	 ๔๗	 นางสาวนันทพร	 สมนักพงษ์	 ๔๘	 นายนิคม	 จูหว้า
	 ๔๙	 นายนิธิศ	 บัวทอง	 ๕๐	 นายนิภัทร	 ปานกุล
	 ๕1	 นางสาวนิรดา	 สมบัติภัทรา	 ๕๒	 นางสาวนุสรา	 ด�าเนินสวัสดิ์
	 ๕๓	 นายเนติพงษ์	 กันยา	 ๕๔	 นายเบญจพล	 ลาภสาร
	 ๕๕	 นางสาวเบญจมาศ	 สงวนชม	 ๕๖	 นายปฏิพลต์	 ธเนศรุ่งโรจน์
	 ๕๗	 นางสาวปณิตสดา	 ศิริเธียรวานิชกูล	 ๕๘	 นายปริญญา	 ถนอมรอด
	 ๕๙	 นางสาวปรียาภรณ์	 สุดสวาสดิ์	 ๖๐	 นางสาวปวันรัตน์	 อาชาภิชาติ
	 ๖1	 นางสาวปานวาด	 ศรีหาวงศ์	 ๖๒	 นางสาวปาริตา	 วิเชียรรัตน์
	 ๖๓	 นางสาวปิยะฉัตร	 งามสว่างรุ่งโรจน์	 ๖๔	 นายปิยะพล	 นีลวัณโณ
	 ๖๕	 นายพรเทพ	 เจริญพร	 ๖๖	 นางสาวพรเพ็ญ	 ใบใหญ่
	 ๖๗	 นายพลาธิป	 ผาติสุวัณณ	 ๖๘	 นายพศิน	 สว่างศรี
	 ๖๙	 นางสาวพิชญา	 ประมวล	 ๗๐	 นายพีระพล	 โพธิ์พุ่ม
	 ๗1	 นายไพศาล	 เเสงค�า	 ๗๒	 นางสาวภริดา	 โพธิ์ทอง
	 ๗๓	 นางสาวภัทรสุดา	 เนตรไพฑูรย์	 ๗๔	 นางสาวภาณุมาส	 สุพรม
	 ๗๕	 นายภูวนัย	 อาจวิชัย	 ๗๖	 นางสาวมนัสนันท์	 ฉิมศร
	 ๗๗	 นางสาวมนุชาธิป	 ตั้งจิตรสดใส	 ๗๘	 นางสาวมินท์มันตา	 รักษ์แก้วปรียากุล
	 ๗๙	 นางสาวมุฬิสฬา	 มิ่งดอนไพร	 ๘๐	 นายยิ่งศักดิ์	 ทิพยไกรศร
	 ๘1	 นางสาวรัตนสิริ	 โรยอุตระ	 ๘๒	 นางสาวลลิตวดี	 ธรรมวงศ์
	 ๘๓	 นายวงศกร	 น้อยประดิษฐ์	 ๘๔	 นางสาววรรณิดา	 จิตหงษ์ทอง
	 ๘๕	 นายวรวิทย์	 เฟื่องน้อย	 ๘๖	 นางสาววลัยพร	 โพธิ์ศรีนวล
	 ๘๗	 นายวัชรพล	 โพธิสมบัติ	 ๘๘	 นางสาววิภาดา	 มูลศาสตร์
	 ๘๙	 นางสาววิภาวี	 แซ่อื้อ	 ๙๐	 นายวีรยุทธ	 สุทธิประภา
	 ๙1	 นายวุฒิไกร	 ปละโน	 ๙๒	 นายศตวรรษ	 ยิ่งยง
	 ๙๓	 นายศรัณย์	 กลัดหว่าง	 ๙๔	 นายศรายุ	 พิมเพียร
	 ๙๕	 นายศักดิ์เดช	 มัดถาปะตัง	 ๙๖	 นางสาวศิรประภา	 ประเสริฐสังข์
	 ๙๗	 นายศิรายุ	 พิมเพียร	 ๙๘	 นางสาวศิริพร	 แซ่ก๊วย
	 ๙๙	 นายศิวกร	 อริยวงษ์ไพบูลย์	 1๐๐	 นายเศรษฐกิจ	 พิลาฤทธิ์
	 1๐1	 นายสมัชชา	 สีฟ้า	 1๐๒	 นายสิทธิชัย	 เจริญทรัพย์
	 1๐๓	 นายสิทธิธรรม	 แซ่ลิ้ม	 1๐๔	 นางสาวสิริกร	 ศิริแพทย์
	 1๐๕	 นางสาวสิรินุช	 บรรจงจิตร	 1๐๖	 นางสาวสิริรัตน์	 น่าบัณดิษฐ์
	 1๐๗	 นางสาวสุชาดา	 พันธ์หว้า	 1๐๘	 นางสาวสุดารัตน์	 บุญ
	 1๐๙	 นางสาวสุดารัตน์	 แอ้นไธสง	 11๐	 นางสาวสุทธิณี	 เตียวรัตนกุล
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	 111	 นายสุทัศ	 ยิ้มเนียม	 11๒	 นางสาวเสาวลักษณ์	 มีเจริญ
	 11๓	 นางสาวอติรัตน์	 เลขะธรรม	 11๔	 นางสาวอนงนาฏ	 นามขาม
	 11๕	 นายอนวัช	 อัคควุฒิกุล	 11๖	 นายอภิวรรธน์	 ณรงค์วุฒิชาญ
	 11๗	 นางสาวอัญชลี	 สังข์แก้ว	 11๘	 นายอาร์ม	 โพธิ์หิรัญ
	 11๙	 นางสาวอารียา	 นิทัศน์	 1๒๐	 นายอุดม	 ภาคสันเทียะ
	 1๒1	 นางสาวอุษณิษา	 ผาตินาวิน	 1๒๒	 นายเอกภพ	 กองแสงศรี
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วิทยาลัยนานาชาติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ
	 1	 นายสุรจิตร	 ศรีรัตนวิจิตร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นายวงศธร	 ท่าพริก
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
	 1	 นางสาวเกวลี	 สรหงษ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ
	 1	 นายคณิติน	 อุดมรัตนกูลชัย	 ๒	 นางสาวนวินดา	 รอดประชา
	 ๓	 นายปฏิพล	 จารุสิริลาภ	 ๔	 นางสาวรพีพร	 สภาพกาย
	 ๕	 Ms.	ARCHELYN	ABESADA	SABUERO
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวกัลยรัตน์	 รุ่งโรจน์ณิชกุล	 ๒	 นางสาวกุสุมา	 จันทร์แก้ว
	 ๓	 นางสาวชวิศา	 ชูแก้ว	 ๔	 นางสาวฐิตา	 เปียคง
	 ๕	 นางสาวฐิติรัตน์	 สิขรีไพศาล	 ๖	 นางสาวณัฐสินี	 ศักดิ์สุริวงค์
	 ๗	 นายธนภูมิ	 อ่อนเจริญ	 ๘	 นางสาวธนัชชา	 ขลุ่ยประเสริฐ
	 ๙	 นางสาวธันยชนก	 บู่สาลี	 1๐	 นายนฤดล	 ประสมสาสตร์
	 11	 นางสาวปราณีต	 แก้วสัมพันธ์	 1๒	 นางสาวรพีพรรณ	 กระจ่างแจ้ง
	 1๓	 นางสาวระลินธร	 เอมสถิตย์	 1๔	 นายวัชรพนธ์	 เกสรสุคนธ์
	 1๕	 นางสาวศรัณรัตน์	 ลอนิกูล	 1๖	 นางสาวสมกมล	 พร้อมมูล
	 1๗	 นางสาวสิรินทร์กานต์	 พลแสน	 1๘	 นางสาวสิรีธร	 ธรรมสิทธิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
	 1	 นางสาวกมลวรรณ	 จันทร์ยิ้ม	 ๒	 นางสาวจิรมณี	 รักแผน
	 ๓	 นางสาวชนนิกานต์	 สุมาลัย	 ๔	 นางสาวทิวาพร	 เทียนทอง
	 ๕	 นางสาวนวรัตน์	 เสงี่ยมงาม	 ๖	 นางสาวบัณระวี	 อิชิดะ
	 ๗	 นางสาวปุณยภา	 สัมมา	 ๘	 นางสาวศรินญา	 คงนิวัฒน์ศิริ
	 ๙	 นายศุภกรณ์	 กีรพิมล	 1๐	 นางสาวศุภนิดา	 พรหมเต็ม
	 11	 นางสาวสิรภัทร	 รุจน์พิพัฒน์	 1๒	 นางสาวสิริโรจนา	 ไทยานันท์
	 1๓	 นางสาวสุพรรษา	 เอกจิรตระกูล	 1๔	 MR.	ALESSANDRO	 PUTZOLU
	 1๕	 Ms.	YOONJIN	 LEE



11๒

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ
	 1	 นางสาวกิรวยา	 มากเจริญ	 ๒	 นางสาวธัญลักษณ์	 เศรษฐวงศ์
	 ๓	 นางสาววรรณวดี	 อรัญญกานนท์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวกมลวรรณ	 เกตุสมาธิ	 ๒	 นางสาวกฤษณา	 แสงเป่า
	 ๓	 นางสาวขวัญฤทัย	 จิตรประสาทชัย	 ๔	 นางสาวเจนจิรา	 สมบูรณ์
	 ๕	 นางสาวณัชชา	 ศรีจันทร์	 ๖	 นายณัฐภัทร	 ถาวรวงศ์
	 ๗	 นายภวัต	 อังคณานุเคราะห์	 ๘	 นางสาวสุธิดา	 อ่อนระเบียบ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
	 1	 นายกรกช	 แสงเทพ	 ๒	 นายกุลภาณิน	 แสงอุทัย
	 ๓	 นางสาวฐาปนิตตา	 จิตต์อภินันท์	 ๔	 นางสาวธัญญลักษณ์	 สิงขร
	 ๕	 นางสาวธัญวรัตม์	 สตารัตน์	 ๖	 นางสาวธิศวรรณ	 ชีวะประไพ
	 ๗	 นางสาวพิชชานันท์	 อุดมเดช	 ๘	 นางสาววรินทร	 โล้พิสาร
	 ๙	 Ms.	HE	 YIFAN

บริหารธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวฝนดาว	 เบญญาพล
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ
	 1	 นางสาวกณพา	 ศิลป์ประกอบ	 ๒	 นางสาวฉัตรฑริกา	 สงบสมัย
	 ๓	 นางสาวชนิษฐา	 วีระอาชากุล	 ๔	 นางสาวณัฐธยาน์	 ปัญจโสภกุล
	 ๕	 นายณัฐนัย	 รัศมิมานนท์	 ๖	 นายธนพล	 มากสอน
	 ๗	 นายธนากร	 ศิริตันติเวชกร	 ๘	 นายธราวิชญ์	 ลิ่มอรุณ
	 ๙	 นางสาวเบญจพร	 ชื่นศิริ	 1๐	 นางสาวเบญจมาศ	 เจริญพิเชฐ
	 11	 นางสาวปัสญา	 ศรีทิพย์	 1๒	 นางสาวเปมิกา	 ศิริพิลา
	 1๓	 นางสาวพรปวีณ์	 ช�านาญเศรษฐกุล	 1๔	 นางสาวพิญาภรณ์	 สมบูรณ์สิทธิ์
	 1๕	 นางสาวเพ็ญพิชญา	 ใจข�า	 1๖	 นางสาวภูริดา	 ทองใบ
	 1๗	 นางสาวรวิสรา	 แก้วศรีงาม	 1๘	 นางสาวเรวดี	 สมบัติ
	 1๙	 นายวรวุฒิ	 โสมนรินทร์	 ๒๐	 นางสาวสวรรยา	 จันทร์คล้าย
	 ๒1	 นางสาวสิรินารถ	 ปราบโจร	 ๒๒	 นางสาวสุชานันท์	 บุญขันธ์
	 ๒๓	 นางสาวสุชาวลี	 ทองวิลาศ	 ๒๔	 นางสาวสุพัตรา	 ประดิษฐ์สาร
	 ๒๕	 นางสาวหทัยมาตุ	 ศรีปราสาท	 ๒๖	 นายอภิศทพงศ์	 สุขีไทย
	 ๒๗	 นางสาวอรปรียา	 รัตนเชษฐ์	 ๒๘	 นางสาวอรุณช์ญาภัคร์	 พงศ์สินบวร
	 ๒๙	 นางสาวอาทิตยา	 โมสืบแสน	 ๓๐	 Ms.	YUHAN	 GONG
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
	 1	 MR.	ANGGI	 DITO	DWISEPTIAN	 ๒	 Ms.	ARA	 AGHNIA		FAJRIANTI
	 ๓	 Ms.	FIONA	 POETRI	KOMALASARI	 ๔	 MISS	KHAIRIFA	 LABIBAH	UMAMI
	 ๕	 MR.	MATTHEW	 GIOVANPUTRA	 ๖	 Ms.	MEI	 RAHAYU
	 ๗	 MR.	NICHOLAS	 SANTOSO	 ๘	 MR.	SAMUEL	 ADITYA
	 ๙	 Ms.	STEFFANIE	 TAJUDIN	 1๐	 MR.	YAHAZIL	 BATARA	SIANIPAR
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวกมลรัตน์	 เรือนมูล	 ๒	 นางสาวกมลวรรณ	 รัตนไทย
	 ๓	 นายกรกต	 พงษ์สละ	 ๔	 นายกฤษฎา	 อ�านวยพล
	 ๕	 นายกวิน	 มาลานนท์	 ๖	 นายก้องสกุล	 สุวรรณวิสารท
	 ๗	 นายกัญจน์ภณ	 ชัชวาลย์	 ๘	 นายกันณภัค	 วันชา
	 ๙	 นางสาวกิตติยาภรณ์	 บุญสวน	 1๐	 นายกิตติศักดิ์	 แจ่มขุนเทียน
	 11	 นางสาวกุลิสรา	 รุ่งสุข	 1๒	 นางสาวขนิษฐา	 เส็งพยอม
	 1๓	 นายคุณานนต์	 รุ่งรัตน์	 1๔	 นายจิรภัทร	 ภัทรนาวิก
	 1๕	 นายจิรวัฒน์	 ทิพย์บรรพต	 1๖	 นายจิรวัฒน์	 ปานแร่
	 1๗	 นางสาวจุฑามาศ	 บุญกลั่น	 1๘	 นางสาวชนิสรา	 แช่มประสิทธิ์
	 1๙	 นางสาวชมพูนุช	 แก้วมณี	 ๒๐	 นางสาวชลธิชา	 งามประเสริฐ
	 ๒1	 นางสาวชลิตา	 ต่อสูงเนิน	 ๒๒	 นายชาญวิช	 นักเสียง
	 ๒๓	 นายชินธันย์	 วชิรทวีทรัพย์	 ๒๔	 นายชินวัตร	 รอดยอม
	 ๒๕	 นางสาวชิเนต	ออร์คิด	 แจ็คโคมิน	 ๒๖	 นางสาวชุติมา	 จิรบวรกุล
	 ๒๗	 นายโชติวัฒน์	 อนันตกูล	 ๒๘	 นายฐากฤช	 นฤมลสกุลชัย
	 ๒๙	 นางสาวฐายินี	 พัฒนศิริเลิศ	 ๓๐	 นางสาวฐิติมา	 เรืองกัน
	 ๓1	 นางสาวณภัทร	 สัจจาธรรม	 ๓๒	 นางสาวณัฏฐ์นรี	 โชติสุต
	 ๓๓	 นางสาวณัฐกฤตา	 ปิดกันภัย	 ๓๔	 นางสาวณัฐชยา	 หินเพ็ชร
	 ๓๕	 นางสาวณัฐวดี	 ศรีสุจินต์	 ๓๖	 นางสาวณัฐวรา	 เรืองรอบ
	 ๓๗	 นายณัฐวัฒน์	 พงษ์พิชิตภูมิ	 ๓๘	 นายต้องเกียรติสกุล	 เกียรติกุลวาณิชย์
	 ๓๙	 นายทองประเสริฐ	 ขอจันทร์กลาง	 ๔๐	 นายธนโชติ	 เปรมดิษฐ์
	 ๔1	 นางสาวธนัชพร	 กิจมีเกียรติดี	 ๔๒	 นายธนัตถ์สรณ์	 เรืองรัตนภูมิ
	 ๔๓	 นางสาวธัญวรัตม์	 แก้วแสนเมือง	 ๔๔	 นางสาวธันยาภรณ์	 ณรงค์
	 ๔๕	 นายนนชภัทร	 ทองร่วง	 ๔๖	 นางสาวนนธิชา	 มาเผือก
	 ๔๗	 นางสาวนภสร	 พิลาแดง	 ๔๘	 นายนรินท์โชติ	 วลีรัตนะรุจิรา
	 ๔๙	 นายนฤดม	 ศุภเศรษฐ์ศักดิ์	 ๕๐	 นางสาวนิโรบล	 สิงหเทพ
	 ๕1	 นายปณพล	 ทัศนียะเวช	 ๕๒	 นายปภล	 โพธิบัณฑิต
	 ๕๓	 นายปริชญ์ทัต	 หาญมานพ	 ๕๔	 นางสาวปริสดา	 มาลาศรี
	 ๕๕	 นางสาวปวีณ์สุดา	 นากสุก	 ๕๖	 นางสาวปัญชลีย์	 ไตรถวิล
	 ๕๗	 นางสาวปิยาภรณ์	 สังข์สงค์	 ๕๘	 นายพงศ์ปณต	 พรเจริญราษฎร์
	 ๕๙	 นายพงศ์พล	 รัตนสุวรรณ	 ๖๐	 นายพชร	 จิตรัตนสุวรรณ
	 ๖1	 นางสาวพชรชล	 รุ่งศรีตระการ	 ๖๒	 นางสาวพนิตพิชา	 ปิ่นสุวรรณ
	 ๖๓	 นางสาวพลอยลิน	 พันธุ์ปรีดา	 ๖๔	 นางสาวพัชชา	 คงสงค์
	 ๖๕	 นางสาวพัชรพร	 ดาวลอย	 ๖๖	 นางสาวพัชราภรณ์	 แซ่ลิ้ม
	 ๖๗	 นางสาวพิมพ์พลอย	 ฉ�่าจิตร	 ๖๘	 นางสาวพิมพ์รัก	 วงษ์สุข
	 ๖๙	 นางสาวเพ็ญพิชชา	 ธัญลวะณิชย์	 ๗๐	 นายภควัต	 ดิเรกวุฒิกุล
	 ๗1	 นางสาวภัทรภา	 เต็งจารึกชัย	 ๗๒	 นางสาวภาวิตา	 กิตติวชิรพงศ์
	 ๗๓	 นายภูมิ	 สิทธาทิพย์	 ๗๔	 นายมหรัฐ	 อินทร์หอม
	 ๗๕	 นางสาวเมธิณี	 มูลชอบ	 ๗๖	 นางสาวยามีละห์	 ปะนัง
	 ๗๗	 นายยุทธนา	 โชคนันทวงศ์	 ๗๘	 นายรชฏ	 บ�ารุงสาลี
	 ๗๙	 นายรชต	 เตโชชัยงาม	 ๘๐	 นายรัฐศิลป์	 เนติไชยศักดิ์
	 ๘1	 นางสาวรัตติยาภรณ์	 พรมอ้น	 ๘๒	 นางสาววรงรอง	 เจริญผล
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	 ๘๓	 นางสาววรชนภัส	 พงษ์พานิช	 ๘๔	 นายวรพล	 สนองคุณ
	 ๘๕	 นางสาววรรณวิภา	 สินค�า	 ๘๖	 นางสาววรรษมณ	 วิภาจักษณกุล
	 ๘๗	 นายวริทธิ์ธร	 ชนะพิชัย	 ๘๘	 นายวรุตม์	 ตั้งค�าเจริญ
	 ๘๙	 นายวัชรชัย	 มนต์วิเศษ	 ๙๐	 นางสาววิภานันท์	 สีสวาท
	 ๙1	 นางสาววิริญาภรณ์	 พิทยานุรักษกุล	 ๙๒	 นายวีรภัทร	 ฐิติรุ่งเรือง
	 ๙๓	 นางสาวศรัญญา	 มีทรัพย์	 ๙๔	 นางสาวศศิกานต์	 จิราภรณ์สิริกุล
	 ๙๕	 นายศักดินนท์	 ใจคนอง	 ๙๖	 นางสาวศิริลักษณ์	 ไชยบุญเรือง
	 ๙๗	 นายศิริวัฒน์	 ประทะทอง	 ๙๘	 นายสรวิชญ์	 บริบูรณ์
	 ๙๙	 นางสาวสร้อยสกุล	 เหลืองวิลัย	 1๐๐	 นางสาวสราลี	 เสนีวงศ	์ณ	อยุธยา
	 1๐1	 นายสิทธิพล	 โชติวชิรา	 1๐๒	 นายสิรภพ	 กิ่งโพธิ์ทอง
	 1๐๓	 นายสิรวิชญ์	 ตั้งอุทัยธรรม	 1๐๔	 นางสาวสิริกาญจน์	 เทียมดี
	 1๐๕	 นางสาวสุณิชา	 ทุมมานนท์	 1๐๖	 นางสาวสุธินี	 เรืองขจิต
	 1๐๗	 นางสาวสุนิสา	 ฟอกสันเทียะ	 1๐๘	 นางสาวสุพิชญา	 บานชื่นวิจิตร
	 1๐๙	 นายสุรศักดิ์	 ล้อชูสกุล	 11๐	 นางสาวเสาวภา	 สุวรรณประทีป
	 111	 นางสาวอฐิติยา	 เมืองนารถ	 11๒	 นางสาวอนัญญา	 ศักดิราชไพจิตร
	 11๓	 นายอนาวิล	 เจษฎาคุปต์	 11๔	 นางสาวอภิญญา	 ช่อเมืองดี
	 11๕	 นางสาวอภิญญา	 รอดรักษาเจริญ	 11๖	 นางสาวอภิสรา	 นามแสง
	 11๗	 นางสาวอภิสรา	 เสือค�า	 11๘	 นางสาวอมรรัตน์	 ทองบ่อ
	 11๙	 นายอัคพล	 พูลผล	 1๒๐	 นางสาวอังคณา	 มิฆเนตร
	 1๒1	 นางสาวอัญชลี	 ปินฉิ่ง	 1๒๒	 นางสาวอันดามัน	 ศิริประโคน
	 1๒๓	 นางสาวอัสมา	 เสนาทิพย์	 1๒๔	 นางสาวอาทิตยา	 โรจน์ธรรมรักษ์
	 1๒๕	 นายอิทธิโชติ	 ลือกิตินันท์	 1๒๖	 นายแอนน์ดรูว	 บอนด์
	 1๒๗	 นายฮันส์	 โลห์ร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
	 1	 นางสาวกนิษฐา	 สุขสัมพันธ์	 ๒	 นางสาวกฤติยาภรณ์	 เจริญสุข
	 ๓	 นายกฤษฎา	 สุรเมธิตานันท์	 ๔	 นายกฤษณศักดิ์	 มัฆะเนมี
	 ๕	 นายกวีวรรษ	 แจ่มจ�ารัส	 ๖	 นางสาวกัญญาณัฐ	 บุพศิริ
	 ๗	 นางสาวกัญณัฏฐ์	 ทรงไพบูลย์	 ๘	 นางสาวกันธิชา	 พิชัยก�าจรวุฒิ
	 ๙	 นายกัมปนาท	 เปรมศักดิ์	 1๐	 นางสาวกัลยรัตน์	 คงสมร
	 11	 นางสาวกุลภัสสร์	 อสัมภิณวงศ์	 1๒	 นายเกรียงไกร	 ดีบุญชัย
	 1๓	 นางสาวเกวลิน	 จุ่นเจิม	 1๔	 นางสาวเกศินี	 ภูสุจริต
	 1๕	 นางสาวจินดา	 ตู้	 1๖	 นายเจตวรรธ	 ภัทรปกรณ์
	 1๗	 นายเฉลิมวัฒนา	 ลออกุล	 1๘	 นางสาวชนัญธิดา	 ไหลอ่อน
	 1๙	 นางสาวชยามณี	 พงษ์ไพบูลย์	 ๒๐	 นางสาวชลธิชา	 เดชคุ้มญาติ
	 ๒1	 นายชัยธวัช	 เจียหลิม	 ๒๒	 นางสาวชาคริยา	 โกรัตนะ
	 ๒๓	 นายชานน	 จันทร์จินดา	 ๒๔	 นางสาวชุลีพร	 อ่อนละมัย
	 ๒๕	 นางสาวฌาศุกาญจน์	 จันทร์ลาย	 ๒๖	 นางสาวฐิตาภัทร์	 วิทยางกูร
	 ๒๗	 นางสาวฐิติรัตน์	 แก้วศรีเทียน	 ๒๘	 นายณธีร์	 ศิลาลาส
	 ๒๙	 นายณัฐ	 อาษาสุข	 ๓๐	 นางสาวณัฐชดาภา	 จันทรวิชิต
	 ๓1	 นางสาวณัฐชา	 สีน�้าเงิน	 ๓๒	 นายณัฐถาพร	 พรสมบูรณ์กิจ
	 ๓๓	 นางสาวณัฐนันท์	 ตันไล้	 ๓๔	 นางสาวณัฐนันท์	 แสงอินทร์
	 ๓๕	 นางสาวณัฐพร	 ศรีกฤษดารมณ์	 ๓๖	 นางสาวณัฐริกา	 ฟองค�า
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	 ๓๗	 นางสาวดวงกมล	 ทองตั้งทุน	 ๓๘	 นางสาวทิพย์ตะวัน	 ใบใหญ่
	 ๓๙	 นายธนศักดิ์	 อิสลาม	 ๔๐	 นายธนิน	 ภู่มณี
	 ๔1	 นางสาวธัญลักษณ์	 วงศ์ทองเหลือ	 ๔๒	 นายนราวุฒิ	 หล้าหิบ
	 ๔๓	 นางสาวนิรชา	 บุญรัตนบัณฑิต	 ๔๔	 นางสาวบุณยานุช	 สิทธิศร
	 ๔๕	 นางสาวเบญจรงค์	 เกียรติไตรรงค์	 ๔๖	 นายปณิธิ	 วงค์ษา
	 ๔๗	 นางสาวปภาวี	 จันทร์ธนไพบูลย์	 ๔๘	 นางสาวปราญชลี	 โม่มาลา
	 ๔๙	 นางสาวปัญญ์	 นทีธร	 ๕๐	 นางสาวปัณณภัสร์	 เมธีวชิรพัฒน์
	 ๕1	 นางสาวปาริฉัตร	 ตั้งทรัพยากร	 ๕๒	 นายพงศธร	 ดีเจริญวงษ์กุล
	 ๕๓	 นางสาวพนิดา	 เมธีเฉลิมบุญ	 ๕๔	 นางสาวพรนิชา	 ชมภูมาตย์
	 ๕๕	 นางสาวพัชรี	 พริ้งพร้อม	 ๕๖	 นางสาวพิจิตรา	 พูลผล
	 ๕๗	 นางสาวพิชญ์สินี	 พรมภา	 ๕๘	 นางสาวพิชญาภา	 กล่อมเกลี้ยง
	 ๕๙	 นางสาวพิมพ์พลอย	 ปรีดารัตน์	 ๖๐	 นางสาวพิมพ์พิชชา	 แก้วเคลือบ
	 ๖1	 นางสาวพิมพิไล	 ประเสริฐ	 ๖๒	 นางสาวพิมวิณัฐ	 พูลสิทธิ์
	 ๖๓	 นางสาวพุทธารมณ์	 จิตรวิบูลย์	 ๖๔	 นางสาวเพ็ญภัสสร	 ชาญเดช
	 ๖๕	 นายไพบูลย์	 สมสุข	 ๖๖	 นางสาวเมธาวดี	 ดวงแก้ว
	 ๖๗	 นางสาวยุภาภรณ์	 ฮงสี	 ๖๘	 นายรักษิต	 รักษ์เจริญ
	 ๖๙	 นางสาวรัญญาภัทร์	 ภู่รอด	 ๗๐	 นางสาวรัตติยากร	 อู่ศิริกุลพาณิชย์
	 ๗1	 นางสาววรญา	 คงคารวิวรรณ	 ๗๒	 นางสาววรัญญา	 ไมตรีจิตต์
	 ๗๓	 นางสาววรากร	 สุขสุคนธ์	 ๗๔	 นางสาววันทกานต์	 สพรั่งผล
	 ๗๕	 นางสาววาสนา	 จันทะคาม	 ๗๖	 นางสาววิภาวี	 วิวัฒนโสภา
	 ๗๗	 นางสาววีรยา	 ประวัติเมือง	 ๗๘	 นายศรัณย์ภัทร	 ทัศวิล
	 ๗๙	 นายศุภวิชญ์	 เจริญลาภ	 ๘๐	 นางสาวสรญา	 สุดสงวน
	 ๘1	 นางสาวสรัลชนา	 เอื้องโชคชัย	 ๘๒	 นายสหเจริญชัย	 ยังอยู่สุข
	 ๘๓	 นายสหรัฐ	 ชินายศ	 ๘๔	 นางสาวสิริวิมล	 อัศวฤกษ์นันท์
	 ๘๕	 นางสาวสิรีปรียา	 บัวบาน	 ๘๖	 นางสาวสุทธิดา	 ขาวสุทธิ์
	 ๘๗	 นายสุทธิภัทร	 พรมมา	 ๘๘	 นางสาวสุธาธิณี	 ทาสมบูรณ์
	 ๘๙	 นางสาวสุนิตา	 จันทร์สุนทร	 ๙๐	 นางสาวสุนิสา	 เหลียงตระกูล
	 ๙1	 นางสาวหนึ่งในหทัย	 ธนะวัฒน์	 ๙๒	 นายอคามินซาสชา	 ทนศร
	 ๙๓	 นายอโณชา	 เรียมศรี	 ๙๔	 นายอนันต์	 ตราสุวรรณ์
	 ๙๕	 นายอนุวัฒน์	 แสงนวล	 ๙๖	 นางสาวอรญา	 อัครด�ารงชัย
	 ๙๗	 นางสาวอัญชิสา	 จาตุรันต์เรืองศรี	 ๙๘	 นางสาวอินทิรา	 ปราบโจร
	 ๙๙	 นายเอกวุฒิ	 จันทร์ส้ม	 1๐๐	 Ms.	ESTRELLITA	JOVISSA	 ALBANIL	RODRIGUEZ
	 1๐1	 MR.	NING	SHENG	 HAO
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
	 1	 นายณัฏฐากร	 สามารถกิจ
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ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
	 1	 นางสาวอรทัยศรี	 เทพเกษตรกุล

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
	 1	 นางสาววิจิตรา	 บุญสอาด

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
	 1	 นายชนวีร์	 โชคศิริวรกุล	 ๒	 นางสาวณัชชา	 เอกระ
	 ๓	 นางสาวภวรัญชน์	 บุญมี	 ๔	 นางสาวอรอาภา	 เรืองสนาม

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวกัญจน์กมล	 ศรีอนันต์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
	 1	 นางสาวกาญจนา	 การร้อย	 ๒	 นางสาวณัฐชยา	 เหลืองประเสริฐ
	 ๓	 นางสาวธันยธร	 อีหม่าน	 ๔	 นางสาวนภาภรณ์	 ชัยค�าภา
	 ๕	 นายพิสิษฐ์	 เดชะ	 ๖	 นายมงคล	 ฐาปนเกรียงไกร
	 ๗	 นายสมิทธ์	 ลีลาเศรษฐวงศ์	 ๘	 นางสาวสุธาสินี	 นิลเพชร
กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวดีฤทัย	 บุญเชิด	 ๒	 นางสาวทิพย์รชยา	 กมลฉัตรจิรโชติ
	 ๓	 นางสาวนภัสวรรณ	 ก�าลังพันธ์	 ๔	 นางสาวนิชาภา	 อยู่คง
	 ๕	 นางสาวปริศรา	 หวังโซ๊ะ	 ๖	 นางสาวสุภาวรรณ	 นิติกรวรากุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
	 1	 นางสาวณิชารัศม์	 เมธีวชิรพัฒน์	 ๒	 นางสาวมณพรรณ	 สุจริต
กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวจีรนันท์	 โชติสิรินันท์

ศิลปศาสตรบัณฑิต
กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
	 1	 นางสาวเกษฎาพร	 แสนมาตร	 ๒	 นางสาวชนิสรา	 พันสลาบขวา
	 ๓	 นายนฤนาท	 แก้วเตชะ	 ๔	 นายปรม์ฐาณ์	 สาขากร
	 ๕	 นางสาวปิยะวรรณ	 คุณาศัย	 ๖	 นางสาวพภัสสรณ์	 บุญภารัตนพันธ์
	 ๗	 นางสาวมัชฌิมา	 ไปรฮูยัน
กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นายทัศติยะ	 เต็มสุริยวงค์	 ๒	 นางสาวนิภาพร	 ปทุมาภา
	 ๓	 MR.	EVGENY	ALEKSANDROVICH	 NEKLYUDOV	 ๔	 MR.	HE	 YU
	 ๕	 Ms.	MIAO	 ZHONGYU	 ๖	 Ms.	WU	 DAN
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คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
	 1	 นางสาวขัตติยานี	 ศรีแฉล้ม	 ๒	 นายจุลเสนีย์	 วัยวัฒนะ
	 ๓	 นายณัฐกิตติ์	 เสงี่ยม	 ๔	 นางสาวณิศวัลย์	 แจ้งกิจ
	 ๕	 นายธีระวิทย์	 วงศ์วรัญญู

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
	 1	 นางสาววันทนีย์	 สุดรัตน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
	 1	 นางสาวจริยา	 ศรีมันตะ	 ๒	 นายธนพงษ์	 เจริญสุข
	 ๓	 นายธนพัฒน์	 จันทร์สระคู

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
	 1	 นางสาวกุลธิดา	 สระน�า้	 ๒	 นายนัฐภูมิ	 สมคิด
	 ๓	 นางสาวพรสุดา	 อธินุวัฒน์	 ๔	 นางสาวพันธกานต์	 ลมฮือหวล
	 ๕	 นางสาวเพ็ญทิพา	 ท่าหลวง

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 เพิ่มพูล	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 ยอดอุส่าห์
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 สุขชื่น	 ๔	 นางสาวกมลทิพย์	 สุขค�า
	 ๕	 นางสาวกมลลักษณ์	 วงษ์ชารี	 ๖	 นางสาวกมลวรรณ	 เชียงศรี
	 ๗	 นายกฤษณะ	 เอี่ยมเจริญ	 ๘	 นางสาวกัญญา	 เสี่ยงสาย
	 11	 นางสาวกันตินันท์	 โกสุระ	 1๒	 นางสาวกัลยรัตน์	 วารีชล
	 1๓	 นางสาวกัลยา	 ประสานศักดิ์	 1๔	 นางสาวกัลยาณี	 ศรีโพนทอง
	 1๕	 นางสาวกาญจนา	 จิตต์ชลธี	 1๖	 นางสาวกาญจนาพิทักษ์	 เฉลิมหมู่
	 1๗	 นายกิตตะธี	 จารุจิตร์	 1๘	 นายกิตติพงษ์	 นิลวดี
	 1๙	 นายกิตติพงษ์	 แสนรัก	 ๒๐	 นายกิตติวัฒน์	 วงษ์ปรีชา
	 ๒1	 นางสาวขวัญฤทัย	 หงษ์สูง	 ๒๒	 นายครองพล	 ดีขยัน
	 ๒๓	 นายคุณานันท์	 มูลาภิวัฒน์	 ๒๔	 นายจตุรพร	 พูลเพิ่ม
	 ๒๕	 นางสาวจรรยาพร	 ทองเต็ม	 ๒๖	 นางสาวจริยา	 จองค�า
	 ๒๗	 นางสาวจันทร์จิรา	 กองบัวใหม่	 ๒๘	 นางสาวจิดาภา	 สีเผือก
	 ๒๙	 นางสาวจินตนา	 ปะนัดตะเถ	 ๓๐	 นายจิรพงศ์	 พรหมพงษ์
	 ๓1	 นายจิรพัส	 วัฒนพานิช	 ๓๒	 นางสาวจิรวรรณ	 ขจรจิตร
	 ๓๓	 นางสาวจิราพร	 ตันติวัฒน์	 ๓๔	 นางสาวจุฑามาส	 ครุปิติ
	 ๓๕	 นางสาวจุฑารัตน์	 วันช่วย	 ๓๖	 นางสาวจุฑารัตน์	 โสมาตร
	 ๓๗	 นางสาวจุไรรัตน์	 วุฒิสาร	 ๓๘	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 ค�าภูมี
	 ๓๙	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 บุญมี	 ๔๐	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 สมนึก
	 ๔1	 นางสาวฉัตรภรณ์	 ธนประโยชน์ศักดิ์	 ๔๒	 นายฉันทวัช	 มโนรมชัชวาล
	 ๔๓	 นางสาวชฎาพร	 ณ	นครพนม	 ๔๔	 นายชนัทธา	 เงินดี
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	 ๔๕	 นางสาวชนิกานต์	 จันทเลิศ	 ๔๖	 นายชนินธร	 สุนทรวิภาต
	 ๔๗	 นางสาวชลนารถ	 วัลลานนท์	 ๔๘	 นายชัยพฤกษ์	 ถาวรกูล
	 ๔๙	 นางสาวชุติรัตน์	 ชมรัตน์	 ๕๐	 นายชูเกียรติ	 จันทร์แรง
	 ๕1	 นางสาวฐานิกา	 เหลืองแดง	 ๕๒	 นายฐาปกรณ์	 วงษ์ระหงษ์
	 ๕๓	 นางสาวฐิติพร	 ใจภักดี	 ๕๔	 นายณรงค์ศักดิ์	 สกลศุภรัตน์
	 ๕๕	 นางสาวณัฐกานต์	 สุดใจ	 ๕๖	 นางสาวณัฐธิดา	 ศิริรักษ์
	 ๕๗	 นายณัฐธีร์	 บุญทองค�า	 ๕๘	 นายณัฐพงศ์	 ด�าริชอบ
	 ๕๙	 นายณัฐพงศ์	 บัวผัน	 ๖๐	 นายณัฐพงษ์	 รอดภัย
	 ๖1	 นายณัฐรัชต์	 เดชอุทัย	 ๖๒	 นางสาวณัฐริกา	 สโมสร
	 ๖๓	 นางสาวณัฐรินทร์	 คล้ายดอน	 ๖๔	 นางสาวณัฐวรรณ	 สงวนหงษ์
	 ๖๕	 นางสาวณัฐสุดา	 เพ็งศรี	 ๖๖	 นางสาวณิชกานต์	 วิศาลบรรณวิทย์
	 ๖๗	 นางสาวดวงใหม่	 คนสูง	 ๖๘	 นางสาวเด่นนภา	 ฮวบข�า
	 ๖๙	 นางสาวเตชินี	 แก้วเจริญ	 ๗๐	 นายทนงศักดิ์	 อุทธา
	 ๗1	 นายธนกานต์	 โสมประยูร	 ๗๒	 นายธนพงษ์	 ปรึงเปี่ยมสุข
	 ๗๓	 นายธนพล	 ธนูธรรมเจริญ	 ๗๔	 นายธนวัฒน์	 จินตนาธัญชาติ
	 ๗๕	 นายธนาพิพัฒน์	 ม่วงขาว	 ๗๖	 นางสาวธนาวดี	 เที่ยงตรง
	 ๗๗	 นางสาวธัญชนก	 แสงเพชร	 ๗๘	 นางสาวธัญญ์พิชชา	 รัตนเกตุ
	 ๗๙	 นางสาวธัญญาพร	 วังชนะ	 ๘๐	 นางสาวธิดารัตน์	 เศวตจินดา
	 ๘1	 นายธีรโชติ	 ทิมจ้อย	 ๘๒	 นายธีรพงษ์	 พิรกุลวานิช
	 ๘๓	 นายธีรภัทร	 พูลเพรียบพร้อม	 ๘๔	 นายธีรวัต	 ตันยะกุล
	 ๘๕	 นายนนท์ธวัฒน์	 พิทักษ์วงศ์	 ๘๖	 นางสาวนพรัตน์	 ล้านทอง
	 ๘๗	 นางสาวนภสร	 สิงห์ลอ	 ๘๘	 นางสาวนริศรา	 ตาราช
	 ๘๙	 นางสาวนฤทัย	 บุญส่ง	 ๙๐	 นางสาวนฤมล	 รักษาพล
	 ๙1	 นางสาวนัจนันท์	 ศรพิชัย	 ๙๒	 นางสาวนันทพร	 แถลงจิตร
	 ๙๓	 นายนันทวัฒน์	 อาภรณ์	 ๙๔	 นางสาวนันทินี	 ห่างไกลพุ่ม
	 ๙๕	 นางสาวนิศารัตน์	 อนันต์	 ๙๖	 นางสาวนุชจรินทร์	 รูปโฉม
	 ๙๗	 นางสาวนุชรี	 หมื่นราม	 ๙๘	 นางสาวบุษราคัม	 ยลถวิล
	 ๙๙	 นางสาวเบญจมาศ	 สินทะแสน	 1๐๐	 นางสาวเบญจวรรณ	 วงค์ทิม
	 1๐1	 นางสาวเบญญา	 พิมพ์สวัสดิ์	 1๐๒	 นางสาวปฐมาภรณ์	 เอื้อวัฒนาศิริกุล
	 1๐๓	 นายประพนธ์	 เทพมงคล	 1๐๔	 นายปรัชญา	 ธรรมมา
	 1๐๕	 นางสาวปรัชญาพร	 ทองอ่อน	 1๐๖	 นายปราการ	 แก้วประเสริฐ
	 1๐๗	 นางสาวปริชาต	 จักรี	 1๐๘	 นางสาวปรียาพร	 สายกระสุน
	 1๐๙	 นางสาวปรียาวรรณ	 เครือแส	 11๐	 นางสาวปัทมาภรณ์	 ประทุมลี
	 111	 นางสาวปียาภรณ์	 สีมาพล	 11๒	 นายพงศธร	 โพธิ์หอม
	 11๓	 นายพงษ์ประกร	 พ่อค้าช้าง	 11๔	 นายพชรพล	 มูลเดช
	 11๕	 นางสาวพรชนก	 ข�าคล้าย	 11๖	 นางสาวพรณิภา	 บานชื่น
	 11๗	 นางสาวพรนิภา	 ใจดี	 11๘	 นางสาวพรประภา	 ประจันกลาง
	 11๙	 นางสาวพรรณิภา	 อุทธา	 1๒๐	 นายพศวัต	 ข�าศิริโชคชัย
	 1๒1	 นางสาวพักตร์เพ็ญ	 เนียนทะศาสตร์	 1๒๒	 นางสาวพัชรภรณ์	 เพ็ชรนิล
	 1๒๓	 นายพิชิตชัย	 อ่องแจ่ม	 1๒๔	 นางสาวพิมพ์ชนก	 ศรีสุวรรณ
	 1๒๕	 นางสาวพุทธิตา	 มอญสวัสดิ์	 1๒๖	 นางสาวพุทธิตา	 วรรณมณฑา
	 1๒๗	 นางสาวเพ็ญพิชชา	 มาสวิมล	 1๒๘	 นางสาวเพียงดาว	 บุษบา
	 1๒๙	 นางสาวแพรพลอย	 พลเยี่ยม	 1๓๐	 นางสาวภนิดา	 สิงห์เสนา
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	 1๓1	 นางสาวภัฏศราวรินทร์	 สร้อยชื่น	 1๓๒	 นายภัทรพล	 หมวดชัยภูมิ
	 1๓๓	 นางสาวภัทรารัตน์	 บุญยบุตร	 1๓๔	 นางสาวภัทราวดี	 บุญผ่องศรี
	 1๓๕	 นางสาวภาณุมาส	 แดงงาม	 1๓๖	 นางสาวภานุชนาถ	 บุญยไทย
	 1๓๗	 นางสาวภาวิดา	 เชื้อดี	 1๓๘	 นางสาวภาวินี	 โพธิ์สนิท
	 1๓๙	 นายภาสุระ	 ศรีสุระ	 1๔๐	 นายภูษณ	 พิณเนียม
	 1๔1	 นางสาวมณฑ์ลชนก	 ปัดลี	 1๔๒	 นางสาวมนัสชนก	 นาภา
	 1๔๓	 นางสาวมะลิวัลย์	 อินทรประสิทธิ์	 1๔๔	 นางสาวมัณฑนา	 บุญมี
	 1๔๕	 นางสาวมัทธนา	 ศรีนางแย้ม	 1๔๖	 นางสาวมัทวันต์	 ทิพย์รัตน์
	 1๔๗	 นางสาวมิรันตี	 ปะติตังโข	 1๔๘	 นายประเสริฐ	 ทิพย์ธันวา
	 1๔๙	 นางสาวยลดา	 อ่วมเกิด	 1๕๐	 นางสาวยุภาภรณ์	 หอมทอง
	 1๕1	 นายรณกร	 มาลินันท์	 1๕๒	 นางสาวรติรัตน์	 ลอดคูบอน
	 1๕๓	 นางสาวรัชนก	 สุนทรเกส	 1๕๔	 นางสาวรัตติยา	 โสดาจันทร์
	 1๕๕	 นายเริงฤทธิ์	 เงินเปี่ยม	 1๕๖	 นางสาวลักษิกา	 แสงทา
	 1๕๗	 นางสาวลัญชนา	 พรหมเล็ก	 1๕๘	 นางสาววชิราภรณ์	 เกิดพูล
	 1๕๙	 นางสาววชิราภรณ์	 สายยาโน	 1๖๐	 นางสาววชิราภรณ์	 สีหะวงค์
	 1๖1	 นายวรพจน์	 สิงห์แก้ว	 1๖๒	 นางสาววรัญญา	 เรืองเดช
	 1๖๓	 นางสาววลัยพร	 นนทะภา	 1๖๔	 นายวศิน	 จันทะลับ
	 1๖๕	 นางสาววาทินี	 เจริญวัย	 1๖๖	 นางสาววารุณี	 ศิริรัตน์
	 1๖๗	 นางสาววิกานดา	 ฤาษี	 1๖๘	 นางสาววิชุดา	 พัฒนพานิชย์
	 1๖๙	 นางสาววิภาวรรณ	 แตงทอง	 1๗๐	 นางสาววิรังรอง	 ใบพะออม
	 1๗1	 นางสาววิลาวัลย์	 มีอาษา	 1๗๒	 นายวิศรุต	 สามารถ
	 1๗๓	 นางสาวศรีสุข	 วัฒนสนธิ	 1๗๔	 นางสาวศิราณี	 เจริญโลก
	 1๗๕	 นางสาวศิรินภา	 พินนอก	 1๗๖	 นางสาวศิริภา	 ค�ามูล
	 1๗๗	 นายศิวกร	 ธรรมวาทิน	 1๗๘	 นายศิวนัท	 ศิริเลิศ
	 1๗๙	 นางสาวศุภาวรรณ	 รุจิผดุงกุล	 1๘๐	 นายสรวิศ	 จินตรักษ์กิติ
	 1๘1	 นายสรอัฑฒ์	 ผดุงรัตน์	 1๘๒	 นางสาวสวรส	 ทับทิมสุข
	 1๘๓	 นายสันติภาพ	 คงแช่มดี	 1๘๔	 นายสิทธารถ	 อภิเดชรัตน์
	 1๘๕	 นายสิทธิโชค	 กาญจนลักษณ์	 1๘๖	 นางสาวสิรภัทร	 เพชรจินดา
	 1๘๗	 นางสาวสิริวรรณ	 พุ่มทับทิม	 1๘๘	 นางสาวสุชาวดี	 กระจับเงิน
	 1๘๙	 นางสาวสุชาวดี	 พิมสลัก	 1๙๐	 นายสุทธิรักษ์	 สวนเข้ม
	 1๙1	 นางสาวสุธาสินี	 ประจ�าภพ	 1๙๒	 นางสาวสุปราณี	 วันศรี
	 1๙๓	 นายสุพชร	 ชาวโพธิ์หลวง	 1๙๔	 นางสาวสุพรรณี	 วีระพล
	 1๙๕	 นางสาวสุพัตรา	 ศรัทยาสัย	 1๙๖	 นางสาวสุพัตรา	 สุขรักษา
	 1๙๗	 นายสุรศักดิ์	 ปลื้มเกษร	 1๙๘	 นางสาวสุวนันท์	 งามราศรี
	 1๙๙	 นางสาวสุวิมล	 เตระนะกาโย	 ๒๐๐	 นางสาวฬุวรรณญา	 อัชฌาสัย
	 ๒๐1	 นายอดิศร	 ด�ารงศุภสุนทร	 ๒๐๒	 นายอธิรัตน์	 บุญอยู่
	 ๒๐๓	 นายอนันตชัย	 สิงห์สาธร	 ๒๐๔	 นางสาวอภิญญาพร	 บัวพร
	 ๒๐๕	 นายอภิวัฒน์	 คุ้มพุฒ	 ๒๐๖	 นางสาวอมรรัตน์	 วงค์ษาแก้ว
	 ๒๐๗	 นางสาวอลิษา	 ดุริพันธุ์	 ๒๐๘	 นางสาวอัจฉรา	 ซันเฮม
	 ๒๐๙	 นางสาวอัญญานี	 ประพฤติถ้อย	 ๒1๐	 นางสาวอัญมณี	 เปลี่ยนโมฬี
	 ๒11	 นางสาวอาภัสรา	 ตระกูลป้อง	 ๒1๒	 นางสาวอารียา	 มะโนแก้ว
	 ๒1๓	 นางสาวอารียา	 ศรีใจอินทร์	 ๒1๔	 นางสาวอุดมลักษณ์	 ปัญญาสัจธรรม
	 ๒1๕	 นางสาวอุทัยวรรณ	 ศรีชัย	 ๒1๖	 MR.BORAVIT	 TENG
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ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
	 1	 นายกิตติศักดิ์	 ขันแวว

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
	 1	 นายปวเรศ	 วิบูลรัตน์	 ๒	 นายพลกฤษณ์	 รวดเร็ว
	 ๓	 นายสุรพงศ์	 ทองแท้

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
	 1	 นายกมลเทพ	 แก้วการจนะ	 ๒	 นายกรวิชญ์	 กิตติพงศ์พิทยา
	 ๓	 นายกฤตานน	 ก�าไลแก้ว	 ๔	 นายกฤษนัย	 ชื่นนิ
	 ๕	 นายก้องภพ	 วีแก้ว	 ๖	 นายกิตติพศ	 ชมชื่นใจ
	 ๗	 นายกิตติศักดิ์	 ค�าศรี	 ๘	 นายกิตติศักดิ์	 สมงาม
	 ๙	 นายกิติกัญญ์	 เหล่ายาว	 1๐	 นายคามิก	 ธนกิติธรรม
	 11	 นายจักรกฤษ	 อาจสม	 1๒	 นายจักรพันธ์	 บุตรบางปลา
	 1๓	 นายจินตวัฒน์	 ฉุยฉาย	 1๔	 นายจิรเดช	 พาลีบุตร
	 1๕	 นายจิรพัฒน์	 สาวสวรรค์	 1๖	 นายจิรายุทธ	 เสียงดัง
	 1๗	 นายเฉลิมเกียรติ	 คนซื่อ	 1๘	 นายเฉลิมวัฒน์	 มรรคเจริญ
	 1๙	 นายชัยเดช	 เลื่องชัยเชวง	 ๒๐	 นายชินดนัย	 พรมเสนวงศ์
	 ๒1	 นายณัฐเดช	 ทองใหม่	 ๒๒	 นายณัฐพล	 แสนสุข
	 ๒๓	 นายณัฐวัฒน์	 ประดิษฐ์พงษ์	 ๒๔	 นายณัฐวุฒิ	 ทามาดาน
	 ๒๕	 นายณัสวุฒิ	 นกขุนทอง	 ๒๖	 นายดนภัทร	 ศรีสถาพรภิวัฒน์
	 ๒๗	 นายถิรวัฒน์	 ปกคลุม	 ๒๘	 นายถิรวุฒิ	 พาราสิงห์
	 ๒๙	 นายธนกฤต	 บุตรโพธิ์	 ๓๐	 นายธนบดี	 กฤตรัชตนันต์
	 ๓1	 นายธนบดี	 เสืออินโท	 ๓๒	 นายธนวัฒน์	 สุขสุทธิ
	 ๓๓	 นายธนัท	 นาคพงษ์	 ๓๔	 นายธีร์	 พึ่งฉิมรุจ
	 ๓๕	 นายธีรพล	 สุทธิรัมย์	 ๓๖	 นายธีรพัฒน์	 รัตนพิมพ์ภาภรณ์
	 ๓๗	 นายธีรวุฒิ	 ชาติมนตรี	 ๓๘	 นายนพพร	 กษิณศรี
	 ๓๙	 นายนเรน	 ฉัตรพุฒเกิด	 ๔๐	 นายนฤเบศร	 ธรรมสุวรรณ์
	 ๔1	 นายปฐมพงศ์	 จันทร์แจ่ม	 ๔๒	 นายปณทัต	 เพ็งจัตุรัส
	 ๔๓	 นายปัญญ์ปณต	 อยู่สบาย	 ๔๔	 นายพงศกร	 ถวิลสังข์
	 ๔๕	 นายพงศธร	 พงษ์สมร	 ๔๖	 นายพงษ์พิทักษ์	 วัชรสุขุม
	 ๔๗	 นายพชรพล	 เสียงดัง	 ๔๘	 นายพลช	 เขียวขจี
	 ๔๙	 นายพิฆเนศ	 สัมปุญญานนท์	 ๕๐	 นายพีรวิชญ์	 ชูศักดิ์
	 ๕1	 นายพีระพงศ์	 ขจรกุลวณิชย์	 ๕๒	 นายพุฒินันท์	 เรียบวงศา
	 ๕๓	 นายภพ	 สัตยายุทธ์	 ๕๔	 นายภานุพงษ์	 นงเยาว์
	 ๕๕	 นายภาสกร	 พรหมศิริ	 ๕๖	 นายภูกฤษ	 ประกอบจรรยา
	 ๕๗	 นายมงคลชัย	 เทพวุฒิสถาพร	 ๕๘	 นายเมธาวินทร์	 สุวรรณ
	 ๕๙	 นายยชญ์	 ทัศนา	 ๖๐	 นายยศกร	 มั่งมูล
	 ๖1	 นายวนศิลป์	 สายขุน	 ๖๒	 นายวรุต	 พงษ์ศร
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	 ๖๓	 นายวศิน	 กัลยา	 ๖๔	 นายวิทยา	 ผันสืบ
	 ๖๕	 นายวีรยุทธ์	 เอี่ยมรัตน์	 ๖๖	 นายวุฒิชัย	 นราแก้ว
	 ๖๗	 นายศิวโมกข์	 ผมพันธ์	 ๖๘	 นายศุภกฤต	 เสื่อมผิว
	 ๖๙	 นายศุภณัฐ	 ลี้ตระกูลศิลป	 ๗๐	 นายศุภสัณห์	 จันทร์ส่อง
	 ๗1	 นายสุขสันต์	 นพภาลี	 ๗๒	 นายสุทธิพนธ์	 หมื่นอินทร์
	 ๗๓	 นายสุรวิชญ์	 บุญโชติ	 ๗๔	 นายสุรศักดิ์	 พ่วงแพ
	 ๗๕	 นายอนวัช	 ธนะตัน	 ๗๖	 นายอนุโรจน์	 โฉมศรี
	 ๗๗	 นายอภิสิทธิ์	 อ�าพปา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
	 1	 นายกอบชัย	 ละออเอี่ยม	 ๒	 นายกัญชนะ	 ทิพย์วรรณ
	 ๓	 นายกานต์ชนิต	 สถาปัตย์	 ๔	 นายจิรายุ	 เพียรคุ้ม
	 ๕	 นายชนมินทร์	 จตุวรพัฒน์	 ๖	 นายชัยเกียรติ	 แก้วศิริ
	 ๗	 นายชาตรี	 ค�าพันธ์	 ๘	 นายโชติฤทธิ์	 สามสี
	 ๙	 นายณัฐสิทธิ์	 เจนวิจารณ์	 1๐	 นายธนศักดิ์	 ศรีอินทร์
	 11	 นายธีรภัทร	 วังเวชช์	 1๒	 นายธีรวัฒน์	 วาระแก่นทราย
	 1๓	 นายปรเมศวร์	 ธรรมโชติ	 1๔	 นายรุจิภาส	 รอดเผือก
	 1๕	 นายวรงค์ฤทธิ์	 วงศ์ไชยา	 1๖	 นายวิทูรย์	 รักวิชา
	 1๗	 นายวิศรุต	 ศรีแจ่มแจ้ง	 1๘	 นายวิศลย์	 ศรีมานพ
	 1๙	 นายวิษณุ	 ก้อนทอง	 ๒๐	 นายวุฒิภัทร	 รัชนะปกิจ
	 ๒1	 นายศิรวิชญ์	 จงแจ่มใส	 ๒๒	 นายสหรัฐ	 หน่ายมี
	 ๒๓	 นายสุทิน	 แก่นแจ่ม	 ๒๔	 นายอภิวัฒน์	 จันทะเขต
	 ๒๕	 นายอภิวัฒน์	 หน่ายมี	 ๒๖	 นายอานนท์	 สินสวัสดิ์
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คณะโลจิสติกส์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
	 1	 นางสาวกนกอร	 สว่างจิตต์	 ๒	 นางสาวกมลชนก	 อุดมพรปรีชา
	 ๓	 นายกฤษณพล	 มายะกฤษณะ	 ๔	 นางสาวกัญญารัตน์	 พวงแก้ว
	 ๕	 นางสาวกาญจนา	 การภักดี	 ๖	 นายกิตติศักดิ์	 ตั้งมิตรเจริญ
	 ๗	 นางสาวกีรร์	 พาเชียงคุณ	 ๘	 นางสาวกุลชญา	 เจริญสุข
	 ๙	 นายจตุรงค์	 อุตระไชย	 1๐	 ว่าที่ร้อยตรีจรัล	 แสงสี
	 11	 นางสาวจุฑาทิพย์	 มณเฑียรทอง	 1๒	 นายชาติชาย	 นิลแสง
	 1๓	 นายชานนท์	 จ�ารัสศรี	 1๔	 นายไชยยงค์	 ยงกิตติสวัสดิ์
	 1๕	 นางสาวณัฐกานต์	 จันทรเกษ	 1๖	 นางสาวณัฐสุรีย์	 ไวปัญญา
	 1๗	 นายด�ารงค์ศักดิ์	 ยังช่วย	 1๘	 นางสาวเด่นนภา	 สีวิสุทธิ์
	 1๙	 นางสาวแดนนภา	 แดงสกล	 ๒๐	 พันต�ารวจตรีเทอดพงศ์	 เมืองปัน
	 ๒1	 นายนรินทร	 นิลดวงดี	 ๒๒	 นางสาวนันทนิกา	 สุขสง่าเจริญ
	 ๒๓	 นางสาวน�าพร	 ดาราแจ้ง	 ๒๔	 นายนิรุตติ	 เข็มดงพลอง
	 ๒๕	 นายพงศ์พิพัฒน์	 สุขเสดาะ	 ๒๖	 นางสาวพฤกษา	 สุทธิวิเชียรโชติ
	 ๒๗	 นางสาวพัชราภรณ์	 ดีภัย	 ๒๘	 นางสาวพัชรี	 บุญเจริญ
	 ๒๙	 นางสาวพิมพ์ภัทรา	 ค�า้ชู	 ๓๐	 นายพิรัลภัทร์	 เจริญกีรสิชฌ์
	 ๓1	 นางสาวไพรินทร์	 นรจิตร์	 ๓๒	 นางสาวภัสสร	 ห้อยดอกหอม
	 ๓๓	 นายภูเบศ	 อยู่สุข	 ๓๔	 นางสาวมนทกานต์	 ทวีกิจอนุกูล
	 ๓๕	 นางสาวเมรินทร์	 แก้วมา	 ๓๖	 นางสาวรพีพรรณ	 สง่าดี
	 ๓๗	 นางสาวลินดา	 แซ่ตั้น	 ๓๘	 นายวณัฐสุข	 สงวนศิริ
	 ๓๙	 นางสาววนิดา	 มงคลมะไฟ	 ๔๐	 นางสาววรรณธมน	 วรรณไกรโรจน์
	 ๔1	 นางสาววรวลัญช์	 ธนพงษ์วรานนท์	 ๔๒	 นายวสุธา	 บูรณมานัส
	 ๔๓	 นางวัชรี	 สีแดง	 ๔๔	 นายวีระพงษ์	 แสนกล้า
	 ๔๕	 นางสาวศรุดา	 ไชยวงค์	 ๔๖	 นางสาวศศวรรณ	 ธรรมศิริทรัพย์
	 ๔๗	 นางสาวศศิธร	 รอดอยู่	 ๔๘	 นายศุภฤกษ์	 สว่างวงศ์
	 ๔๙	 นางสาวศุภางค์	 ศรสถิตย์	 ๕๐	 นายสมบัติ	 ไกรใหญ่
	 ๕1	 นางสาวสมลักษณ์	 ไพเราะ	 ๕๒	 นายสืบศักดิ์	 ดอนวิเศษ
	 ๕๓	 นางสาวสุชาดา	 อุปทะ	 ๕๔	 นางสุนิสา	 มีศรี
	 ๕๕	 นางสาวหิรัญญิการ์	 ทนะขว้าง	 ๕๖	 นางสาวอนงค์	 ถนอมทรัพย์
	 ๕๗	 นางสาวอนงค์นาถ	 แสนกล้า	 ๕๘	 นายอรรถพันธ์	 ไชยณรงค์บุญ
	 ๕๙	 นางสาวอรวรรณ	 แสนใจ	 ๖๐	 นางสาวอรอนงค์	 โง้วเจริญสุข
	 ๖1	 นายอร่าม	 สระแก้ว	 ๖๒	 นายเอกพจน์	 เขม้นงาน
	 ๖๓	 นายเอกราช	 เมืองทอง	 ๖๔	 MR.	KHAMPHOU	 SENGCHANPHENG
	 ๖๕	 Ms.	MOUKDAVONE	 SOMCHANMAVONG
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บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวลลิตา	 ยวดยิ่ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวคุณัญญา	 บุญสินธ์	 ๒	 นางสาวเจนจิรา	 อยู่มีสุข
	 ๓	 นายชลทวัฒน์	 หารไชย	 ๔	 นางสาวชลิตา	 เมืองศิริ
	 ๕	 นางสาวชุติมา	 สุพรรณวงศ์	 ๖	 นางสาวญาณิกา	 ข่าขันมะลี
	 ๗	 นางสาวฐิตินันท์	 เย็นสบาย	 ๘	 นางสาวธัญรัตน์	 ทองอยู่
	 ๙	 นางสาวนิรามัย	 น้อยเมือง	 1๐	 นางสาวปวิตา	 อยู่เกิด
	 11	 นางสาวปาริฉัตร์	 ดีอุดม	 1๒	 นายพลกฤต	 ทิพย์อุทัย
	 1๓	 นายพัฒนโรจน์	 บุญทนาวงศ์	 1๔	 นายพันธกานต์	 เชื้อชาญ
	 1๕	 นางสาวเพียงพร	 วงศ์ปัทมเจริญ	 1๖	 นางสาวรพีพัชร์	 ชิ้นปิ่นเกลียว
	 1๗	 นางสาวรักษิณา	 เข็มเพชร	 1๘	 นางสาววิจิตตรา	 สอพุก
	 1๙	 นางสาวสุตาภัทร	 ทิพย์นาฏย	 ๒๐	 นางสาวสุนันท์	 ปัญจารุ
	 ๒1	 นางสาวสุพัตรา	 แลวลิด	 ๒๒	 นางสาวสุรีวัล	 มุ้ยจีน
	 ๒๓	 นายอภิชาติ	 สีสรรค์	 ๒๔	 นางสาวอรทัย	 ไกรวาส
	 ๒๕	 นางสาวอินทิวรา	 ประเสริฐผล	 ๒๖	 นางสาวฮิคารุ	 มาเอดะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวจุฑามาศ	 แก้วชัย	 ๒	 นายชนินทร	 พวงสมบัติ
	 ๓	 นางสาวชลลดา	 พงษ์พันธ์	 ๔	 นายณัฐภัทร	 สีโทพุด
	 ๕	 นางสาวณิชากร	 ศุภลักษณ์	 ๖	 นางสาวทิพรัตน์	 เจริญนาน
	 ๗	 นายธงชัย	 จงรักษ์ถาวร	 ๘	 นายนิพชร	 อู่งามสิน
	 ๙	 นางสาวปรัชญ์ปรินทร์	 วิทยะประสาท	 1๐	 นางสาวมาริษา	 ชินบุตร
	 11	 นายศราวุธ	 ชูจิตร	 1๒	 นางสาวสุกัญญา	 เดชอุดมไพศาล
	 1๓	 นางสาวสุภาวรรณ	 เชิดศักดิ์สกุล

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวกนกพร	 เก็บส�าโรง	 ๒	 นางสาวกมลชนก	 นพประเสริฐ
	 ๓	 นางสาวกรกช	 อาจอ�านวย	 ๔	 นางสาวกวินธิดา	 ดอกไม้งาม
	 ๕	 นายกษิดิ์เดช	 บุตรสิงห์	 ๖	 นางสาวกัญฐณา	 วิศวชาติกุล
	 ๗	 นางสาวกันตยา	 มัจฉา	 ๘	 นางสาวกัลยาภร	 คเณศวรานันท์
	 ๙	 นางสาวกานต์พิชชา	 บุญเต็ม	 1๐	 นายกีรติ	 เกียรติพัฒนานนท์
	 11	 นายเกริกเกียรติ	 เพิ่มทรัพย์	 1๒	 นายคณิศร	 พุ่มมณี
	 1๓	 นายคมกฤช	 เกตกุมศรี	 1๔	 นางสาวแคทรียา	 อินทรา
	 1๕	 นายฆัสราวุฒิ	 พงษ์ขาว	 1๖	 นางสาวจตุพรรณ	 ปานพิมพ์
	 1๗	 นางสาวจิตรทิวา	 ธนะวิทวิลาศ	 1๘	 นางสาวจุฑามาศ	 นามวงษ์
	 1๙	 นางสาวจุฑามาศ	 พ้นภัยพาล	 ๒๐	 นางสาวเจนจิรา	 วงษ์จริต
	 ๒1	 นางสาวเจนจีรา	เจนนี	 ฟุงค์	 ๒๒	 นางสาวเจียรนัย	 ใจคะนอง
	 ๒๓	 นางสาวชลธิชา	 เสมมา	 ๒๔	 นางสาวชลธิชา	 อุ่นเรือน
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	 ๒๕	 นางสาวชวิศา	 ข�าเนียม	 ๒๖	 นายชัยธัช	 วิชาชู
	 ๒๗	 นางสาวชุติมาศ	 โคตโยธา	 ๒๘	 นายไชยพร	 แซ่ตัน
	 ๒๙	 นางสาวญาตา	 เรือแก้ว	 ๓๐	 นางสาวฐิตวัน	 ทองค�า
	 ๓1	 นางสาวณพินภัทร์	 พรจรัสวรกิตต์	 ๓๒	 นายณรงค์เดช	 ภุมรินทร์
	 ๓๓	 นายณรงค์ศักดิ์	 มุ่งซ้อนกลาง	 ๓๔	 นายณัช	 จันทร์เจริญ
	 ๓๕	 นางสาวณัฏฐณิชา	 เปี่ยมประชา	 ๓๖	 นางสาวณัฏฐนันท์	 พงษ์ยินดี
	 ๓๗	 นายณัฐดนัย	 มั่นมี	 ๓๘	 นายณัฐวุฒิ	 สรนิกร
	 ๓๙	 นายณัฐวุฒิ	 หลักเเหลม	 ๔๐	 นางสาวณัฐิยา	 สร้อยค�า
	 ๔1	 นางสาวณิชา	 เอี่ยมรัมย์	 ๔๒	 นางสาวณิชารีย์	 กิ่งจ�าปา
	 ๔๓	 นางสาวทวินันทนา	 สุริยะผล	 ๔๔	 นายธนกร	 ลดหวั่น
	 ๔๕	 นายธนวัฒน์	 กิ่งก้าน	 ๔๖	 นางสาวธนาพร	 แสงทอง
	 ๔๗	 นางสาวธนารักษ์	 ตรีนิมิตร	 ๔๘	 นายธารินทร์	 บุญชูดวง
	 ๔๙	 นางสาวธิดาพร	 เชาว์เจริญกุลณิช	 ๕๐	 นางสาวนภสร	 ศรีเทา
	 ๕1	 นายนภสินธุ์	 สายวารี	 ๕๒	 นายนรากร	 กงทอง
	 ๕๓	 นางสาวนรีกานต์	 บึงบูรพสกุล	 ๕๔	 นางสาวนัจทมล	 บริสุทธิ์
	 ๕๕	 นายนัฏฐกิตต์	 เรืองรัตน์	 ๕๖	 นางสาวนันทขวัญ	 มงคล
	 ๕๗	 นางสาวนันทินี	 สกุลรัง	 ๕๘	 นางสาวนิจสัญญา	 ตัลยารักษ์
	 ๕๙	 นางสาวนิชาภา	 เทพพิทักษ์	 ๖๐	 นายนิติพัฒน์	 กิจธนโชติพิมุกข์
	 ๖1	 นางสาวเบญจวรรณ	 วงษ์พิชัย	 ๖๒	 นางสาวเบญญาภา	 อินทมาต
	 ๖๓	 นางสาวปฏิมาพร	 สุขสุนิตย์	 ๖๔	 นางสาวปณพร	 เหล็กสูงเนิน
	 ๖๕	 นางสาวประภัสรา	 แซ่โค้ว	 ๖๖	 นางสาวปลินรัตน์	 จันตะ
	 ๖๗	 นายปวริศ	 หญีตคง	 ๖๘	 นายปัณณวิชญ์	 ทวีพรกุล
	 ๖๙	 นางสาวปานกนก	 ทองประมูล	 ๗๐	 นางสาวปาลิตา	 กาญจนะ
	 ๗1	 นายพรเทพ	 สุวรรณโฆษิต	 ๗๒	 นางสาวพรรณมณฑ์	 คงทรัตน์
	 ๗๓	 นางสาวพัชรา	 รักดี	 ๗๔	 นางสาวพิชญา	 ชุ่มใจ
	 ๗๕	 นางสาวพิมชนก	 เธียรทิพยนันท์	 ๗๖	 นางสาวเพชรรัตน์	 พิริยะกุลวัฒน์
	 ๗๗	 นางสาวภัทธินี	 บุญเสร็จ	 ๗๘	 นายภานุวัฒน์	 พฤกษชาติ
	 ๗๙	 นางสาวภิญญาพัชญ์	 ปาริยะพันธุ์	 ๘๐	 นายภูวเมศฐ์	 โชติสิริพิทักษ์
	 ๘1	 นายเมธัส	 ฮุงหวล	 ๘๒	 นายยุทธนา	 มินา
	 ๘๓	 นายรวีโรจน์	 ป้องทรัพย์	 ๘๔	 นางสาวรังสิพรรณ	 มาศมาลัย
	 ๘๕	 นางสาวรัตนาภรณ์	 เรืองสุขสุด	 ๘๖	 นางสาวรุ้งตะวัน	 บ�ารุงกิจวิทยา
	 ๘๗	 นายวงศธร	 บรรเทิง	 ๘๘	 นางสาววชิรญาณ์	 ผกามาศ
	 ๘๙	 นางสาววรนาถ	 อินทปัน	 ๙๐	 นางสาววรรษพร	 ไตรยวงค์
	 ๙1	 นางสาววรัญญา	 ไชยเศรษฐ์	 ๙๒	 นางสาววริศรา	 เหลืองวงษ์
	 ๙๓	 นายวัชรากร	 ไชยแสง	 ๙๔	 นางสาววิภาวี	 พิบูลย์
	 ๙๕	 นางสาววิระวัลย์	 ลาภธนวรกุลชัย	 ๙๖	 นายวิศรุต	 จิรมติ
	 ๙๗	 นายศตพล	 แซ่เล่า	 ๙๘	 นางสาวศศิตา	 ผดุงเกียรติศักดิ์
	 ๙๙	 นางสาวศิริพร	 บัวโรย	 1๐๐	 นางสาวศิริพรรณ	 ทองมาก
	 1๐1	 นางสาวศิษฐาปนี	 ชัยสาร	 1๐๒	 นางสาวศีลสราญ	 ศิริวัฒนพันธุ์
	 1๐๓	 นายศุภโชค	 อมะลัษเฐียร	 1๐๔	 นางสาวศุภนารี	 ธรรมรงค์
	 1๐๕	 นายศุภสิน	 โล่สีทอง	 1๐๖	 นางสาวสกาวรัตน์	 โสภา
	 1๐๗	 นางสาวสไบทิพย์	 ทองประเทือง	 1๐๘	 นายสรวิชญ์	 แช่มโชติ
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	 1๐๙	 นายสรานันท์	 ญาติบ�ารุง	 11๐	 นางสาวสิตานันท์	 นรพงษ์
	 111	 นายสิทธิพล	 วงศ์เมือง	 11๒	 นายสิรวิชญ์	 รัตนคงสวัสดิ์
	 11๓	 นางสาวสิริกร	 พุ่มส�าเภา	 11๔	 นางสาวสุจิตรา	 แก้วมณี
	 11๕	 นางสาวสุทัตตา	 ศิรพัฒนา	 11๖	 นางสาวสุธิดา	 ไทยเจริญ
	 11๗	 นางสาวสุธิดา	 สุวรรณวงษ์	 11๘	 นางสาวสุนิดา	 ไชยจอกเกี้ย
	 11๙	 นางสาวสุพิชญา	 หงอสกุล	 1๒๐	 นายเหมันต์	 พินพรหมราช
	 1๒1	 นางสาวอชิรญาณ์	 ตันสุวรรณ	 1๒๒	 นางสาวอภิญญา	 ศุภนิกร
	 1๒๓	 นายอภิรัฐ	 โชคเกิดสกุล	 1๒๔	 นายอมรเทพ	 กิจเดช
	 1๒๕	 นางสาวอรณิชา	 อ่อนกูล	 1๒๖	 นางสาวอลิษา	 คณะโท
	 1๒๗	 นางสาวอักษรินทร์	 สุขคงจรัสพงศ์	 1๒๘	 นายอัษฏาวุฒิ	 เจริญกัณฑ์
	 1๒๙	 นางสาวอารยา	 พวงมณี	 1๓๐	 นายเอกชัย	 ภิบาลพงษ์
	 1๓1	 นางสาวฮุ่ยหยู	 ลิขิตสมบัติ
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
	 1	 นางสาวกรชุมา	 อินทร์สวัสดิ์	 ๒	 นางสาวกัญญาณัฐ	 แซ่แต้
	 ๓	 นางสาวกิตติยา	 บัวทอง	 ๔	 นางสาวเกษมะณี	 แก้วดวงดี
	 ๕	 นายครรชิตพล	 สุทธิประภา	 ๖	 นางสาวจารุวรรณ	 พรมนอก
	 ๗	 นางสาวจิตติยาพร	 สุขส�าราญ	 ๘	 นางสาวชนัยกานต์	 ไชยขันธุ์
	 ๙	 นางสาวชรินรัตน์	 พลอยสารักษ์	 1๐	 นางสาวชลธิชา	 แก้วสุวรรณ
	 11	 นางสาวชลิดา	 ใจงาม	 1๒	 นางสาวชลิดา	 ทรงกระโทก
	 1๓	 นางสาวชัญญานุช	 ประสาททอง	 1๔	 นายชิษณุพงศ์	 สาทิพย์จันทร์
	 1๕	 นายฐากูร	 เบ็ญจกัลยา	 1๖	 นางสาวณิชากร	 วัสสะธารา
	 1๗	 นายติณห์	 วงษ์การีม	 1๘	 นายธนกร	 ธนัพประภัศร์
	 1๙	 นางสาวธฤตมน	 ชีวะวิบูลย์พันธุ์	 ๒๐	 นางสาวธิดาวัลย์	 ล�าพูน
	 ๒1	 นางสาวธีรวรรณ	 ศรีโภคา	 ๒๒	 นางสาวนงนุช	 ลีนาราช
	 ๒๓	 นางสาวนัสนันท์	 มิถิลา	 ๒๔	 นางสาวนิตยา	 มาช้าง
	 ๒๕	 นายปณชัย	 เอื้อจิตโรจน์	 ๒๖	 นางสาวปภาวรินท์	 เวงไธสง
	 ๒๗	 นางสาวปรารถนา	 กรเกษม	 ๒๘	 นางสาวปรียานุช	 ช้างชน
	 ๒๙	 นางสาวปรียานุช	 แสนชมภู	 ๓๐	 นางสาวปิยวรรณ	 หน่ายหนีชั่ว
	 ๓1	 นางสาวเพลงพร	 วิมลเกียรติ	 ๓๒	 นางสาวเพียงตะวัน	 จันทร์ด�า
	 ๓๓	 นางสาวเมทินี	 บ�ารุงชล	 ๓๔	 นางสาววราภรณ์	 ทองค�า
	 ๓๕	 นายวาสิทธิ์	 มะลัย	 ๓๖	 นางสาวสมฤดี	 ปัญญาเวช
	 ๓๗	 นายสันติภาพ	 อมฤตอัมพร	 ๓๘	 นางสาวสุกัญญา	 น�า้กระโทก
	 ๓๙	 นางสาวสุนิษา	 ปางชาติ	 ๔๐	 นางสาวสุนิสา	 ศรีนพกร
	 ๔1	 นางสาวสุวรรณา	 แยงค�า	 ๔๒	 นายอติวรรณย์	 ภูมิรัตน์
	 ๔๓	 นางสาวอรวรรณ	 แซ่ตั๊น	 ๔๔	 ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์	 ขุนอินทอง
	 ๔๕	 นางสาวอัญชิษฐา	 เจริญผลอนุสรณ์	 ๔๖	 นายอัฐชานนท์	 เริ่มอุปถัมภ์
	 ๔๗	 นางสาวอุไร	 ชาวเหนือ	 ๔๘	 Ms.	SAMPHOS	 HOEM



1๒๖

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวกนกพิชญ์	 อิทธิขจรรัตน์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
	 1	 นางสาววิมลสิริ	 โพธิจักร์
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
	 1	 นายอภิวัฒน์	 เปรมปรีชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นายจารุกิตติ์	 ดวงใจ	 ๒	 นายชัชชัย	 ขันธิโชติ
	 ๓	 นางสาวธนัญญา	 ท้วมประเสริฐ	 ๔	 นางสาวรมัณยา	 พินโปน
	 ๕	 นางสาวศุภรดา	 คุมพล	 ๖	 นางสาวสิรินัทธ์	 รังคะราช
	 ๗	 นางสาวสุวิชญา	 ล้นเหลือ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
	 1	 นางสาวกนกกาญจน์	 อิ่มแดง	 ๒	 นางสาวกนกลักษณ์	 นาทณัฏฐสิทธิ์
	 ๓	 นางสาวกรทิพยรัตน์	 ประชาฉาย	 ๔	 นางสาวคัทรียา	 มานแก้ว
	 ๕	 นางสาวจารุนันท์	 คลังสิน	 ๖	 นายจิรภัทร	 องค์ยา
	 ๗	 นางสาวณัฐชยา	 หอมแดง	 ๘	 นางสาวณิลาวรรณ	 รัญจุล
	 ๙	 นายธนกร	 หนูขาว	 1๐	 นางสาวนิชาภา	 จันทรอภิวัฒนา
	 11	 นางสาวเนติมา	 ท�าทอง	 1๒	 นางสาวประภัทสรา	 มุกดาพันธ์
	 1๓	 นายพงศ์ธนากร	 ประกอบนา	 1๔	 นางสาวพิมพ์มาดา	 ล�าดวล
	 1๕	 นางสาวภาพิมล	 ภักดีศุภผล	 1๖	 นางสาวรัตติยาพร	 มุ้ยแก้ว
	 1๗	 นางสาวลลิตา	 ศรีจันทร์	 1๘	 นางสาววรกานต์	 กลกสินธ์
	 1๙	 นางสาววรกานต์	 ฆวีวงค์	 ๒๐	 นางสาววรรณฤดี	 เตียสกุล
	 ๒1	 นายวรัญญู	 หงษ์หิรัญพันธ์	 ๒๒	 นางสาววิภวานี	 เชิดชูจันทร์
	 ๒๓	 นางสาวศันสนีย์	 กฤษวงศ์	 ๒๔	 นางสาวสภารัตน์	 ประค�าทอง
	 ๒๕	 นายอนุชา	 มังวอ	 ๒๖	 นายอรรถพล	 บัวผ่อง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวณัฏฐา	 ตุ่มไทยสาคร	 ๒	 นายธเนตร	 เกษมาลา
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
	 1	 นางสาวกมลธิตา	 เพชรเลื่อน	 ๒	 นายกฤษณะ	 ชารัมย์
	 ๓	 นายเกียรติศักดิ์	 ศรีธนะกุล	 ๔	 นางสาวชมพูนุท	 เดชอรัญ
	 ๕	 นางสาวชัญญานิศ	 ทองพราว	 ๖	 นางสาวชาลิสา	 ปวีณพงษ์พัฒน์
	 ๗	 นางสาวณภัทร	 ชนะสัตรู	 ๘	 นางสาวธีริศรา	 รอดเพชร
	 ๙	 นางสาวนรีรัตน์	 มหบุญชัยยงค์	 1๐	 นางสาวพันธิตา	 รัตนสิงห์
	 11	 นางสาวพิมพ์พิศุทธิ์	 กระแสร์ชล	 1๒	 นายภัคพล	 คุณปลื้ม
	 1๓	 นางสาวภานุชนารถ	 แซ่เฮง	 1๔	 นายภูริวัจน์	 นฤนาทเธียรสรณ์
	 1๕	 นางสาวเมธิตาพร	 สุชาติพงศ์	 1๖	 นางสาววรรณิศา	 หนูเกาะทวด
	 1๗	 นางสาววรัญญา	 จันทร์โถ	 1๘	 นางสาววรางคณา	 วงเจริญ
	 1๙	 นางสาววราภรณ์	 ขันเงิน	 ๒๐	 นางสาววิชิตา	 ชาญชัยยุทธศักดิ์
	 ๒1	 นายวีรภัทร	 เปาวสันต์	 ๒๒	 นายศรายุทธ	 มโนขันธ์



1๒๗

	 ๒๓	 นางสาวศิลป์ศุภา	 บัวมาศ	 ๒๔	 นางสาวสุธาทิพ	 นาคศรีสุข
	 ๒๕	 นางสาวเสาวภา	 ศรีพรม	 ๒๖	 นางสาวอภิญญา	 บริบูรณ์
	 ๒๗	 นายอภิวิชญ์	 ลาวัลย์	 ๒๘	 นางสาวอาจารีย์	 ผลพูน
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
	 1	 นายธเนศ	 หอมเกษร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 1	 นางสาวกชนันท์	 เวชบรรพต	 ๒	 นางสาวกรบูร	 สุดดี
	 ๓	 นายกฤตนัย	 ดวงนาค	 ๔	 นายกฤตนัยยล	 เขาแก้ว
	 ๕	 นายกันต์เสฎฐ์	 การกรณ์	 ๖	 นายกิตติ	 แน่นอุดร
	 ๗	 นายกิตติเชษฐ์	 ด้วงบุญ	 ๘	 นางสาวกุลธิดา	 ปานสมสวย
	 ๙	 นางสาวแกมกาญจน์	 เนื่องอินทร์	 1๐	 นางสาวขวัญภิรมย์	 บุญภู
	 11	 นางสาวแคทลียา	 ทับทิม	 1๒	 นางสาวจิณณพัต	 เสริมศรี
	 1๓	 นางสาวจิตสุข	 แก้วโพธิ์	 1๔	 นางสาวจิรพัชร	 มินทการต์
	 1๕	 นางสาวจิราภรณ์	 ขอเพิ่ม	 1๖	 นายจีรพรรณ	 ปะสิ่งชอบ
	 1๗	 นางสาวเจนจิรา	 สุทธะสินธุ์	 1๘	 นายชนรรทศ์	 ม่วงเขาแดง
	 1๙	 นางสาวชมนาท	 บวรพฤติพงศ์	 ๒๐	 นายเชื่อมพงศ์	 อินาวัง
	 ๒1	 นายฐิติธรรม	 ภูผาสุข	 ๒๒	 นายณภัทร	 สงวนแสงชัยกุล
	 ๒๓	 นางสาวณรีนาฏ	 แก่นเพชร	 ๒๔	 นางสาวณัฎฐาภรณ์	 มีสมศักดิ์
	 ๒๕	 นางสาวณัฏฐิกา	 วงศาโรจน์	 ๒๖	 นางสาวณัฐธยาน์	 ไกรเภา
	 ๒๗	 นางสาวณัฐธิดา	 ร่มแก้ว	 ๒๘	 นางสาวณัฐประภา	 ธนาทรัพย์ไพโรจน์
	 ๒๙	 นายณัฐวุฒิ	 ปิ่นน้อย	 ๓๐	 นายดนุชัช	 สิทธิโชคชูชัย
	 ๓1	 นางสาวตวงพร	 อ่อนน้อม	 ๓๒	 นายทรงพล	 กิ่งเงิน
	 ๓๓	 นายทรงวุฒิ	 อนุสิทธิ์	 ๓๔	 นางสาวทัศวรรณ	 เจริญฉิม
	 ๓๕	 นายธนภูมิ	 ประกอบศิลป์	 ๓๖	 นายธนวันต์	 อินทนู
	 ๓๗	 นายธนากร	 แสนนรินทร์	 ๓๘	 นายธนาเทพ	 แพเรือง
	 ๓๙	 นายธนิน	 สนทอง	 ๔๐	 นางสาวธัญชนก	 แก้วชุ่ม
	 ๔1	 นายธันญบูรณ์	 ภัทรวารินทร์	 ๔๒	 นางสาวธันยธร	 ขันแก้ว
	 ๔๓	 นางสาวธารทิพย์	 เนินสุด	 ๔๔	 นางสาวธิติยา	 รัตนภิญโญพิทักษ์
	 ๔๕	 นายธีรโชติ	 ศักดิ์ศรีสิทธิชัย	 ๔๖	 นายธีรดล	 ชูชื่น
	 ๔๗	 นายธีรภัทร	 ธ�ารงโชติ	 ๔๘	 นางสาวนพัชกร	 ศรีทอน
	 ๔๙	 นางสาวนฤมล	 ภูใจ	 ๕๐	 นางสาวนัฐวรรณ	 ยอดค�า
	 ๕1	 นายนันทกร	 ดีละมุล	 ๕๒	 นางสาวน�า้เพชร	 บุญสืบวงษ์
	 ๕๓	 นางสาวนิตยา	 จันโท	 ๕๔	 นางสาวบัวทิพย์	 สุขประเสริฐชัย
	 ๕๕	 นางสาวเบญจมาศ	 มาเจริญ	 ๕๖	 นายปพน	 เขียวชะอ�า่
	 ๕๗	 นางสาวปรียาภรณ์	 ดีทวี	 ๕๘	 นางสาวปรียาภัสร์	 วัตรโศก
	 ๕๙	 นายปวริศร์	 ศุภกฤตรัตนสิทธิ์	 ๖๐	 นางสาวปัทมาพร	 ถือธรรม
	 ๖1	 นางสาวปาริชาติ	 สังข์วงษ์	 ๖๒	 นางสาวปิณฑิรา	 กรกิจอนันต์
	 ๖๓	 นางสาวปิยธิดา	 โตสงค์	 ๖๔	 นางสาวปิยะมาศ	 อ้นมา
	 ๖๕	 นางสาวปุณยนุช	 เลิศวัชพล	 ๖๖	 นางสาวพนิดา	 สุวรรณศรี
	 ๖๗	 นางสาวพรพรรณ	 เอี๊ยะผา	 ๖๘	 นางสาวพลอยไพลิน	 กะการดี
	 ๖๙	 นางสาวพัชราภรณ์	 ติยะวงศ์	 ๗๐	 นางสาวพิชชาพร	 โคสุวรรณ์
	 ๗1	 นายพิพัฒน์	 พญามงคล	 ๗๒	 นายพิรภัทร	 แสนชาติ



1๒๘

	 ๗๓	 นางสาวพิริยาพร	 นาคเฮง	 ๗๔	 นายพีรณัฐ	 ปันอ้าย
	 ๗๕	 นายภัทรชาติ	 ฟอง	 ๗๖	 นายภัทรเดช	 พรหมรักษ์
	 ๗๗	 นางสาวภัทรพร	 เบ็ญจพระ	 ๗๘	 นางสาวภาธิดา	 เหล่าชินชาติ
	 ๗๙	 นายภีมวัจน์	 โอภาอุตตบล	 ๘๐	 นายภูมินทร์	 ชูมี
	 ๘1	 นางสาวมัญชรี	 ศิริวงษ์	 ๘๒	 นางสาวมารีน	 คูโบต้า
	 ๘๓	 นางสาวมาลีวัลย์	 มะนาวหวาน	 ๘๔	 นางสาวเมทินี	 วงษ์สกุล
	 ๘๕	 นางสาวเยาวรีย์	 จรูญโรจนานันท์	 ๘๖	 นางสาวรติมา	 วจนสาระ
	 ๘๗	 นายรัฐสิทธิ์	 เสือพลี	 ๘๘	 นางสาวเรือนทิพย์	 อังคะนาวิน
	 ๘๙	 นายวรดิตถ์	 พิกุลทอง	 ๙๐	 นายวรพจน์	 อัตตะสาระ
	 ๙1	 นางสาววรรณกมล	 โพธิ์ขาว	 ๙๒	 นางสาววรรณธิมา	 ผะอบแก้ว
	 ๙๓	 นางสาววรรณภา	 ธรรมโหร	 ๙๔	 นางสาววรัชยา	 อึ้งรัตนชัย
	 ๙๕	 นางสาววรัญญา	 พึ่งเกษม	 ๙๖	 นางสาววรัญญา	 สายสืบ
	 ๙๗	 นางสาววริศรา	 ริยาพันธ์	 ๙๘	 นางสาววฤนดา	 ผิวเกลี้ยง
	 ๙๙	 นายวัชรพล	 วนสินธุ์	 1๐๐	 นายวิทวัส	 ชัยเพชร
	 1๐1	 นางสาววิภารัตน์	 ผาดงยาง	 1๐๒	 นางสาวศกลวรรณ	 ขุนทรง
	 1๐๓	 นายศตวรรษ	 ตันติตระกูล	 1๐๔	 นายศรุต	 บุตรเจริญ
	 1๐๕	 นางสาวศศิเพ็ญ	 พัธโนทัย	 1๐๖	 นางสาวศิริกัญญา	 มานะศิลป์
	 1๐๗	 นายศิริเกียรติ	 ศิริ	 1๐๘	 นางสาวศิริรัตน์	 บุญเทศ
	 1๐๙	 นายศิวกร	 โอวาทกา	 11๐	 นายศุภกิจ	 กรองมะเริง
	 111	 นางสาวศุภวรรณ	 สุขโสภณ	 11๒	 นายสยามรัฐ	 อินทรารักษ์สกุล
	 11๓	 นางสาวสรัญญา	 วงค์ไชย	 11๔	 นางสาวสรารัตน์	 พูลสวัสดิ์
	 11๕	 นายสันติ	 คงสุข	 11๖	 นางสาวสาธิณี	 แสวงหาทรัพย์
	 11๗	 นายสาโรช	 สุขมงคล	 11๘	 นางสาวสิฐิมาศ	 บุตราษฎร์
	 11๙	 นายสิทธินันท์	 เกียรติสุข	 1๒๐	 นายสิปปภาส	 ปานสมสวย
	 1๒1	 นายสิรพิชญ์	 สาธุการ	 1๒๒	 นายสิรวิชญ์	 โกกะบูรณ์
	 1๒๓	 นางสาวสิริญา	 ผลาผล	 1๒๔	 นางสาวสิริรัตน์	 อวพรชัย
	 1๒๕	 นางสาวสุกัญญา	 สวัสดิ์ไทร	 1๒๖	 นายสุชัจจ์	 วรรณรัตน์
	 1๒๗	 นายสุทธิ	 ใจแจ้ง	 1๒๘	 นายสุทธิพัทธ์	 ทิมสูงเนิน
	 1๒๙	 นางสาวสุทธิภา	 สนธิอัชชรา	 1๓๐	 นายสุทธิศักดิ์	 สว่างสุข
	 1๓1	 นางสาวสุธาทิพย์	 รวยธนพานิช	 1๓๒	 นางสาวสุธารินี	 เล็กหลี
	 1๓๓	 นางสาวสุธีร์ธิดา	 กุลสิริเตชสิทธิ์	 1๓๔	 นางสาวสุนิษา	 ประหยัด
	 1๓๕	 นางสาวสุพัตรา	 นาคคร้าม	 1๓๖	 นางสาวสุพิชญา	 ค�าเมือง
	 1๓๗	 นางสาวสุวรรณภา	 บุญชุ่ม	 1๓๘	 นายสุวัฒน์	 ปราณสิริเวโรจน์
	 1๓๙	 นายองอาจ	 สีสอาด	 1๔๐	 นายอนุชา	 ลาภอนันต์
	 1๔1	 นางสาวอภิญญา	 จีนล�า้เลิศ	 1๔๒	 นายอภิวัฒน์	 ซิ้มเจริญ
	 1๔๓	 นายอมร	 รอดเพราะบุญ	 1๔๔	 นางสาวอมรพรรณ	 แสงทอง
	 1๔๕	 นางสาวอรทัย	 เอื้อนไธสง	 1๔๖	 นายอรรถกร	 ชั้นเจริญศรี
	 1๔๗	 นายอรรถพล	 จันทร์เกิดทรัพย์	 1๔๘	 นายอรังกาล	 สะยะวุฒิ
	 1๔๙	 นางสาวอริสรา	 ค�ารินทร์	 1๕๐	 นางสาวอัจฉรา	 พรพระ
	 1๕1	 นางสาวอาทิมา	 ค�าออน	 1๕๒	 นายอานุภาพ	 ถิตย์ประดิษฐ์
	 1๕๓	 นางสาวอารญา	 พวงสุข	 1๕๔	 นางสาวอารีนุช	 ค�าเรืองบุญ
	 1๕๕	 นางสาวอารียา	 ศิริรัติวัฒนา	 1๕๖	 นางสาวอารีรัตน์	 พุ่มจันทร์
	 1๕๗	 นางสาวอิสราภรณ์	 อุดรสาร



1๒๙

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
	 1	 นางสาวกชวรรณ	 อัญชลี	 ๒	 นายกลทีป์	 แซ่เตียว
	 ๓	 นายกิตติภัฏ	 กิจนพศรี	 ๔	 นางสาวเกวรินทร์	 โชติ
	 ๕	 นางสาวเกวลี	 เตชะเดช	 ๖	 นางสาวขนิษฐา	 เทียนสงค์
	 ๗	 นายคณนาถ	 กาญจนพสุ	 ๘	 นายจักรพงษ์	 เทียนวงค์
	 ๙	 นายจักรพันธ์	 เสนีย์	 1๐	 นางสาวจันทกานต์	 บุญศรี
	 11	 นางสาวจารุวรรณ	 เกิดปรางค์	 1๒	 นางสาวจิราภา	 ผิวนวล
	 1๓	 นายจิรายุทธ	 ไชยค�า	 1๔	 นางสาวจิราวรรณ	 ใยสอด
	 1๕	 นางสาวจุฑาภรณ์	 โยชะนัง	 1๖	 นางสาวจุฑามาศ	 ฝ่ายเคนา
	 1๗	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 สารารักษ์	 1๘	 นางสาวเจนจิรา	 นาคสมบูรณ์
	 1๙	 นายฉัตรพร	 สวัสดิ์เมือง	 ๒๐	 นางสาวชญานุตน์	 รัตนบุรี
	 ๒1	 นางสาวชญาภา	 เรืองหิรัญ	 ๒๒	 นางสาวชฎาภรณ์	 เหมเกียรติกุล
	 ๒๓	 นางสาวชณัฐฎา	 ชลวิชิต	 ๒๔	 นายชนปกรณ์	 อัครประยูร
	 ๒๕	 นายชนะชัย	 แสงม้า	 ๒๖	 นางสาวชลธิชา	 สวัสดิ์พงศ์ธาดา
	 ๒๗	 นางสาวชลลฎา	 ยิ้มอ�า่	 ๒๘	 นายชวัลพัฒน์	 อัครโยธินกุล
	 ๒๙	 นางสาวชาลิสา	 ดีมาลัย	 ๓๐	 นางสาวโชติรส	 นิลเขตร
	 ๓1	 นางสาวฐิติญาพร	 รุ่งทิวาเลิศล�้า	 ๓๒	 นางสาวฐิติพร	 สาสุข
	 ๓๓	 นางสาวฐิติรัตน์	 เหมือนเดช	 ๓๔	 นายณภัทร	 ลิ้มวิเศษศิลป์
	 ๓๕	 นางสาวณัฎฐนิช	 มิตรดี	 ๓๖	 นางสาวณัฏฐธิดา	 ปัสเสนะ
	 ๓๗	 นางสาวณัฏฐา	 เสวกจินดา	 ๓๘	 นางสาวณัฐจิรา	 ตันตระกูล
	 ๓๙	 นางสาวณัฐธิศา	 อัครบุตร	 ๔๐	 นายณัฐนนท์	 นาคะมะนัง
	 ๔1	 นายณัฐพงศ์ธร	 ใบโพธิ์	 ๔๒	 นายณัฐพล	 เวชประเสริฐกุล
	 ๔๓	 นายณัฐภัทร	 พันธุประภาส	 ๔๔	 นางสาวณัฐยา	 ศิริโพธิ์
	 ๔๕	 นายณัฐวุฒิ	 กิจธุระวาณิช	 ๔๖	 นายเดชาพล	 รุจิรา
	 ๔๗	 นางสาวทอฝัน	 ประเสริฐสุขเสรี	 ๔๘	 นางสาวทิติยภัทร	 มุ่งหมาย
	 ๔๙	 นายเทพรักษ์	 กล้าหาญ	 ๕๐	 นายธนกฤต	 สิทธิชัยทวีกุล
	 ๕1	 นายธนภูมิ	 วระเดช	 ๕๒	 นายธนวิทย์	 ทรัพย์สินพันธุ์
	 ๕๓	 นางสาวธัญวรัตม์	 สิริธนาคม	 ๕๔	 นางสาวธันชนก	 บุญยะ
	 ๕๕	 นางสาวธารทิพย์	 โพนทอง	 ๕๖	 นายธ�ารงกุล	 หวานล�้า
	 ๕๗	 นางสาวนวณัฐ	 บัวหมื่นชล	 ๕๘	 นางสาวนัฐนันท์	 ปรุงท�านุ
	 ๕๙	 นายนัฐพล	 จันทร์เสน	 ๖๐	 นายนันทพัทธ์	 เอี่ยมละออ
	 ๖1	 นางสาวนิภาวรรณ	 วงษา	 ๖๒	 นางสาวนิรมล	 ฮึงตระกูล
	 ๖๓	 นางสาวนุตประวีณ์	 พิทักษ์ธรรมดี	 ๖๔	 นายบดินทร์	 ต่อสกุล
	 ๖๕	 นายปณิธาน	 ทินขุนทด	 ๖๖	 นางสาวปนัดฎา	 สูงดี
	 ๖๗	 นางสาวประภาภรณ์	 ผิวจันดา	 ๖๘	 นางสาวปริญญารัตน์	 รักษาวงศ์
	 ๖๙	 นางสาวปริญดา	 พรมโยธา	 ๗๐	 นางสาวปริยฉัตร	 เลิศสง่างาม
	 ๗1	 นางสาวปองอ�าไพ	 ยังมี	 ๗๒	 นางสาวปัญธกานต์	 พงษ์รื่น
	 ๗๓	 นางสาวปาลิตา	 จันทร์น้อย	 ๗๔	 นางสาวปิยธิดา	 อินทร์แก้ว
	 ๗๕	 นายพชร	 โพธิ์ข�า	 ๗๖	 นางสาวพรทิพย์	 เจริญถาวรวงศ์
	 ๗๗	 นางสาวพรพรรณ	 อยู่สุข	 ๗๘	 นางสาวพรรณวิสุทธิ์	 อิ่มจิตร์
	 ๗๙	 นางสาวพรวิภา	 ล้ออุไร	 ๘๐	 นายพริษฐ์	 โมสิกมาศ
	 ๘1	 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์	 ชุติวาสนาสกุล	 ๘๒	 นางสาวภัทรทิรา	 อยู่เกษม
	 ๘๓	 นางสาวภัทราภรณ์	 วิเศษรินทอง	 ๘๔	 นางสาวภัทรีดา	 ศิริอนันตกูล



1๓๐

	 ๘๕	 นายภิวุฒิ	 ฉิมน้อย	 ๘๖	 นางสาวมานิศรา	 เหล่ายนขาม
	 ๘๗	 นางสาวยศวดี	 ตรีเพชรรัตน์	 ๘๘	 นางสาวรสสุคนธ์	 กันธิยะ
	 ๘๙	 นางสาวรินรดี	 สุวรรณ	 ๙๐	 นางสาวรุ้งกาญจน์	 พวงมาลัย
	 ๙1	 นางสาวรุ่งฤดี	 สมสีดา	 ๙๒	 นางสาวรุจิรา	 โรจน์ศิลป์
	 ๙๓	 นายเริงฤทธิ์	 แจ้งสุข	 ๙๔	 นายฤทธิเดช	 รื่นส�าราญ
	 ๙๕	 นางสาววรวรรณ	 บัวลพ	 ๙๖	 นายวัชรพงศ์	 เนตรสุวรรณ
	 ๙๗	 นางสาววันศนิชา	 นามประสพ	 ๙๘	 นายวัษฒิญา	 นาคศิริ
	 ๙๙	 นางสาววาสนา	 นิลสุวรรณ์	 1๐๐	 นางสาววิภาวรรณ	 เพชรข�า
	 1๐1	 นายวีรชิต	 ศิลาอาสน์	 1๐๒	 นางสาวศรีแพร	 คงสูงเนิน
	 1๐๓	 นางสาวศศิภา	 ปฐมอาทิวงศ์	 1๐๔	 นางสาวศศิวิมล	 อินทร์เนตร
	 1๐๕	 นางสาวศิรินภา	 น้อยค�ามี	 1๐๖	 นางสาวศิริภัทร	 จ�าปาศรี
	 1๐๗	 นางสาวศิริวิภา	 วรรณพรหม	 1๐๘	 นายศิวาวุธ	 มณีรัตน์
	 1๐๙	 นายศุภกฤต	 อนันตยา	 11๐	 นางสาวศุภนิดา	 วิวาสุขุ
	 111	 นางสาวศุภรดา	 มานะกิจจานนท์	 11๒	 นายเศวตฉัตร	 บุญมาก
	 11๓	 นางสาวสลิลทิพย์	 กลิ่นหอม	 11๔	 นายสหกิตติ์	 คล้ายจันทร์พงษ์
	 11๕	 นายสิทธิพันธ์	 อภิญ	 11๖	 นางสาวสินีนาถ	 ชูเชิด
	 11๗	 นางสาวสิรปภา	 ตรีคูณสถิต	 11๘	 นางสาวสิรินภา	 เฮ็งเส็ง
	 11๙	 นายสิริวิชญ์	 ไชยพงศ์	 1๒๐	 นางสาวสุกัญญา	 พิพัฒน์ธนวิมล
	 1๒1	 นางสาวสุดารัตน์	 แต้มทอง	 1๒๒	 นางสาวสุพิชฌาย์	 เกื้อกิจ
	 1๒๓	 นางสาวสุภาณี	 ธีระพิทยานนท์	 1๒๔	 นางสาวสุภาวดี	 เหลืองประเสริฐ
	 1๒๕	 นางสาวเสาวลักษณ์	 เสาร์รักษา	 1๒๖	 นางสาวอธิพร	 สุพัฒนวาณิชกุล
	 1๒๗	 นายอธิภัทร์	 สุดสงวน	 1๒๘	 นายอธิศ	 วัฒนศิริ
	 1๒๙	 นายอนุชา	 จุติกิติ์เดชา	 1๓๐	 นายอภิรักษ์	 เพ็ญสุขใจ
	 1๓1	 นางสาวอมราภรณ์	 ชวลิต	 1๓๒	 นางสาวอัจฉกาญจน์	 กาญจะโน
	 1๓๓	 นางสาวอัจฉราภรณ์	 แซ่อึ้ง	 1๓๔	 นางสาวอัญชลี	 ปัทมรางกูล
	 1๓๕	 นางสาวอัญชลี	 รัตนธรรม	 1๓๖	 นายอัฑฒ์	 สุกใส
	 1๓๗	 นายอัมรินทร์	 ข�าอ่วม	 1๓๘	 นายอัมรินทร์	 พิมพุก
	 1๓๙	 นางสาวอาภา	 ศรีอนุชาต	 1๔๐	 นางสาวอาภาสิริ	 ขันติภิญโญ
	 1๔1	 นางสาวอารียา	 วิลัยนุช
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
	 1	 นายกฤตภาส	 ทิสะเส	 ๒	 นายกิตติศักดิ์	 สังข์ศิริ
	 ๓	 นายคงคา	 สมปาน	 ๔	 นายจักรวาล	 จิตรพงศ์
	 ๕	 นายฉัตรชัย	 ลีชัยกุล	 ๖	 นายณัฐพงษ์	 สุยารัมย์
	 ๗	 นายณัฐวุฒิ	 ประมูลเรือง	 ๘	 นายถนอมศักดิ์	 นาคศิริ
	 ๙	 นายธวัชชัย	 บุญอ้อย	 1๐	 นายธีรพงศ์	 จันทร์บัว
	 11	 นายนันทวัฒน์	 กรังพานิช	 1๒	 นายบรรญพนณ์	 ศรีจันทร์
	 1๓	 นายปรัชญา	 ศรีธิราช	 1๔	 นายปราชญา	 ประสงค์สุข
	 1๕	 นายปัญญา	 ผกาแก้ว	 1๖	 นายพงษ์พันธ์	 ประคองภักดิ์
	 1๗	 นายไพสิฐ	 รักษ์ณรงค์	 1๘	 นายยุทธชัย	 เลื่อนประไพ
	 1๙	 นายราชศักดิ์	 ค�าภาษี	 ๒๐	 นายวรวิช	 ธิจันทร์
	 ๒1	 นายวัลลภ	 สีน�า้ค�า	 ๒๒	 นายศิริเกตุ	 กาญจนเกตุ
	 ๒๓	 นายอลงกรณ์	 สังคีรี
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
	 1	 นางสาวจิรดา	 ไชยศิริโชติ	 ๒	 นางสาวณัฐนรี	 เตียวเจริญกิจ
	 ๓	 นายธนรัฐ	 ฌานจิตกุศล	 ๔	 นายปรเมษฐ์	 ใจห้าว
	 ๕	 นายหพัทรา	 ผดุงสุนทรรักษ์	 ๖	 นายพุฒิวงศ์	 กันยะกาญจน์
	 ๗	 นายรัตนชาติ	 ผิวงาม	 ๘	 นายวัชระ	 ถินถาวร
	 ๙	 MISS	CHUN	 LIU	 1๐	 Ms.	JUNQIU	 QIAN
	 11	 Ms.	LU	 YANG	 1๒	 MISS	PING	 QIN
	 1๓	 Ms.	SHU	HAN	 YANG	 1๔	 Ms.	YAN	 ZHANG
	 1๕	 MR.	YANG	 LU	 1๖	 MR.	ZHAO	 HE

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
	 1	 นางสาวนิตยา	 อุตระธานี

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
	 1	 นางสาวอภิรุจี	 แสงเภา
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
	 1	 นางสาวศิริวิมล	 พิทักษ์กาญจนกุล
สาขาวิชานิเทศศิลป์
	 1	 นางสาวนวรัตน์	 ลิ้มประเสริฐ
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ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
	 1	 นางสาวกัญญาวีร์	 บุญช่วยสี	 ๒	 นายณวุฒน์	 ตันอนุชิตติกุล
	 ๓	 นายทัตเทพ	 เรืองเกตุ	 ๔	 นางสาวรติมา	 พูลหิรัญ
	 ๕	 นายศิวา	 จันสินธุ์
สาขาวิชานิเทศศิลป์
	 1	 นางสาวกนกอร	 แซ่ลี้	 ๒	 นายณัฐวิชช์	 นลินจิรพัฒน์
	 ๓	 นางสาวพิริยา	 อนันตชัยวณิช	 ๔	 นางสาวยุวดี	 รอดบุญเกิด
	 ๕	 นางสาวเอื้อนพร	 ชากรแก้ว

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
	 1	 นายจิรกิตติ์	 แสงทอง	 ๒	 นางสาวภาสินี	 ชั้นโรจน์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
	 1	 นางสาวกัญญพรรณ	 วัฒนากิจจาผล	 ๒	 นางสาวชลิดา	 แย้มสมพงษ์
	 ๓	 นางสาวปวิตรา	 ชัยวัฒนพงษ์
สาขาวิชาจิตรกรรม
	 1	 นายภากร	 ศิริศฤงคาร	 ๒	 นายอภินันท์	 มะลิขาว
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
	 1	 นายธันยบูรณ์	 จันแทง	 ๒	 นางสาวนัฐฐาพร	 โสภณา
	 ๓	 นางสาวพิชญา	 ด�าหมาน	 ๔	 นางสาววฤนดา	 กุ่งละ
	 ๕	 นางสาวศศิพรรณ	 ดวงมาลา	 ๖	 นางสาวอุษามาศ	 เกตุงาม
สาขาวิชานิเทศศิลป์
	 1	 นางสาวกรรณจิรา	 ขันอาษา	 ๒	 นายกฤต	 พรพิชิตภัย
	 ๓	 นางสาวเขมขนิษฐ์	 ไทยธรรมฐิติกุล	 ๔	 นางสาวเจนจิรา	 กาญจนเพ็ญ
	 ๕	 นางสาวญปัชฌา	 แซ่ลี้	 ๖	 นางสาวญาณิศา	 อดุลเศรษฐพงศ์
	 ๗	 นางสาวณัฏฐกมล	 สุกิจจาคามิน	 ๘	 นางสาวณัฐนรี	 แสงสุข
	 ๙	 นายณัฐภัทร	 สุนทรสุข	 1๐	 นางสาวธนัชชา	 ปัญญาพินิจนุกูร
	 11	 นายธิติวุฒิ	 กองเกตุใหญ่	 1๒	 นางสาวนพวรรณ	 สพรั่งผล
	 1๓	 นางสาวนัฏชา	 เชื้อรังสรรค์	 1๔	 นางสาวนัทธมน	 พวงนาค
	 1๕	 นางสาวบงกชนภดล	 แซ่โค้ว	 1๖	 นางสาวปณิตตรา	 บ�าบัด
	 1๗	 นางสาวมัณฑนา	 การสง่า	 1๘	 นางสาวศุจินธร	 เนียมสุวรรณ
	 1๙	 นางสาวสุทัตตา	 เชียงกาขันธ์	 ๒๐	 นางสาวสุภาวณี	 สอนผา
	 ๒1	 นางสาวอรอนงค์	 ชากรแก้ว



1๓๓

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
	 1	 นางสาวกัลยา	 สุวรรณกิจ	 ๒	 นายจักรพันธ์	 อินทรโชติ
	 ๓	 นางสาวจิราภา	 สดภิบาล	 ๔	 นางสาวจุฑารัตน์	 ทองคงคา
	 ๕	 นางสาวฐิติญา	 กิตติจินดาวงศ์	 ๖	 นางสาวฐิติยา	 ทองค�า
	 ๗	 นายณัฐพล	 หงษ์ทอง	 ๘	 นางสาวธนลักษณ์	 สลักค�า
	 ๙	 นางสาวธันย์พร	 พงศ์พุฒินันท์	 1๐	 นางสาวปวีร์สิตา	 วิบูลศักดิ์
	 11	 นายปัญจพล	 โสมินทุ	 1๒	 นางสาวฝนแรก	 ดีพลภักดิ์
	 1๓	 นางสาวเมธาพร	 แซ่โง้ว	 1๔	 นางสาววรวรรณ	 จงใจ
	 1๕	 นายวัชรพงษ์	 ปลอดทอด	 1๖	 นายวุฒิพงศ์	 ทันทวี
	 1๗	 นางสาวศิริน	 หงส์วลีรัตน์	 1๘	 นางสาวสริตา	 จีระสันติ
	 1๙	 นางสาวสิริวรรณ	 กล้วยไม้	 ๒๐	 นายสุรเทพ	 สุริยาทิพย์
	 ๒1	 นายอนุรักษ์	 ฐิติรัฐวุฒิ	 ๒๒	 นายอนุรักษ์	 เที่ยวมาพบสุข
	 ๒๓	 นางสาวอรธิชา	 พรภิกานนท์	 ๒๔	 นางสาวอวัสดา	 ตันเจริญ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
	 1	 นายกอบชัย	 ปั้นงา	 ๒	 นางสาวกัญญ์ธนัตถ์	 วรรณวิโรจน์
	 ๓	 นางสาวจีรนันท์	 รุ่งศรี	 ๔	 นางสาวชนัญชิดา	 ปัญญาฤทธิ์
	 ๕	 นางสาวชนิกานต์	 งามทิพยพันธุ์	 ๖	 นางสาวธนภรณ์	 นามอุโฆษ
	 ๗	 นางสาวธิดารัตน์	 ส�าเนากลาง	 ๘	 นายธิติพงศ์	 วรภัคเรืองชัย
	 ๙	 นางสาวนพมาศ	 ธนะมุตตะ	 1๐	 นางสาวนภัสสร	 เอี้ยพิน
	 11	 นายนวพล	 พิสิฐพัฒนกุล	 1๒	 นายนันทวัฒน์	 ชัยภูมี
	 1๓	 นายปรัชญ์	 ธรณี	 1๔	 นางสาวพรนพิน	 หล้าทา
	 1๕	 นางสาวพิมพิศา	 บุญอินทร์	 1๖	 นายพิษิณ	 เขียวสอาด
	 1๗	 นางสาวไพลิน	 มั่งพร้อม	 1๘	 นายมงคล	 องอาจ
	 1๙	 นางสาวมัลลิกา	 สาครเจริญกิจ	 ๒๐	 นายรพี	 พบกิ่ง
	 ๒1	 นางสาวรมณ	 สังข์โต	 ๒๒	 นายวัชระ	 เปิดชั้น
	 ๒๓	 นางสาววารินทร์	 พูลสวัสดิ์	 ๒๔	 นายศรัณยู	 สกุลศรี
	 ๒๕	 นางสาวอาศิรดา	 หงษ์ทอง
สาขาวิชาจิตรกรรม
	 1	 นายแก้ว	 เวศยวรนันท์	 ๒	 นายจักรกริช	 เเก้วกุค�า
	 ๓	 นางสาวจิตราภรณ์	 สุดแดน	 ๔	 นางสาวชาลิสา	 แขจังหรีด
	 ๕	 นางสาวณัฐวดี	 พรหมศิลา	 ๖	 นายติณณภพ	 สิงห์อยู่
	 ๗	 นายนันทณัฎฐ์	 เสาวรส	 ๘	 นายปรัชญา	 เนตรจินดา
	 ๙	 นางสาวพรธีรา	 ทับเจริญ	 1๐	 นายพรหมชนก	 สินสรณ์
	 11	 นางสาวพิมพ์	 วาดี	 1๒	 นางสาวภิรมณ	 คชฤทธิ์
	 1๓	 นางสาวมนพัทธ์	 สัจจาสัย	 1๔	 นางสาวระวิวรรณ	 ปุณศรี
	 1๕	 นายวิทยา	 เอี่ยมส�าอางค์	 1๖	 นายศรัณย์	 วาณิชกมลนันทน์
	 1๗	 นางสาวสมฤทัย	 โชติกร	 1๘	 นายอรรถนนท์	 นวลภักดี
	 1๙	 นางสาวอัจฉรา	 พงษ์กาญจน์



1๓๔

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
	 1	 นางสาวกนกนวล	 ฟูพันธ์	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 ต้นทอง
	 ๓	 นางสาวกมลลักษณ์	 ชัยประภา	 ๔	 นางสาวกรกมล	 รัศมีดิษฐ์
	 ๕	 นายกฤษฎา	 งามประยูร	 ๖	 นายกฤษณะ	 โคตรหลงมา
	 ๗	 นางสาวกวินธิดา	 สุภาพ	 ๘	 นางสาวกัลยภัทร	 วุฒิเศลา
	 ๙	 นายเกียรติศักดิ์	 หมัดนะฮู	 1๐	 นายคุณากร	 ศาสตร์เจริญ
	 11	 นางสาวจญกร	 สายะนันท์	 1๒	 นายจตุรวิทย์	 บุญหวา
	 1๓	 นางสาวจิรนุช	 กระจ่างเวช	 1๔	 นายชนะโชค	 ลีลอย
	 1๕	 นางสาวชนัฐฎา	 แสงม้า	 1๖	 นายชยธร	 กฤตยาภัทร
	 1๗	 นายชยพัทธ์	 นาคนุช	 1๘	 นายชัชพล	 คล้ายขยาย
	 1๙	 นายชัยมงคล	 มีแถม	 ๒๐	 นายชัยวิวัฒน์	 มงคลศิลป์
	 ๒1	 นายชาญกิจ	 ศรีปาน	 ๒๒	 นางสาวชาลิสา	 เข็มเพชร
	 ๒๓	 นายไชยนันท์	 ชลมณีกุล	 ๒๔	 นางสาวฐิติชญา	 ธงศรี
	 ๒๕	 นางสาวฐิติรัตน์	 รัตนจันทร์	 ๒๖	 นางสาวณัฎฐาเนตร	 พรหมเจดีย์
	 ๒๗	 นายณัฏฐนันท์	 ดอนประสิม	 ๒๘	 นางสาวณัฐกฤตา	 นามโฮง
	 ๒๙	 นางสาวณัฐทิตา	 สีปาน	 ๓๐	 นางสาวณัฐธิดา	 พรมจันทร์
	 ๓1	 นายณัฐพงศ์	 แซ่อึ้ง	 ๓๒	 นายณัฐพงศ์	 หาดทวายกาญจน์
	 ๓๓	 นายณัฐพล	 พุ่มพันธ์	 ๓๔	 นายณัฐภัทร	 ชินะจิตพันธุ์
	 ๓๕	 นางสาวทักษพร	 ย้อยสร้อยสุด	 ๓๖	 นายธนพงษ์	 เลิศจินดา
	 ๓๗	 นางสาวธนพร	 อู่ชนะ	 ๓๘	 นายธนพัฒน์	 แสงมา
	 ๓๙	 นายธนากร	 ข�าวิไล	 ๔๐	 นายธรรศ	 จงจัดกลาง
	 ๔1	 นางสาวธารารัตน์	 ไพบูลย์ธนสมบัติ	 ๔๒	 นางสาวธิดา	 ทองศิริ
	 ๔๓	 นายธีรภัทร	 เข็มทอง	 ๔๔	 นายนนทพันธุ์	 กาญจนโกศล
	 ๔๕	 นายนราพงษ์	 ปราโมทย์	 ๔๖	 นายนวทัศน์	 ศีติสาร
	 ๔๗	 นางสาวน�้าเพชร	 ผิวส�าโรง	 ๔๘	 นายนิวัฒน์	 วันแอเลาะ
	 ๔๙	 นางสาวนุชจรี	 ศรีแก้ว	 ๕๐	 นางสาวปทิตตา	 ทองปลิว
	 ๕1	 นางสาวประภาพ	 เกิดส�าราญ	 ๕๒	 นายปราชญ์	 ดวงแก้ว
	 ๕๓	 นายพงศกร	 ภักดี	 ๕๔	 นายพงศธร	 มะลิ
	 ๕๕	 นางสาวพฤทธานันต์	 สอนรอด	 ๕๖	 นางสาวพัชริตา	 นนทสินธ์
	 ๕๗	 นางสาวพัดชา	 บริบูรณางกูร	 ๕๘	 นางสาวพิชญา	 อินทร์สุวรรณ
	 ๕๙	 นายพีรพล	 ราศรีจันทร์	 ๖๐	 นายพีรพันธุ์	 แสงบุดดี
	 ๖1	 นายพุฒิพงศ์	 รุ่งวิตรี	 ๖๒	 นายพุทธิยากรณ์	 จิวาลักษณ์
	 ๖๓	 นายภทร	 ตัณฑ์ไพบูลย์	 ๖๔	 นางสาวภรณ์ภัสสร	 วัฒน์มงคลภัทร์
	 ๖๕	 นางสาวภัควิภา	 เกตุอุดม	 ๖๖	 นางสาวมุกอาภา	 จิตต์สุทธิ์
	 ๖๗	 นางสาวยลรดี	 เล้าสุขศรี	 ๖๘	 นายรัฐธรรมนูญ	 สร้อยโสม
	 ๖๙	 นางสาวโรมวาริน	 นักร้อง	 ๗๐	 นายฤทธิพล	 ต้นวาตะ
	 ๗1	 นายเลิศชัย	 พรหมลอย	 ๗๒	 นางสาววรรณกร	 รุ่งเรืองรัตนากุล
	 ๗๓	 นายวรรธนะ	 วัฒนวิถี	 ๗๔	 นายวรวัฒน์	 คณากูล
	 ๗๕	 นายวสวัตติ์	 แม้นจันทรารัตน์	 ๗๖	 นางสาววันวิสา	 ดอกสันเทียะ
	 ๗๗	 นายวิทยา	 ไทรโพธิ์ทอง	 ๗๘	 นางสาวศศิธร	 ทนะภาโท
	 ๗๙	 นางสาวศศิธร	 เสมทรัพย์	 ๘๐	 นายศาศวัต	 ใจชื่น
	 ๘1	 นางสาวศิรประภา	 อายุยงค์	 ๘๒	 นายศุภกร	 ต้นสุวรรณ์



1๓๕

	 ๘๓	 นางสาวศุภลักษณ์	 ขันทอง	 ๘๔	 นางสาวศุภิสรา	 กุลคง
	 ๘๕	 นายสิปปภาส	 เชษฐาวิรุ่งโรจน์	 ๘๖	 นางสาวสุฑามาศ	 ราชวังเมือง
	 ๘๗	 นางสาวสุดารัตน์	 ยิ่งสุข	 ๘๘	 นางสาวสุพิตา	 นวลจันทร์
	 ๘๙	 นางสาวสุภัททิยา	 โกมลวัฒนะ	 ๙๐	 นางสาวสุภัทรา	 มณีแสง
	 ๙1	 นางสาวสุภารัตน์	 โกมลสิงห์	 ๙๒	 นายอนณ	 สวัสดี
	 ๙๓	 นายอรรถพล	 โสมนัส	 ๙๔	 นางสาวอังศุมาลี	 ฤทธิขาบ
	 ๙๕	 นายอัฐพล	 สมบูรณ์	 ๙๖	 นางสาวอัยยา	 ตุงคะเตชะ
	 ๙๗	 นายอานันท์	 สง่าศิลป์	 ๙๘	 นางสาวอารยา	 มงคลสุขแท้
	 ๙๙	 นางสาวอินทุอร	 เพชรด�าดี	 1๐๐	 นางสาวอิสรีย์	 เตโช
สาขาวิชานิเทศศิลป์
	 1	 นางสาวกมลชนก	 ชีกว้าง	 ๒	 นายกษิดิศ	 สนอง
	 ๓	 นางสาวกันยกร	 บุญทวงศ์	 ๔	 นายกิตติ	 ศรีส�าประทวน
	 ๕	 นายเกียรติศักดิ์	 เติมมณีศรี	 ๖	 นายคุณากร	 พยัคฆันตร์
	 ๗	 นางสาวจรรยารัตน์	 อินทศร	 ๘	 นายจักรพงศ์	 ดุลคนิจ
	 ๙	 นายจักรพันธ์	 เลิศภัทรปรีชา	 1๐	 นายจิตรกร	 โคตรพัฒน์
	 11	 นายจิรพัฒน์	 ทองสุวรรณ์	 1๒	 นายจิรพัฒน์	 พุทธิสาร
	 1๓	 นางสาวจิรารัฐ	 สีระวัตร	 1๔	 นางสาวจุฑามาศ	 กระตุฤกษ์
	 1๕	 นายจุมพล	 สุจิตรานุช	 1๖	 นายจุลเจษ	 เจนนาวา
	 1๗	 นายฉฬภิญโญ	 กลิ่นจุ้ย	 1๘	 นายเฉลิมชัย	 ทองระอา
	 1๙	 นางสาวชนิภรณ์	 ชุบขุนทด	 ๒๐	 นางสาวชัญญานุช	 มุกดากรรณ์
	 ๒1	 นายชัยพงษ์	 ชัยพราหมณ์	 ๒๒	 นางสาวชาตยา	 ศรีม่วง
	 ๒๓	 นายชิษณุพงศ์	 ปิญชาน์สุพิชญา	 ๒๔	 นายโชคชัย	 เชาวลิตร
	 ๒๕	 นางสาวญารินทร์ธรา	 ศรีธนัตถ์ธนากูล	 ๒๖	 นายฐิติภัทร	 งามสงวน
	 ๒๗	 นางสาวณฐมน	 แซ่กัง	 ๒๘	 นายณพรรดิ์	 บรรพกลม
	 ๒๙	 นางสาวณฤดี	 ชูวิวัฒน์กุล	 ๓๐	 นางสาวณัชชา	 กิ่งรัตน์
	 ๓1	 นายณัฐดนัย	 ทองเหมือน	 ๓๒	 นางสาวณัฐนันท์	 ยะสะวุฒิ
	 ๓๓	 นายณัฐพล	 ทรัพย์ศิริ	 ๓๔	 นายณัฐวุฒิ	 ธรรมปัญญา
	 ๓๕	 นายณัฐวุฒิ	 วัฒนะเสถียร	 ๓๖	 นายณัฐวุธ	 เดือนแจ่ม
	 ๓๗	 นางสาวณัฐิกานต์	 สินอยู่	 ๓๘	 นายดนันเยกุมาร	 ไซย์
	 ๓๙	 นายทรงกลด	 ความคุ้นเคย	 ๔๐	 นายหทรงพล	 โถน้อย
	 ๔1	 นายทรงพล	 ทองค�าพันธุ์	 ๔๒	 นายทวีศักดิ์	 ก้อนวิมล
	 ๔๓	 นายธนพนธ์	 พวงล�าใย	 ๔๔	 นายธนพล	 ทะวงดี
	 ๔๕	 นางสาวธนวรรณ	 สมเชื้อ	 ๔๖	 นายธนวัฒน์	 ขุนแขวง
	 ๔๗	 นายธนาธิป	 มีทองแสน	 ๔๘	 นางสาวธวัลรัตน์	 อัคนิโชตพันธุ
	 ๔๙	 นายธีรวิทย์	 พุทธ์แก้ว	 ๕๐	 นายนภสินธุ์	 วาดเขียน
	 ๕1	 นายนราศิษฏ์	 แจ่มวัฒนะชัย	 ๕๒	 นางสาวนวพร	 เทพวัติ
	 ๕๓	 นางสาวน�้าทิพย์	 อาจหาญ	 ๕๔	 นางสาวบงกชพร	 ตลับเงิน
	 ๕๕	 นางสาวปฏิญญา	 สุทธิภักดี	 ๕๖	 นายประณิธาน	 แสงส�าลี
	 ๕๗	 นายปรัชกิตย์	 กุลชาติภักดีกุล	 ๕๘	 นางสาวปัญจพร	 นักธรรม
	 ๕๙	 นางสาวปาณิสรา	 สิทธิโชค	 ๖๐	 นายพงศธร	 อภิชัยนิมิตดี
	 ๖1	 นายพงศ์ปณต	 รักวงษ์	 ๖๒	 นายพิริยกร	 แช่มโชติ
	 ๖๓	 นายพีรพล	 จันทนา	 ๖๔	 นายพีรวิชญ์	 จิตเฉย



1๓๖

	 ๖๕	 นางสาวฟาฮีย่า	 อัดดิน	 ๖๖	 นายภูธเนศ	 ศิลปโสภณ
	 ๖๗	 นางสาวภูริกัญญา	 ชลาชีวะ	 ๖๘	 นางสาวมนสิชา	 ศรีวุ่น
	 ๖๙	 นางสาวมานิตา	 ภูษิต	 ๗๐	 นายไมยราพ	 ดวงมณี
	 ๗1	 นางสาวยุวันดา	 กริสช่อ	 ๗๒	 นางสาวรัชดาพร	 นุริตมน
	 ๗๓	 นางสาวรัชนีวรรณ	 โพระนก	 ๗๔	 นางสาวรัศวดี	 ลี้มงคล
	 ๗๕	 นายวชิรวิทย์	 ปานสูงเนิน	 ๗๖	 นางสาววราภรณ์	 โกมลมุสิก
	 ๗๗	 นายวัชรินทร์	 วิเศษสัตย์	 ๗๘	 นางสาววิภาวี	 วงศ์วรารักษ์
	 ๗๙	 นายศรันย์	 กรรณเทพ	 ๘๐	 นางสาวศศิมาภรณ์	 พานรอง
	 ๘1	 นางสาวศิริขวัญ	 สวัสดิ์วงศ์	 ๘๒	 นายศิริพงศ์	 รักษาพล
	 ๘๓	 นายศุภกร	 ธีรพงศ์สุชาติ	 ๘๔	 นายศุภกร	 สายจันทร์
	 ๘๕	 นางสาวสรัสนันท์	 สมนึก	 ๘๖	 นายสวยศ	 บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ
	 ๘๗	 นางสาวสิตาพร	 โตสวัสดิ์	 ๘๘	 นายสิทธิโชค	 ชาติชัย
	 ๘๙	 นางสาวสิริกร	 สิทธิประเสริฐ	 ๙๐	 นายสุทัศน์	 มงคลธนเลิศ
	 ๙1	 นางสาวสุมิตรา	 โกละกะ	 ๙๒	 นายสุริยุ	 โซ่เงิน
	 ๙๓	 นางสาวหทัยชนก	 บัวทอง	 ๙๔	 นายอนุพงษ์	 แซ่เอี๊ยบ
	 ๙๕	 นางสาวอมิตตา	 แสวงบุญราศรี	 ๙๖	 นางสาวอรนภา	 ชื้นวงศ์
	 ๙๗	 นางสาวอรอนงค์	 ศิรินนท์	 ๙๘	 นางสาวอรุณรัตน์	 มาระวัง
	 ๙๙	 นางสาวอัญชริกา	 ศรีปาน	 1๐๐	 นายอัณณพ	 ยางงาม
	 1๐1	 นางสาวอารียา	 โคมทอง	 1๐๒	 นางสาวอารีรัตน์	 ทับทิม
	 1๐๓	 นางสาวเอื้อมพร	 พงษ์ภักดี
สาขาวิชาภาพพิมพ์
	 1	 นายบุณย์พิทักษ์	 อุปนันท์	 ๒	 นายมรุเดช	 มุกดา
	 ๓	 นางสาววศินี	 มุสิกะโปดก
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
	 1	 นายกษิดิศ	 ชาวงษ์	 ๒	 นางสาวจิรัชยา	 กาญจนวิบุญ
	 ๓	 นางสาวจิรัชยา	 สัมมาพจน์	 ๔	 นายจิรายุทธ	 พันธโกศล
	 ๕	 นางสาวชุติมา	 นพพันธ์	 ๖	 นายธันวา	 มาลยเวช
	 ๗	 นางสาวนภัสสร	 อรุณรัตน์	 ๘	 นางสาวนันทิชา	 ชัยอิทธิ
	 ๙	 นายปณชัย	 พณิชสารนันท์	 1๐	 นางสาวผ่องฤทัย	 เขียวน�า้ชุม
	 11	 นายพรเทพ	 ขินหนองจอก	 1๒	 นางสาวเพ็ญพิชชา	 คุณดิลกธาดา
	 1๓	 นางสาวแพรวพรรณ	 เศรษฐบุบผา	 1๔	 นางสาวมิ่งกมล	 วายุรักษ์
	 1๕	 นางสาววรัญญา	 นงนุช	 1๖	 นายสิทธิพล	 แซ่อู๋
	 1๗	 นางสาวสุกัญญา	 แทนหา	 1๘	 นางสาวอรทัย	 ปาละสาร
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คณะวิทยาการสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นางสาวธาชินี	 มีเสมา	 ๒	 นายนิรันดร์	 บัวบาน
	 ๓	 นายบัณฑิต	 ตากมัจฉา	 ๔	 นายบุญล้อม	 พูนสวัสดิ์
	 ๕	 นางสาวปารดา	 สมสาร์	 ๖	 นายสังคม	 สร้างไธสง
	 ๗	 นายสุทิน	 อุทธบูรณ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
	 1	 นางสาวกิตติพา	 คลังวิสาร	 ๒	 นางสาวสุมาลี	 อิสริโยดม
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
	 1	 นายจักรพงษ์	 บุญใหญ่	 ๒	 นายดิลก	 พุ่มสุวรรณ์
	 ๓	 นายเทิดศักดิ์	 ดุงแก้ว	 ๔	 นายศุภชัย	 เล้าวิบูลย์
	 ๕	 นายอนุสรณ์	 วงศ์อ๊อด			

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นายอนพัทย์	 เมืองชล
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
	 1	 นางสาวกิ่งกาญจน์	 ศุภผล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นายกรชัย	 แซ่ลี้	 ๒	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 วทนะรัตน์
	 ๓	 นายศตวรรษ	 ศรีสาร
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
	 1	 นายคมกริช	 องอาจ	 ๒	 นายนวฤกษ์	 วิสุทธิแพทย์
	 ๓	 นายวณัฎจนันท์	 กลิ่นนุช	 ๔	 นางสาววัทนวิภา	 เจริญสุข
	 ๕	 นายศิวะนนท์	 ขมเจริญ	 ๖	 นายอภิศักดิ์	 เป็กธนู

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นายกวินภพ	 พราหมณ์มณี	 ๒	 นายธนดล	 จันทร์สุข
	 ๓	 นายธนวัฒน์	 หาญปราบ	 ๔	 นายพชรพงศ์	 ธงอาษา
	 ๕	 นายภาณุพงศ์	 พ่วงกระสินธ์	 ๖	 นางสาวสมณรัศมิ์	 สุขจั่นผล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
	 1	 นายกันตภณ	 บุตรดา	 ๒	 นางสาวลลิตวดี	 ยอดนิล
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
	 1	 นางสาวกมลชนก	 โคตุดร	 ๒	 นางสาวกรรณกมล	 บุญประเสริฐ
	 ๓	 นายเกษมสุข	 เลี่ยวตระกูล	 ๔	 นางสาวคณางกูร	 สังข์นุช
	 ๕	 นางสาวจีรพรรณ	 ชัยชิต	 ๖	 นายเจตวัฒน์	 ดาค�า
	 ๗	 นางสาวชนากานต์	 ยืนยง	 ๘	 นายฐิรวัฒน์	 เขตรใหญ่
	 ๙	 นางสาวณฤทัย	 เลียวรักษ์โอฬาร	 1๐	 นายณัฐชัย	 หนูแปลก
	 11	 นายทศกร	 สิริมงคลสกุล	 1๒	 นายธนัตชัย	 อรุณโชติ
	 1๓	 นายธนากร	 ด�ารงรักษ์	 1๔	 นายธภัทรสันต์	 สุขวิสิฏฐ์



1๓๘

	 1๕	 นายธรรมรัตน์	 เกิดล�าเจียก	 1๖	 นางสาวธิดารักษ์	 ศรีเมฆ
	 1๗	 นายธีรวัฒน์	 รัตนวงษ์	 1๘	 นางสาวนนท์ทรี	 ซ่อนกลาง
	 1๙	 นายนพรัตน์	 อุดม	 ๒๐	 นางสาวนฤมล	 กุลตัณกิจจา
	 ๒1	 นายนวมินทร์	 บุญมี	 ๒๒	 นางสาวพรนิภา	 เชาว์กบินทร์
	 ๒๓	 นางสาวพรปวีณ์	 ก�า๋นารายณ์	 ๒๔	 นายพลเทพ	 ชมชื่นกลิ่น
	 ๒๕	 นายภาธร	 วัฒนโลเก	 ๒๖	 นางสาวมธุรส	 มีฉลาด
	 ๒๗	 นางสาวรวิวรรณ	 ตันนิธิสถาพร	 ๒๘	 นางสาวรุ่งนภา	 เกษณา
	 ๒๙	 นายวรพล	 ประกอบกิจ	 ๓๐	 นายวัชระ	 มาลาอบ
	 ๓1	 นายวีรพัฒน์	 ศรีสวัสดิ์	 ๓๒	 นายศิลปะ	 พรหมจินดา
	 ๓๓	 นายอังกฤษ	 จุลวุฒิ	 ๓๔	 นางสาวอารีรัก	 แก้วค�า
	 ๓๕	 นายเอกกริช	 อักโข

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 สุทธิ์ด้วง	 ๒	 นายกรีเพชร	 สทรลักษณ์
	 ๓	 นายกฤตเมธ	 สุขแสวง	 ๔	 นางสาวกฤติมา	 ปลั่งคล้ายแข
	 ๕	 นางสาวกุลสตรี	 สวัสดิไชย	 ๖	 นางสาวเกศินี	 ขันเคน
	 ๗	 นายโกเมนทร์	 เวียงค�า	 ๘	 นายจักรพันธ์	 กวดขัน
	 ๙	 นายจิรทีปต์	 โตบัว	 1๐	 นางสาวจิรภิญญา	 อินฟากท่า
	 11	 นายเจนภพ	 งามสอน	 1๒	 นายเจษฎาเดช	 อนุจันทร์
	 1๓	 นางสาวชลิดา	 พงศ์จริยา	 1๔	 นางสาวชลิสา	 สุขศิลา
	 1๕	 นางสาวช่อผกา	 ผ่องแผ้ว	 1๖	 นางสาวชาริณี	 ศรีษะเนตร
	 1๗	 นางสาวชาลินี	 ศิลารัตน์	 1๘	 นายช�านาญ	 แซ่ตั้ง
	 1๙	 นางสาวชุตินันท์	 นามใหญ่	 ๒๐	 นายฐนกร	 บู๊ฮวดใช้
	 ๒1	 นายฐิติพงษ์	 ปนิพลกัง	 ๒๒	 นางสาวฐิมากรณ์	 เคหฐาน
	 ๒๓	 นางสาวณัฐฐ์ภัค	 อาจปรุ	 ๒๔	 นางสาวณัฐริกา	 ฉิมพลี
	 ๒๕	 นางสาวณิชานันทน์	 แดงมา	 ๒๖	 นายด�ารงค์เกียรติ	 หงษ์ไทย
	 ๒๗	 นายถิรวัฒน์	 อาสา	 ๒๘	 นายเทพพิทักษ์	 พงศ์ประเสริฐ
	 ๒๙	 นายธนพล	 สิงห์ทอง	 ๓๐	 นายธนพัฒน์	 ส่งแสงสิน
	 ๓1	 นายธนภาค	 ประจุมาศ	 ๓๒	 นายธนาธิปย์	 เจือแสง
	 ๓๓	 นางสาวธัญญาเรศ	 เที่ยงตรง	 ๓๔	 นายธีระพันธุ์	 ไชยคง
	 ๓๕	 นายนขรินทร์	 อัตถจรรยากุล	 ๓๖	 นายนฤพล	 สิมลี
	 ๓๗	 นายนวพงศ์	 ตันจ้อย	 ๓๘	 นางสาวนัฐฐนิชา	 เผือดโพธิ์
	 ๓๙	 นายนัธทวัฒน์	 ทองค�า	 ๔๐	 นางสาวนันทนา	 สุวรรณหิตาธร
	 ๔1	 นางสาวนันทยา	 ขาวงาม	 ๔๒	 นายนิธิพนธ์	 คชพงษ์
	 ๔๓	 นางสาวนุชนาฎ	 วงศ์วีระขันธ์	 ๔๔	 นางสาวเบญจมาภรณ์	 สิงห์กวาง
	 ๔๕	 นางสาวเบญจมาศ	 แควภูเขียว	 ๔๖	 นางสาวเบญจวรรณ	 ด�าสอาด
	 ๔๗	 นางสาวเบญจวรรณ	 ศรีเนตร	 ๔๘	 นางสาวปทุมพร	 อนุสิทธิ์
	 ๔๙	 นางสาวปภัสวรรณ	 ค�าทูม	 ๕๐	 นางสาวประภาพร	 ศรีสัมฤทธิ์
	 ๕1	 นางสาวปรารถนา	 สุภรัตน์	 ๕๒	 นางสาวปรียาภัทร์	 กีรติศักดาพงศ์
	 ๕๓	 นายปวรุตม์	 นรจิตร์	 ๕๔	 นางสาวปิยตา	 กัญสุวรรณ
	 ๕๕	 นายปิยวัฒน์	 น้อยภู่	 ๕๖	 นายปิยะฉัตร	 ชื่นชู
	 ๕๗	 นายปิยะพงษ์	 ชัยศรี	 ๕๘	 นายปิยะพงษ์	 สุขฉิม
	 ๕๙	 นางสาวปิยาภรณ์	 พิทักษานนท์กุล	 ๖๐	 นายผูกพัน	 อึ้งกาญจนากุล



1๓๙

	 ๖1	 นายพงษ์พันธุ์	 อึงสวัสดิ์	 ๖๒	 นายพชร	 มั่นคง
	 ๖๓	 นางสาวพยุดา	 ไชยต้นเทือก	 ๖๔	 นายพัฒน์ชัย	 ชูเนียม
	 ๖๕	 นายพัทธนันท์	 ดียิ่ง	 ๖๖	 นายพันธยศ	 สมศรี
	 ๖๗	 นายพิเชษฐ์	 ซื่อสัตย์	 ๖๘	 นางสาวพิมพกานต์	 การบรรจง
	 ๖๙	 นายพีรพล	 รัตนโรจน์	 ๗๐	 นายพีระวัส	 บุรินทร์โกษฐ์
	 ๗1	 นายไพบูลย์	 ศิริโชคนิมิต	 ๗๒	 นางสาวภรพรรณ	 จันทร์เจริญ
	 ๗๓	 นางสาวภัทรพร	 เเสงสัมพันธ์	 ๗๔	 นางสาวภัทรภรณ์	 รัตนบุตร
	 ๗๕	 นายภาณุพงศ์	 บุญเพ็ง	 ๗๖	 นายภาณุวิชญ์	 ศุภกีรติโรจน์
	 ๗๗	 นายภูมิภุช	 พูลทอง	 ๗๘	 นางสาวภูริตา	 น้อยจันทร์
	 ๗๙	 นายภูวนาถ	 ยะฆะเสม	 ๘๐	 นายมาฬิศร์	 มณีวงศ์
	 ๘1	 นายมิตรภาพ	 สวัสดี	 ๘๒	 นายยศสรัล	 สุ่มมาตย์
	 ๘๓	 นางสาวโยทะกา	 แช่มชื่น	 ๘๔	 นางสาวรัชฎาภรณ์	 พลรักษา
	 ๘๕	 นางสาวลัลน์ลิตา	 อิศรานุกูล	 ๘๖	 นางสาวเลอลักษณ์	 สุขวารินทร์
	 ๘๗	 นายวรชัย	 ศรีวิระ	 ๘๘	 นายวรภพ	 ด่อนน้อยจริง
	 ๘๙	 นางสาววรรณวรางษ์	 จิตต์ศีล	 ๙๐	 นายวรวลัญช์	 คงสม
	 ๙1	 นายวรวุฒ	 พรหมจรรย์	 ๙๒	 นางสาววริศรา	 สุภศร
	 ๙๓	 นายวัชรายุทธ	 เหล่าไชย	 ๙๔	 นายวิชัย	 วงค์ฟู
	 ๙๕	 นายวิษณุ	 รุ่งเรืองเจริญ	 ๙๖	 นายวุฒิพร	 ไผ่สมบูรณ์
	 ๙๗	 นายวุฒิศักดิ์	 น�า้ดอกไม้	 ๙๘	 นายศรราม	 สุขปิติ
	 ๙๙	 นางสาวศราวดี	 สุนทรประทม	 1๐๐	 นายศราวุธ	 กลิ่นสาคร
	 1๐1	 นายศานติกร	 อภัย	 1๐๒	 นายศิวกร	 เปาวนา
	 1๐๓	 นายศุภชัย	 พัชนี	 1๐๔	 นายสยาม	 เขียนเอี่ยม
	 1๐๕	 นางสาวสโรชา	 จิตรคง	 1๐๖	 นายสวิตต์	 สวัสดี
	 1๐๗	 นางสาวสิริรุ่ง	 สุวรรณเขตนิคม	 1๐๘	 นางสาวสุติมา	 รัตนะวัน
	 1๐๙	 นางสาวสุธาภรณ์	 คีรีเขตต์	 11๐	 นางสาวสุพิชชา	 ศรีชัยภูมิ
	 111	 นางสาวสุภนิดา	 รัตนสูตร์	 11๒	 นายสุวรรณศร	 ศรีสุข
	 11๓	 นายเสกสรร	 เนียมปาน	 11๔	 นายอดิศร	 ก้อนเอี่ยม
	 11๙	 นายอภิสิทธิ์	 เดชะสา	 1๒๐	 นายอัครวิชญ์	 ศรีสอาด
	 1๒1	 นายอาณัฐชัย	 ปิ่นแก้ว	 1๒๒	 นายอาทิตย์	 ไชยประสิทธิ์
	 1๒๓	 นายอาภากร	 พูลกสิศรี	 1๒๔	 นางสาวอิงอร	 งามน้อย
	 1๒๕	 MR.	SOULISACK	 BOUNMIPHONE	 1๒๖	 MR.	SYVIXAY	 PHACHANSILY



1๔๐

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
	 1	 นางสาวกมลลักษณ์	 พิศาลนพวงศ์	 ๒	 นายกรพจน์	 สุขเจริญบุญดี
	 ๓	 นายกฤษณะ	 พิพัฒน์พฤติกุล	 ๔	 นายกฤษณะ	 ไวยกูล
	 ๕	 นายก่อสกุล	 รัตนมาลี	 ๖	 นางสาวกัญญาวีร์	 บุญคุ้มอยู่
	 ๗	 นายกันตชัย	 ช�านาญค้า	 ๘	 นายเกียรตินันฑ์	 มุขสิกรัตน์
	 ๙	 นางสาวจันทนา	 จ�ารัส	 1๐	 นายจิณณธรรม	 จักรวาฬ
	 11	 นายจิรณัฏฐ์	 เย็นสถิตย์	 1๒	 นายจีระพัฒน์	 ศรีตะวัน
	 1๓	 นายเจตวุฒิ	 สุขสินชัย	 1๔	 นางสาวเจนจิรา	 ลิขิตพรหม
	 1๕	 นายชนน	 หิรัญรัตนไชย	 1๖	 นางสาวชลธิชา	 สีดา
	 1๗	 นางสาวชลิตา	 เสียงเพราะ	 1๘	 นายชาญชนะ	 สอนสุนทร
	 1๙	 นางสาวชุติพร	 โพธิ์พลับ	 ๒๐	 นางสาวชุลีภรณ์	 แซ่ตั๊ง
	 ๒1	 นางสาวฐานิต	 แน่นหนา	 ๒๒	 นายฐาปนา	 ภัทรอภินันท์
	 ๒๓	 นายณปพณ	 ภัทรทิมาวงศ์	 ๒๔	 นายณภัทร	 วรรณชัย
	 ๒๕	 นายณรงค์กฤษ	 จันทร์แสง	 ๒๖	 นางสาวณัชชา	 ผลวิริยะธรรม
	 ๒๗	 นายณัฐนนท์	 สุวรรณคร	 ๒๘	 นางสาวณัฐวรพิชชา	 สากมล
	 ๒๙	 นายณัฐวุฒิ	 หนุนแก้ว	 ๓๐	 นายเตชินท์	 ไชยสมบูรณ์
	 ๓1	 นายทศพล	 อ้วนแก้ว	 ๓๒	 นางสาวทิฆัมพร	 วิริยะพงศ์ไพรงาม
	 ๓๓	 นายธนกร	 งามเสมอ	 ๓๔	 นายธนพัฒน์	 อรัญญิก
	 ๓๕	 นายธวัชชัย	 จันทร์เล็ก	 ๓๖	 นางสาวธันยพร	 สุวรรณบัตร
	 ๓๗	 นางสาวธันยาภรณ์	 ปานทับ	 ๓๘	 นายธาดาพงศ์	 รุ่งเรือง
	 ๓๙	 นายธีรทัศน์	 ปลัดกอง	 ๔๐	 นายนครินทร์	 จันเกษ
	 ๔1	 นางสาวนรีกานต์	 สุกรณ์	 ๔๒	 นายนเรศร์	 เจริญภูมิ
	 ๔๓	 นางสาวนัยนันท์	 สัตบุษย์	 ๔๔	 นายนิชฌาน	 เขื่อนพันธุ์
	 ๔๕	 นางสาวนิลรัตน์	 ก้านหยั่นทอง	 ๔๖	 นายนิวัฒน์	 แก้วเกิด
	 ๔๗	 นางสาวปติญญา	 วงค์ทิม	 ๔๘	 นายประกาศิต	 พึ่งวงษ์
	 ๔๙	 นายปัญญา	 วงศ์ดวงถวัลย์	 ๕๐	 นายปิยบุตร	 นวนิจบ�ารุง
	 ๕1	 นางสาวพรธิดา	 ทองดี	 ๕๒	 นางสาวพันพนิต	 บุญชะม้อย
	 ๕๓	 นายพิชญ์นิธี	 มาพิจารณ์	 ๕๔	 นายพิทวัส	 ไพรพฤกษานุรักษ์
	 ๕๕	 นางสาวพิมนภา	 กล้าหาญ	 ๕๖	 นางสาวพิมพิกา	 บุญอินทร์
	 ๕๗	 นายพีรวัส	 ศิริวารี	 ๕๘	 นายพีระพล	 ธิไชยวงค์
	 ๕๙	 นายพุทธิพงศ์	 เดโช	 ๖๐	 นางสาวภรณ์นภัส	 อภิไชยกิตติวุฒิ
	 ๖1	 นายภาคภูมิ	 ซิมมณี	 ๖๒	 นายภาณุพันธ์	 วิชาจารย์
	 ๖๓	 นายมณฑล	 วรรณภพ	 ๖๔	 นางสาวมณฑิกาญจ์	 วงศ์รัตนพิบูลย์
	 ๖๕	 นางสาวมัณฑนา	 ชื่นเกิดลาภ	 ๖๖	 นางสาวมันฑณา	 นามมะไพล
	 ๖๗	 นางสาวเมธิกาญ	 แสงอาทิตย์	 ๖๘	 นายยุทธภูมิ	 ลายลักษณ์
	 ๖๙	 นายวรวุฒิ	 เนียมศิริ	 ๗๐	 นายวรัญญู	 ตวงวิไล
	 ๗1	 นายวรัตถ์	 สุภาพร	 ๗๒	 นายวรากร	 นิรันดโรภาส
	 ๗๓	 นางสาววราภรณ์	 วันดี	 ๗๔	 นายวราวุฒิ	 วรบุตร
	 ๗๕	 นางสาววริษา	 ไชยศรีสุทธิ์	 ๗๖	 นางสาววารุณี	 โพธิ์ศรี
	 ๗๗	 นายวิลาศ	 จ�าเริญ	 ๗๘	 นายวีรพัฒน์	 จุฬเกตุ
	 ๗๙	 นางสาวศศิธร	 ขจรศิลป์	 ๘๐	 นายศักรินทร์	 แสนใจธรรม
	 ๘1	 นายศิริชัย	 ทรงวาศน์	 ๘๒	 นางสาวศิริรัตน์	 จันทร์สมุทร



1๔1

	 ๘๓	 นายศุภกฤต	 นิธิพรชัยกุล	 ๘๔	 นายศุภวิชญ์	 อุตรา
	 ๘๕	 นางสาวสกุลตรา	 ฉลาดหา	 ๘๖	 นายสมนึก	 ดิษช่วย
	 ๘๗	 นายสรภัญญะ	 อินทร์สละ	 ๘๘	 นายสราวุธ	 เกณิกานนท์
	 ๘๙	 นายสิทธิโชค	 เทียรประโยชน์	 ๙๐	 นางสาวสิริวรรณ	 พงษศิริ
	 ๙1	 นายสิริวุฒิ	 เนตรวิเชียร	 ๙๒	 นายสุทธิเกียรติ	 มุงขุนทด
	 ๙๓	 นางสาวสุภนิชา	 สนิทกูล	 ๙๔	 นางสาวสุภัทตา	 ค�าวัง
	 ๙๕	 นายสุรพงษ์	 อินทวงศ์	 ๙๖	 นายสุวรรณ	 แสงสงคราม
	 ๙๗	 นางสาวเสาวลักษณ์	 หมั่นบ่อแก	 ๙๘	 นายอธิคม	 อาดัม
	 ๙๙	 นางสาวอนุธิดา	 พึ่งรุ่ง	 1๐๐	 นางสาวอมรรัตน์	 สุนทร
	 1๐1	 นางสาวอลิษา	 เกษจันทร์	 1๐๒	 นายอุดมโชติ	 อิ่มอ่อน
	 1๐๓	 นายไอยรักษ์	 บุญเลิศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
	 1	 นายกนกพล	 โกศล	 ๒	 นายกฤตณัฐ	 ฉินกระจ่างเนตร์
	 ๓	 นายกฤษฎา	 สารสุวรรณ	 ๔	 นายกฤษนัย	 สิทธิผิน
	 ๕	 นางสาวขนิษฐา	 พลิคามิน	 ๖	 นายเขตโสภณ	 เข็มทอง
	 ๗	 นายคณิน	 ตู้ประกาย	 ๘	 นางสาวจิตรา	 เกิดมงคล
	 ๙	 นางสาวจุฑามาศ	 โพธิ์นาแค	 1๐	 นางสาวเจนจิรา	 แซ่โจ้ว
	 11	 นางสาวฉัตรฑริกา	 ยุทธหาญ	 1๒	 นายเฉลิมชัย	 วงศ์เพียง
	 1๓	 นายชนกนันท์	 ปิ่นทอง	 1๔	 นางสาวชุติมณี	 เกตุวัตถา
	 1๕	 นายโชคชรินทร์	 สุขขี	 1๖	 นายญาณพล	 ชะเอมทอง
	 1๗	 นางสาวฐิติกมล	 หัสสเขตต์	 1๘	 นายฐิติพัชญ์	 จันทร์แดง
	 1๙	 นายณพพร	 โคสี	 ๒๐	 นางสาวณหทัย	 กาญจนจิตติ
	 ๒1	 นายณัชพล	 อังกูรพานิชย์	 ๒๒	 นายณัฎฐ์	 วงค์ส�าราญ
	 ๒๓	 นายณัฐพงศ์	 ธารอุดมลาภ	 ๒๔	 นายณัฐพล	 การช�านาญ
	 ๒๕	 นายณัฐพล	 พรมเจียม	 ๒๖	 นางสาวณัฐวดี	 เอมพันธุ์
	 ๒๗	 นายณัฐวุฒิ	 ขวัญศรี	 ๒๘	 นางสาวณัทชญาภัสส์	 อินทรมาตย์
	 ๒๙	 นายดุลยวัต	 สิงคะ	 ๓๐	 นายธนศักดิ์	 ศักดิวงศ์
	 ๓1	 นางสาวธิราวรรณ	 ฤทธิพรม	 ๓๒	 นายนครินทร์	 เกิดอิ่ม
	 ๓๓	 นายนภสินธุ์	 สดากร	 ๓๔	 นางสาวนวพร	 ปลอดภัย
	 ๓๕	 นายนันทวัฒชัย	 มรกฏจินดา	 ๓๖	 นายนันทศักดิ์	 ชูยิ่งสกุลทิพย์
	 ๓๗	 นายนิธิศ	 โรจนอิศรานนท์	 ๓๘	 นางสาวบัวบูชา	 พันธุ์สุข
	 ๓๙	 นางสาวปริยากร	 เทพศิริ	 ๔๐	 นางสาวพรพิมล	 ศรีดาเลิศ
	 ๔1	 นายพรศักดิ์	 อมรพงศาพันธ์	 ๔๒	 นายพร้อมพงศ์	 แขกเทศ
	 ๔๓	 นางสาวพัชรี	 วันธงไชย	 ๔๔	 นางสาวพัฒน์ธีรา	 เศรษฐ์ศิรบุล
	 ๔๕	 นางสาวพิมลพรรณ	 รุณบุตร	 ๔๖	 นายพีรพล	 หาญปราบ
	 ๔๗	 นายพีรพัฒน์	 ศรีฟ้า	 ๔๘	 นายพีรวัส	 แซ่ซิม
	 ๔๙	 นายภัทรพล	 จันทรเสนา	 ๕๐	 นางสาวภัทรวิจิตรา	 พยัคฆพล
	 ๕1	 นายภัทรวี	 ตรีเพ็ชร	 ๕๒	 นายภาณุเดช	 ช่างทอง
	 ๕๓	 นายภานุรุจ	 พลรักษ์	 ๕๔	 นางสาวมณฑิญาภา	 คามเขต
	 ๕๕	 นางสาวมณีรัตน์	 เพ็ชรสัจจะ	 ๕๖	 นางสาวมะลิวัลย์	 ทิพย์ละมัย
	 ๕๗	 นางสาวเมทิกา	 บูรณะภักดี	 ๕๘	 นายรชฏ	 เกตุโชติ
	 ๕๙	 นายรัฐภูมิ	 กลิ่นทอง	 ๖๐	 นางสาวรัตนา	 พลจันทึก



1๔๒

	 ๖1	 นายวรรณรัตน์	 บุญมา	 ๖๒	 นายวรวรรณ์	 ทองตุ๋ย
	 ๖๓	 นายวสุพล	 กลมเกลี้ยง	 ๖๔	 นายวันชัย	 แซ่ลี้
	 ๖๕	 นายวิริยพัฒน์	 สิงห์น้อย	 ๖๖	 นางสาววิไลลักษณ์	 เจริญพืช
	 ๖๗	 นายวิสยทัศน์	 มนปราณีต	 ๖๘	 นางสาวศยามล	 เมฆถี
	 ๖๙	 นายศรัณย์	 งามทับทิม	 ๗๐	 นายศรัณย์	 ทวีเกียรติสกุล
	 ๗1	 นายศาสตริน	 อาภาศรีทองสกุล	 ๗๒	 นางสาวศิริรัตน์	 บุญบ�ารุง
	 ๗๓	 นายศุภกร	 พิมพ์สกุล	 ๗๔	 นายศุภกิจ	 อุ่นเรือน
	 ๗๕	 นายสหัสพนธ์	 ฉัตรทอง	 ๗๖	 นายสิทธิกร	 แพประสิทธิ์
	 ๗๗	 นายสิทธินันท์	 ศิริวิชญ์ไมตรี	 ๗๘	 นางสาวสุชานุช	 นาคทอง
	 ๗๙	 นายสุทธิชัย	 พลชัย	 ๘๐	 นางสาวสุนิสา	 จันทะวัช
	 ๘1	 นายสุพัฒน์	 ศรีสรรค์	 ๘๒	 นางสาวสุมลนัส	 เฟื่องแดง
	 ๘๓	 นายสุริยะ	 เต่าทองค�า	 ๘๔	 นายอนันตชัย	 รู้รักษ์
	 ๘๕	 นางสาวอภิสรา	 น้อยศิริสุข	 ๘๖	 นางสาวอรทัย	 จันทป
	 ๘๗	 นางสาวอรปรียา	 ยาหะ	 ๘๘	 นายอริยะ	 อุทธังกร
	 ๘๙	 นายอัษฎา	 บุญธรรม
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คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
	 1	 พันจ่าเอกไกรฤกษ์	 มีแย้ม	 ๒	 นางสาวจันทิมา	 เกษมเจริญ
	 ๓	 นางสาวณวพร	 กรบริสุทธิ์	 ๔	 นางสาวปรียาภรณ์	 นิลนนท์
	 ๕	 นางสาวรติพร	 คล้ายสุบรรณ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
	 1	 นางกาญจนา	 ปัญญาดี	 ๒	 นางสาวจิตติมา	 จันทร์อุไร
	 ๓	 นางสาวทิพรัตน์	 นาคมอญ	 ๔	 นายธนกฤต	 พิทักษ์เพ็ง
	 ๕	 นางสาวนันทฉัตร	 ระฮุง	 ๖	 นางสาวประภัสสร	 ธรรมพิทักษ์
	 ๗	 นางสาวพัชร์สิริณทร์	 ผ่องแผ้ว	 ๘	 นายภูวดล	 ผู้เลี้ยง
	 ๙	 นายวีรพงศ์	 มิตรสันเที๊ยะ	 1๐	 นายศรายุทธ	 พิริยะเบญจวัฒน์
	 11	 นางสาวศิโรรัตน์	 มลัยจันทร์	 1๒	 นายสิทธิชัย	 สิงห์สุ
	 1๓	 นายสุทธิพัฒน์	 ศิริรัตน์	 1๔	 นายอภิชา	 ครุธาโรจน์
	 1๕	 นายอมร	 ป้องกัน

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
	 1	 นางสาวกาญจนา	 อาจศึก	 ๒	 พันจ่าเอกคมสัน	 ขันทะสีมา
	 ๓	 นางสาวจิตสุดา	 ค�ามุงคุณ	 ๔	 นางสาวมณีรัตน์	 นาส�าแดง
	 ๕	 นางสาวรุ่งอรุณ	 กุลบุตร	 ๖	 นางสาวศรุตยา	 ประภาพันธ์
	 ๗	 นายศิร	 ผลิเจริญสุข

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
	 1	 นางสาวกัญญาเรศ	 โนรีแพทย์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวโสมศิริณ	 ปานศิริ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
	 1	 นางสาวกุสุมา	 อวนบัง	 ๒	 นางสาวสุขุมา	 อวนบัง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
	 1	 นางสาวธัญพร	 เรืองเทศ	 ๒	 นางสาวศิรดา	 มาป้อง
	 ๓	 นางสาวสุจิตรา	 สุขจิตต์
สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
	 1	 นางสาวชุติมา	 ภักไชย	 ๒	 นางสาวโชติกา	 รอดนวล
	 ๓	 นางสาววนิดา	 ใจดี	 ๔	 นายสราวุฒิ	 ไทรทองมี
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวกาญจนาภรณ์	 อัครวงษ์	 ๒	 นายธีรภัทร์	 ด�ารงค์กิจ
	 ๓	 นางสาวศศิวิมล	 ศรีเพียรวงศ์	 ๔	 นางสาวอรชา	 พันธ์เมือง
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วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
	 1	 นางสาวกฤษณา	 แย้มแจ๋ว	 ๒	 นายกษิดิศ	 อินทร์อรัญ
	 ๓	 นางสาวกันทิชา	 มาลยา	 ๔	 นางสาวกัลยกร	 ภู่ผ่าน
	 ๕	 นางสาวกุลธิดา	 วงศ์มณี	 ๖	 นางสาวจริยา	 ช่วยนา
	 ๗	 นางสาวจันธิมา	 ประสังข์กุล	 ๘	 นางสาวจุฑามาศ	 ทองอ่อน
	 ๙	 นายชนินทร์	 เต็งติระสกุล	 1๐	 นายญาณวรุจน์	 พันธ์ทอง
	 11	 นางสาวญานิศา	 กิ่งชา	 1๒	 นางสาวณัชชยา	 บุญยงค์
	 1๓	 นางสาวณัฏฐา	 หมายลาภผล	 1๔	 นางสาวตรีรัตน์	 จิตสุวรรณ
	 1๕	 นางสาวธนพร	 กันประดับ	 1๖	 นางสาวธันย์ชนก	 ถนอมวงศ์
	 1๗	 นางสาวธีรนุช	 สนธิเดชขจิตพร	 1๘	 นางสาวนนทพร	 ข�าคม
	 1๙	 นางสาวนันชนก	 กันยายน	 ๒๐	 นางสาวนันทิพร	 ลิละคร
	 ๒1	 นางสาวนิสาชล	 อื้อเทียน	 ๒๒	 นางสาวนุชนาฏ	 เชาว์ไทย
	 ๒๓	 นางสาวบัณฑิตา	 พละทรัพย์	 ๒๔	 นายปฏิภาณ	 ทองอยู่
	 ๒๕	 นางสาวปัทมา	 มุขอ่วม	 ๒๖	 นางสาวปาลินี	 จุดาบุตร
	 ๒๗	 นางสาวปิยกานต์	 แก้วค�า	 ๒๘	 นายพยุงศักดิ์	 ธรรมแสง
	 ๒๙	 นางสาวพรชนก	 อยู่ดี	 ๓๐	 นางสาวพัชรินทร์	 ปักนอก
	 ๓1	 นางสาวพัชรี	 พรมบุตร	 ๓๒	 นางสาวพีรยา	 กล้าหาญ
	 ๓๓	 นายภสกร	 ศรีรุ่งเรืองชัย	 ๓๔	 นางสาวภัทรารัตน์	 สุดประสงค์
	 ๓๕	 นางสาวมาริษา	 ทรัพย์ประมูล	 ๓๖	 นางสาวมินตรา	 ศรีทอง
	 ๓๗	 นางสาวเมธิณี	 ขันธ์ชารี	 ๓๘	 นางสาวรัชนก	 นิลเกต
	 ๓๙	 นายฤทธิเกียรติ	 นกเด่น	 ๔๐	 นางสาวลลิตตา	 ปะกิตัง
	 ๔1	 นางสาววรารัตน์	 จันทร์โฮม	 ๔๒	 นางสาววาสนา	 สุจิตต์จ�ารัสสกุล
	 ๔๓	 นางสาววิภาวี	 ปักไคหัง	 ๔๔	 นางสาวสุฑามาศ	 เมฆพยม
	 ๔๕	 นายสุดไกล	 ศรีวิไสย	 ๔๖	 นางสาวสุนิษา	 พันธ์กิ่งทิพย์
	 ๔๗	 นางสาวสุภัสสรา	 ศรีเมือง	 ๔๘	 นางสาวสุภาวัลย์	 กลิ่นระรื่น
	 ๔๙	 นางสาวสุรดา	 จันทร์ส่อง	 ๕๐	 นางสาวอภิสรา	 งามมณีอุดม
	 ๕1	 นางสาวอมรวรรณ	 แข่งขัน	 ๕๒	 นางสาวอริสรา	 แก่นจันทร์
	 ๕๓	 นางสาวอัญชลิตา	 มีก�า่	 ๕๔	 นายอิทธิพัฒน์	 เสนีวงศ	์ณ	อยุธยา
	 ๕๕	 นางสาวอินธุอร	 ปิ่นแก้ว
สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
	 1	 นางสาวกนิษฐ์กานต์	 ศรีนวล	 ๒	 นางสาวกฤติยากรณ์	 พุกภูษา
	 ๓	 นางสาวกัตติกา	 ไชยค�าภา	 ๔	 นางสาวกุลสตรี	 มุทศิล
	 ๕	 นางสาวเกวลี	 เรืองศิริ	 ๖	 นางสาวขวัญศิริ	 มะลิงาม
	 ๗	 นางสาวจันทร์เจ้า	 จันทเขต	 ๘	 นางสาวจาริพา	 ดาวทอง
	 ๙	 นางสาวจิราพร	 กลมเกลียว	 1๐	 นางสาวชนิตา	 วงค์สว่าง
	 11	 นายฐิติพันธ์	 ไตรยขันธ์	 1๒	 นางสาวฐิติรัตน์	 กระวัน
	 1๓	 นางสาวณัฎฐา	 ดวงจันทร์	 1๔	 นางสาวณิชนันทน์	 สโมสรสุข
	 1๕	 นางสาวทิตยาภัสร์	 บุญรัตน์ประพันธ์	 1๖	 นางสาวธนัชพร	 ศรีสุริยะ
	 1๗	 นางสาวธนาภรณ์	 บุญงาม	 1๘	 นางสาวนภาทิพย์	 ผ่องใส
	 1๙	 นางสาวปุษยา	 อยู่สุข	 ๒๐	 นางสาวพลอยไพลิน	 นันวิลัย
	 ๒1	 นางสาวพิลัยพร	 แข็งแรง	 ๒๒	 นางสาวเพ็ญนภา	 วิสุงเร
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	 ๒๓	 นางสาวภัทราวดี	 โฉมเฉลา	 ๒๔	 นางสาวรุ่งอรุณ	 คุณแผน
	 ๒๕	 นางสาววนิดา	 ทองธรรมชาติ	 ๒๖	 นางสาววันทนา	 เลิศศุภวิทย์นภา
	 ๒๗	 นายวิทยา	 สันทัด	 ๒๘	 นางสาววิธวรรณ	 วงศ์อนันต์สิทธิ์
	 ๒๙	 นายศิริพงศ์	 ดาราชู	 ๓๐	 นางสาวศิริรัตน์	 โรจนนาวิน
	 ๓1	 นายสรกฤช	 สุจิรพงศ์	 ๓๒	 นางสาวสิริรัตน์	 บุติมาลย์
	 ๓๓	 นายสุทธิพงษ์	 ท้วมทอง	 ๓๔	 นางสาวสุนิสา	 บุญญาโชติ
	 ๓๕	 นางสาวสุปรียา	 ใจกว้าง	 ๓๖	 นางสาวสุภารัตน์	 สีเสนียด
	 ๓๗	 นางสาวสุมาลี	 แตรวงษ์	 ๓๘	 นางสาวสุมินทร์ญา	 ติบวงษา
	 ๓๙	 นางสาวหทัยรัตน์	 รินทรักษ์	 ๔๐	 นางสาวอนงนาฏ	 เมฆช้าง
	 ๔1	 นางสาวอรณิช	 จันทร์ประเสริฐ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวกชกร	 ไชยหมาน	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 สดใส
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 เสนุทิศ	 ๔	 นางสาวกนกวรรณ	 อรุณพัฒนสุข
	 ๕	 นางสาวกฤษณา	 เกตุอินทร์	 ๖	 นางสาวกัญญาภัค	 ชื่นชม
	 ๗	 นางสาวกาญจนา	 ทองแก้ว	 ๘	 นางสาวกาญจมล	 จ�าปาสัก
	 ๙	 นางสาวกิติยาภรณ์	 เกตวงษา	 1๐	 นางสาวจันทิมา	 พวงประดิษฐ์
	 11	 นางสาวจารุวรรณ	 ศิลา	 1๒	 นางสาวจีรพร	 หายทุกข์
	 1๓	 นางสาวจุฑามาส	 ธรรมจารึก	 1๔	 นางสาวเจนจิรา	 ทองราย
	 1๕	 นางสาวชนากานต์	 พวงจันทร์	 1๖	 นางสาวชลทิวา	 ยุทธิวัฒน์
	 1๗	 นางสาวชลิดา	 อุ่นเรือน	 1๘	 นางสาวช่อสุดา	 สูงทรัพย์ไพศาล
	 1๙	 นางสาวฐิติกานต์	 บุญต่อ	 ๒๐	 นางสาวฐิติวรรณ	 รื่นจิตต์
	 ๒1	 นางสาวณัฏฐณิชา	 บุตรหล้า	 ๒๒	 นายณัฐกร	 เทียนศรีภูมิ
	 ๒๓	 นางสาวณัฐธิดา	 ลุนใต้	 ๒๔	 นางสาวณัฐสุดา	 สิงห์สู่ถ�า้
	 ๒๕	 นายธนพัฒน์	 แซ่แต้	 ๒๖	 นางสาวธนัชชา	 เวทวงค์
	 ๒๗	 นางสาวนฤมล	 ประกิระเค	 ๒๘	 นางสาวนันทกานต์	 ล่องโลด
	 ๒๙	 นางสาวนิตยาภรณ์	 โง่นลุน	 ๓๐	 นายบูรพา	 โมกภา
	 ๓1	 นางสาวเบญจมินทร์	 โพธิ์สูง	 ๓๒	 นายปฏิวัฒน์	 ภูขาว
	 ๓๓	 นางสาวปรีญาภรณ์	 ศรีสันต์	 ๓๔	 นางสาวปาริชาติ	 วงษ์จันทร์
	 ๓๕	 นางสาวปิยะนุช	 สวนจันทร์	 ๓๖	 นางสาวเปรมฤดี	 มุ้ยจีน
	 ๓๗	 นางสาวพนัชชา	 วินัยโกศล	 ๓๘	 นางสาวพรประภา	 พวงพิกุล
	 ๓๙	 นายพศุตม์	 ศรัทธา	 ๔๐	 นางสาวพิมพ์ผกา	 ค�าขาว
	 ๔1	 นางสาวพุธิตา	 สงคราม	 ๔๒	 นางสาวยุวดี	 มิตรเจริญ
	 ๔๓	 นางสาวรมิตา	 สุขเเสวง	 ๔๔	 นางสาวรัตติยากร	 จันทรโคตร
	 ๔๕	 นางสาวรุ้งระวี	 ศรีวิชัยรัตน์	 ๔๖	 นางสาวฤทัยชนก	 เปรมสุวรรณ
	 ๔๗	 นางสาววไลลักษณ์	 สมระกาศ	 ๔๘	 นางสาววัชรี	 ปัจจัยโก
	 ๔๙	 นางสาววิสุดา	 ศรีทองเจือ	 ๕๐	 นางสาวศรีสุดา	 ผาสุข
	 ๕1	 นางสาวศิริรัตน์	 เขียวอ่อน	 ๕๒	 นางสาวสุชาดา	 วงษ์แดง
	 ๕๓	 นางสาวสุนทรี	 อารากิ	 ๕๔	 นางสาวสุวนันท์	 ศิริรัตน์
	 ๕๕	 นางสาวเสาวลักษณ์	 แสงชมภู	 ๕๖	 นางสาวหัตถยา	 บุญนิยม
	 ๕๗	 นางสาวอารียา	 สุเนตร	 ๕๘	 นางสาวไอลดา	 ทิมทอง



1๔๖

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
	 1	 นายจิรศักดิ์	 แขกพงษ์	 ๒	 นายชิณวัตร	 เกาะม่วงหมู่
	 ๓	 นายธนากร	 วรัมพร	 ๔	 นางสาวพลอยนิศา	 เจริญกฤตาภรณ์
	 ๕	 นางสาวรัชนก	 คนขยัน

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 ซิ้มสื่อ	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 มาบวบ
	 ๓	 นางสาวกนิษฐา	 แสนเขื่อน	 ๔	 นางสาวกรกมล	 มอมขุนทด
	 ๕	 นางสาวกรรณิการ์	 งอนกลาง	 ๖	 นายกวีรัตน์	 ปีนะภา
	 ๗	 นางสาวกัญจนา	 แฝดสุระ	 ๘	 นางสาวกัญญาพัชร	 ไกรมณี
	 ๙	 นางสาวกัลยรัตน์	 เอี่ยมประเสริฐ	 1๐	 นางสาวกานต์ปริยา	 เดิดขุนทด
	 11	 นางสาวกานติมา	 เอนกรัตน์	 1๒	 นางสาวกุลนภา	 เจริญผล
	 1๓	 นางสาวจริยา	 เบ็ญสูงเนิน	 1๔	 นางสาวจารุวรรณ	 รูปทอง
	 1๕	 นางสาวจิณห์นิภา	 ยิ่งสมบัติ	 1๖	 นางสาวจิตรา	 เสือกระสัง
	 1๗	 นางสาวจุฑาธิป	 บุญหาร	 1๘	 นางสาวจุฑามาศ	 บุตรศรีภูมิ
	 1๙	 นางสาวชนิสรา	 รุ่งศรี	 ๒๐	 นางสาวชมพูนุช	 พูนศรี
	 ๒1	 นายชวนพงศ์	 ผงผาย	 ๒๒	 นายชินรัตน์	 คุณชื่น
	 ๒๓	 นางสาวชุลีกร	 สอนริน	 ๒๔	 นางสาวเฌอรัญกร	 ทามี
	 ๒๕	 นายณัฐฐ์	 ย�ายวน	 ๒๖	 นายณัฐพล	 ถนอมชาติ
	 ๒๗	 นายณัฐพล	 อรุณแสงติชัย	 ๒๘	 นางสาวณิชกานต์	 ปัญจนะ
	 ๒๙	 นางสาวณิชนันทน์	 อินศิริ	 ๓๐	 นางสาวดลยา	 วิรันทนา
	 ๓1	 นายเดชาวัต	 ครองสมบัติ	 ๓๒	 นางสาวตรีญาพร	 โตโพธิ์กลาง
	 ๓๓	 นางสาวทานรัตน์	 จ่างโพธิ์แจ้ง	 ๓๔	 นางสาวทิพาวรรณ	 อยู่บุรี
	 ๓๕	 นางสาวธรรมสรณ์	 ธัญสิริกุลนันท์	 ๓๖	 นายธวัชชัย	 บุญธรรม
	 ๓๗	 นางสาวนพรัตน์	 เนื่องมัจฉา	 ๓๘	 นางสาวนฤมล	 ช่วยหล�า
	 ๓๙	 นายนัฐพล	 เเววปัญญาศิลป์	 ๔๐	 นางสาวนันท์นภัส	 สมบูรณ์
	 ๔1	 นางสาวนาตาชา	 มหาอุตม์	 ๔๒	 นางสาวปทุมรัตน์	 โอษฐ์ประไพ
	 ๔๓	 นางสาวปภัสสร	 สิบรัมย์	 ๔๔	 นางสาวปภาวดี	 พรหมมาวัน
	 ๔๕	 นางสาวประภัสรา	 เป็ดทอง	 ๔๖	 นางสาวปรารถนา	 สัมฤทธิ์รินทร์
	 ๔๗	 นายปริญญา	 บัวบาน	 ๔๘	 นางสาวปัญจพร	 ผิวเลียง
	 ๔๙	 นางสาวปิยะธิดา	 ชัยรัมย์	 ๕๐	 นางสาวปิริญยากร	 บุญปลื้ม
	 ๕1	 นายพงษ์อนันต์	 ชวนโพธิ์	 ๕๒	 นางสาวพรพรรณ	 กมลเสถียร
	 ๕๓	 นางสาวพิมพิไล	 นวลกลาง	 ๕๔	 นายพีรยุทธ	 เขียวผ่อง
	 ๕๕	 นางสาวภมรวรรณ	 แข็งแรง	 ๕๖	 นายมารุต	 รัตนาคะ
	 ๕๗	 นายยุรนันท์	 คงสมร	 ๕๘	 นางสาวรัตตัญญู	 อาแซ
	 ๕๙	 นางสาวรัตติยา	 ภูมี	 ๖๐	 นางสาวรัตนา	 ห่างภัย
	 ๖1	 นางสาวรัตนาภรณ์	 ทองอื้อ	 ๖๒	 นางสาวรัตนาภรณ์	 ปลื้มจิตต์
	 ๖๓	 นางสาวรุ่งฤดี	 นามสร	 ๖๔	 นางสาววชิรญาณ์	 ชาญประไพร
	 ๖๕	 นางสาววราภรณ์	 เดชสง่า	 ๖๖	 นายวรายุทธ	 เดิงขุนทด
	 ๖๗	 นางสาวววิศรา	 จับจิตร	 ๖๘	 นายวสวัตติ์	 ภักดีนอก
	 ๖๙	 นางสาววิลาวรรณ	 การเพียร	 ๗๐	 นางสาวศลิษา	 ศรีเส็ง



1๔๗

	 ๗1	 นางสาวศิรประภา	 สาคร	 ๗๒	 นางสาวศิริลักษณ์	 น้อยแก้ว
	 ๗๓	 นายศุภฤกษ์	 ซิ้มฉาย	 ๗๔	 นางสาวศุภาพิชญ์	 พัตภักดิ์
	 ๗๕	 นางสาวศุภิสรา	 สอนสุภาพ	 ๗๖	 นางสาวสรินนา	 ประมาณกุล
	 ๗๗	 นายสิรดนัย	 เลิงนิสสัย	 ๗๘	 นางสาวสุกัญญา	 วิเวก
	 ๗๙	 นางสาวสุชัญญา	 นิลก�าแหง	 ๘๐	 นางสาวสุชานันท์	 บุญเกษม
	 ๘1	 นางสาวสุทธิลักษณ์	 แก้วพงพาน	 ๘๒	 นางสาวสุธิดา	 กิสันเทียะ
	 ๘๓	 นางสาวสุนันทา	 สีล่า	 ๘๔	 นางสาวสุปราณี	 ชื่นบาน
	 ๘๕	 นางสาวสุพรรษา	 ธรรมมะ	 ๘๖	 นางสาวสุพิชชา	 บัวเจริญ
	 ๘๗	 นางสาวสุภาวดี	 เอียดศรี	 ๘๘	 นางสาวสุรสินี	 วงษ์แสวง
	 ๘๙	 นางสาวสูฮัยดา	 ดือลง	 ๙๐	 นางสาวเสาวณีย์	 แก้วแกมกาญจน์
	 ๙1	 นางสาวเสาวณีย์	 บุตรจ้อม	 ๙๒	 นางสาวอภิชญา	 ผานาค
	 ๙๓	 นางสาวอภิชยา	 ประเสริฐ	 ๙๔	 นายอภินันท์	 เจนสระคู
	 ๙๕	 นางสาวอมรา	 ผดุงทรัพย์	 ๙๖	 นางสาวอรวรรณ	 เพชรสูงเนิน
	 ๙๗	 นางสาวอริยภา	 สาคร	 ๙๘	 นางสาวอัญชรีญา	 ยิ่งสุข
	 ๙๙	 นางสาวอัณชิศา	 สีใส	 1๐๐	 นางสาวอัยการ	 สุขแสวง
	 1๐1	 นางสาวอาภัสรา	 สบายใจ	 1๐๒	 นางสาวอายูรี	 เจ๊ะหะ
	 1๐๓	 นางสาวอารีรัตน์	 หาดอ้าน	 1๐๔	 นางสาวเอื้อมพร	 ไทรรอดศรี
	 1๐๕	 นางสาวไอยลดาวัลย์	 ศรีผาย



1๔๘

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
	 1	 นางสาวชลิตา	 ล่าสมบูรณ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
	 1	 นางสาวประภาภรณ์	 พูลนุช	 ๒	 นางสาวปวีณา	 ศักดิ์สิทธิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
	 1	 นายกนก	 เรียนประยูร	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 บุหรัน
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 เลิศศิริ	 ๔	 นางสาวกนลรัตน์	 ขานด�า
	 ๕	 นางสาวกรณิการ์	 ยอดโสภา	 ๖	 นายกฤษณธร	 น้อยใจนัก
	 ๗	 นางสาวกัลยกร	 พงษ์ภักดี	 ๘	 นางสาวกัลย์สุดา	 พรมจันทร์
	 ๙	 นายกิตติ	 ธรรมกร่าง	 1๐	 นายขจรศักดิ์	 นามวงค์
	 11	 นายค�ารณ	 ใสกระจ่าง	 1๒	 นางสาวจตุรพร	 รอดร่วมบุญ
	 1๓	 นางสาวจิดาภา	 กล้ากสิกิจ	 1๔	 นางสาวจิตรตรี	 พุ่มทอง
	 1๕	 นางสาวจุฑาพร	 สุภาพโรจน์	 1๖	 นางสาวจุฑามณี	 ภู่สมบูรณ์
	 1๗	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 ศรีเพ็ชร์	 1๘	 นางสาวชญานิศ	 สองศร
	 1๙	 นางสาวชญานี	 สุกขาว	 ๒๐	 นางสาวชนาพร	 ไกยสิทธิ์
	 ๒1	 นายชัยรัตน์	 ศาลารักษ์	 ๒๒	 นางสาวชาตบุษย์	 เฉิดสกุลกิจ
	 ๒๓	 นางสาวชิดชนก	 เหมะนิล	 ๒๔	 นางสาวชื่นกมล	 น�า้เจริญ
	 ๒๕	 นายชูชัย	 เรืองจรูญ	 ๒๖	 นางสาวญานิกา	 ศรีประเสริฐ
	 ๒๗	 นายฐิติพงษ์	 พันธุ์โยศรี	 ๒๘	 นางสาวณัฎฐวดี	 คล้ายเข็ม
	 ๒๙	 นายณัฐกิตติ์	 ศิริเลิศ	 ๓๐	 นางสาวณัฐชยา	 โพธิวัฒน์
	 ๓1	 นางสาวณัฐฐินี	 เนาวบุตร	 ๓๒	 นางสาวณัฐธิกา	 โพธาชัย
	 ๓๓	 นายณัฐพล	 พืชพันธุ์	 ๓๔	 นายณัฐภัทร	 มิตรทวีผล
	 ๓๕	 นางสาวณัฐวดีกิติกานต์	 ขุนรักษาพล	 ๓๖	 นายณัฐวุฒิ	 พุทธพฤกษ์
	 ๓๗	 นางสาวณิชากร	 ภู่ขจร	 ๓๘	 นางสาวทิพวรรณ	 เรืองอรุณ
	 ๓๙	 นางสาวทิวากร	 สมพงษ์	 ๔๐	 นายธนพล	 กุมภิโร
	 ๔1	 นายธนวัฒน์	 มะลิวัลย์	 ๔๒	 นายธนากร	 เลิศผดุงวิทย์
	 ๔๓	 นางสาวธัญวรัตน์	 สีเขียว	 ๔๔	 นายธีรวีษ์	 ชมภูนุช
	 ๔๕	 นางสาวธีราภรณ์	 ประสงค์เจริญ	 ๔๖	 นางสาวนฐชา	 ช่างเพ็ชรผล
	 ๔๗	 นายนพกฤตภณ	 ภู่พงษ์พันธ์	 ๔๘	 นางสาวนพเกษ	 ลาภไพสิฐพิทยา
	 ๔๙	 นายนภัทร	 อักษรเสือ	 ๕๐	 นางสาวนภาภรณ์	 แก่นทอง
	 ๕1	 นายนราธิป	 อ�าภาพร	 ๕๒	 นายนัยสิทธิ์	 สอดสี
	 ๕๓	 นางสาวน�้าฝน	 สุขสวัสดิ์	 ๕๔	 นายบุลากร	 วัฒนะศิริ
	 ๕๕	 นางสาวบุษบากร	 จุฑาประเสริฐ	 ๕๖	 นายปฐมพงศ์	 รัตนประสาท
	 ๕๗	 นายปฐมพงศ์	 หวังสม	 ๕๘	 นางสาวประไพพร	 อยู่คง
	 ๕๙	 นายปรัชญา	 สุปารา	 ๖๐	 นายปัญยวัฒน์	 พ่วงแพ
	 ๖1	 นายพงศ์	 โพธิ์ทองค�า	 ๖๒	 นางสาวพนิดา	 สุพรม
	 ๖๓	 นางสาวพรประภา	 พานบัว	 ๖๔	 นางสาวพัชรี	 ราชู



1๔๙

	 ๖๕	 นางสาวพัฒนา	 สุขเกษม	 ๖๖	 นางสาวพิมพ์ชนก	 พิมพ์ชูชัยชนะ
	 ๖๗	 นางสาวแพรพร	 ใจมั่น	 ๖๘	 นายภรันยู	 นามบุญ
	 ๖๙	 นางสาวภัชธีญา	 บัวเผื่อน	 ๗๐	 นายภานุวัฒน์	 แขนสันเทียะ
	 ๗1	 นายมนตรี	 แว่นดี	 ๗๒	 นางสาวมนัญชยา	 บุญรัตนาคม
	 ๗๓	 นางสาวรันธิมาธร	 ศรีทน	 ๗๔	 นางสาวลักษณาริน	 ลาวัลย์
	 ๗๕	 นางสาวลูกศร	 โกยไชย	 ๗๖	 นางสาววรรณวิไล	 พรหมจันทร์
	 ๗๗	 นางสาววราภรณ์	 เมืองชัง	 ๗๘	 นางสาววริสรา	 สุขเหลือ
	 ๗๙	 นางสาววลัยพรรณ	 พงษ์คุณ	 ๘๐	 นางสาววิชญา	 วงษ์ค�า
	 ๘1	 นางสาววิมลรัตน์	 บุญรัตนาคม	 ๘๒	 นายวิสุทธิ์	 พรเกื้อกูลทรัพย์
	 ๘๓	 นายศวัส	 ชวลิตธาดา	 ๘๔	 นางสาวศศินิภา	 โอสถานนท์
	 ๘๕	 นางสาวศศิพิมพ์	 ขาวทุ่ง	 ๘๖	 นางสาวศศิวิมล	 จับจันทร์
	 ๘๗	 นางสาวศิริลักษณ์	 เสมาทอง	 ๘๘	 นายศิลา	 งามสมชล
	 ๘๙	 นายศุภกฤษฏิ์	 พรมศร	 ๙๐	 นางสาวศุภนิดา	 สกุลณี
	 ๙1	 นางสาวศุภาวัลย์	 หอมนาน	 ๙๒	 นางสาวสายฟ้า	 อาจวงษ์
	 ๙๓	 นายสิรวิชญ์	 ครองราช	 ๙๔	 นางสาวสิริณา	 ช�านาญชล
	 ๙๕	 นางสาวสุทชาสินี	 มันปาฏิ	 ๙๖	 นางสาวสุธิดา	 ศรีสุข
	 ๙๗	 นางสาวสุนิสา	 แสงงาม	 ๙๘	 นางสาวสุปรียา	 วิไลลักษณ์
	 ๙๙	 นางสาวสุพรรษา	 เงินดี	 1๐๐	 นางสาวสุมิตา	 หนูสมจิต
	 1๐1	 นายสุรเกียรติ	 ยนภักดิ์	 1๐๒	 นายสุริยา	 งอมสงัด
	 1๐๓	 นางสาวเสาวลักษณ์	 พานเรือง	 1๐๔	 นางสาวอณินาถ	 ประสพวงศ์
	 1๐๕	 นายอนุวัฒน์	 จินาพุก	 1๐๖	 นายอภิสิทธิ์	 สิทธิเชียงพิณ
	 1๐๗	 นางสาวอรอนงค์	 เจริญไวย์	 1๐๘	 นางสาวอารีย์พร	 หวานเหย
	 1๐๙	 นายอุ้มบุญ	 ปิ่นค�า
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คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
	 1	 นายกฤษดา	 เปลี่ยนวงษ์	 ๒	 นางสาวณัฐวรรธน์	 โกษแก้ว
	 ๓	 นายสมชาย	 สว่างสาลี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวกัลยา	 เรียนปัญญา	 ๒	 นายมิ่งแมน	 ถามั่งมี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นางสาวทิพวิภา	 ผลดี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
	 1	 นางสาวศรัญญา	 มุ่งพันธ์กลาง
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 1	 นางสาวกัญญาพัชฌ์	 ห่วงไธสง	 ๒	 นายทศพล	 สระทองมอญ
	 ๓	 นายธราธร	 ทองสุกงาม	 ๔	 นายธีรยุทธ	 โกฮวด
	 ๕	 นายนพชัย	 ท่าส�าราญ	 ๖	 นางสาวนภัสวรรณ	 ไทยแท้
	 ๗	 นายปภพ	 ศรีอาภัย	 ๘	 นางสาวพิรุณพันธ์	 นพสมบูรณ์
	 ๙	 นางสาวมทินา	 สนามชัยสกุล	 1๐	 นางสาวมาฆมาศ	 จุลนิพัฒน์
	 11	 นางสาวรัชนีกร	 กล่อมเกลี้ยง	 1๒	 นายรัตนพล	 จุดบุบผา
	 1๓	 นางสาวศิณิชา	 ฟองก�าแหง	 1๔	 นางสาวสุรังกานต์	 จารยุ้ย
	 1๕	 นางสาวเสาวนีย์	 ทองเกิด	 1๖	 นางสาวอรัญตา	 ชูชื่น
	 1๗	 นางสาวไอรดา	 ปุญญา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 โสดาจันทร์	 ๒	 นายกฤษณะ	 กองศิริกุล
	 ๓	 นางสาวกาญจนาพร	 บุญพิทักษ์	 ๔	 นางสาวจันทราทิพย์	 ค�าพิชิต
	 ๕	 นายจีรวัฒน์	 สังอ่อนดี	 ๖	 นางสาวโชติกา	 โยธารักษ์
	 ๗	 นางสาวฐิติดาภรณ์	 ธะภูธร	 ๘	 นายณัฐธัญ	 ปัญญาเวชมานิต
	 ๙	 นายณัฐภัทร	 กนกขจรกุล	 1๐	 นางสาวตรีรัก	 โคตรโสภา
	 11	 นายไตรสิทธิ์	 คมน์เรืองเวช	 1๒	 นายธัญชนก	 เทียมรักษ์
	 1๓	 นางสาวนภัสวรรณ	 วิไลลักษณ์	 1๔	 นางสาวนริศรา	 จิตรณรงค์
	 1๕	 นายนรุตม์	 ญาณสุจิต	 1๖	 นางสาวนันทพัทธ์	 อมรสิทธิวงศ์
	 1๗	 นางสาวน�า้อ้อย	 สังกร	 1๘	 นางสาวนิขวัญ	 พรหมพงษ์
	 1๙	 นางสาวบุปผาสวรรค์	 ธรรมทวี	 ๒๐	 นางสาวเบญจมาภรณ์	 ปิ่นป้อง
	 ๒1	 นายประถมรัตน์	 ถีปรี	 ๒๒	 นางสาวปริษา	 เจริญสุข
	 ๒๓	 นายปรีชาพล	 สวยแสง	 ๒๔	 นางสาวปาณรวี	 ค�ามาลา
	 ๒๕	 นางสาวพจนารถ	 สังวาลรัมย์	 ๒๖	 นางสาวพนิดา	 แสงหา
	 ๒๗	 นางสาวพรทิพย์	 เอี่ยมศิริ	 ๒๘	 นางสาวพัชรีญา	 บัวภา
	 ๒๙	 นายพิทักษ์	 คงอินทร์	 ๓๐	 นายภัทรเทพ	 ทองโสภา
	 ๓1	 นายภาณุพงศ์	 พึ่งญาติ	 ๓๒	 นางสาวมัทนา	 พ่วงศิริ
	 ๓๓	 นางสาวมินตรา	 สิงหะทุม	 ๓๔	 นางสาวเมธิณี	 วัตมะณี
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	 ๓๕	 นายเมธี	 แกมมณี	 ๓๖	 นางสาวราตรี	 ฉีกกระโทก
	 ๓๗	 นางสาวรุ้งเพชร	 สว่างกุล	 ๓๘	 นายลิขิต	 ท้ายปาก
	 ๓๙	 นายวชิรพงศ์	 เฉียบแหลมกุลวัต	 ๔๐	 นายวดล	 นามประเสริฐ
	 ๔1	 นางสาววรรณภา	 ปัชชาพงษ์	 ๔๒	 นายวัชระ	 ละอองเงิน
	 ๔๓	 นางสาววาสนา	 บุญประสิทธิ์	 ๔๔	 นางสาววิจิตรา	 บุญไชย
	 ๔๕	 นายวีรศักดิ์	 ฤกษ์ยาม	 ๔๖	 นางสาวศรีสรารมย์	 พรมทัตร์
	 ๔๗	 นายศุภณัฐ	 สูบเด็ง	 ๔๘	 นายศุภวิชญ์	 เสาใบ
	 ๔๙	 นางสาวสมหญิง	 กรเจริญพร	 ๕๐	 นายสราวิช	 ศรีทองสุข
	 ๕1	 นายสิรวิชญ์	 ขวัญดี	 ๕๒	 นางสาวสุพรรณี	 พะนุมรัมย์
	 ๕๓	 นางสาวสุภัสสร	 กลางสวัด	 ๕๔	 นางสาวสุมณฑา	 พันธ์ศรี
	 ๕๕	 นายสุรศักดิ์	 ฆะราช	 ๕๖	 นางสาวสุลักษวดี	 โชติช่วง
	 ๕๗	 นางสาวสุวนันท์	 ไพอรัญ	 ๕๘	 นางสาวสุวรรณา	 แพทย์มด
	 ๕๙	 นายอดิศักดิ์	 เคหะดิษฐ์	 ๖๐	 นางสาวอาบีน่า	 กระมีมูล
	 ๖1	 นางสาวอาภรณ์ศิลป์	 แย้มบุญชุม	 ๖๒	 นายอิทธิพัสส์	 ทาประเสริฐ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
	 1	 นายขวัญชัย	 ภูตะคุ	 ๒	 นางสาวฐิติมา	 แก้วเงิน
	 ๓	 นายธนพนธ์	 โค้งนอก	 ๔	 นายยุทธพล	 กุลสากล
	 ๕	 นายวรุตม์	 โบสถ์ขาว	 ๖	 นางสาววีรภัทรา	 ภาคพิชเจริญ
	 ๗	 นายสรกฤช	 คงสมบูรณ์	 ๘	 นายสุวรรณ์	 เท้าเลา
	 ๙	 นายอนุรักษ์	 ฉุนกระโทก	 1๐	 นายอุเทน	 แสงนิล

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวอรพรรณ	 มาลี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวจุฑารัตน์	 ใคร่ควัญ	 ๒	 นางสาวณัฐณิชา	 จันทร์ค�าภา
	 ๓	 นางสาวณัฐธยาน์	 เพียยา	 ๔	 นางสาวดวงกมล	 วารีใส
	 ๕	 นายวิสิทธิ์	 ค�าศรี	 ๖	 นายวีริศ	 กฤษณะภักดี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวจันทราภรณ์	 ค�าแก้ว	 ๒	 นางสาวจุฑาทิพย์	 นามทองหลาง
	 ๓	 นางสาวดาวิภา	 พูลงิ้ว	 ๔	 นายทรงศักดิ์	 กันหอม
	 ๕	 นายธนพร	 ใจสุจริต	 ๖	 นางสาวบุษบา	 ทาจันทึก
	 ๗	 นางสาวพิสมร	 ป้องสีดา	 ๘	 นางสาวเพ็ญนภา	 บัวเจริญ
	 ๙	 นางสาวแพรวนภา	 เลามนต์	 1๐	 นางสาวโรสยา	 เอี่ยมส�าอางค์
	 11	 นางสาววรัตถ์ธนัน	 นงค์พรหมมา	 1๒	 นางสาววาสิฎฐี	 ประเสริฐศรี
	 1๓	 นายวุฒิชัย	 เจริญสุข	 1๔	 นางสาวศิริรัตน์	 นันทจิตร
	 1๕	 นางสาวอติพร	 บัวแก้ว	 1๖	 นางสาวอพิณยาฐ์	 ชูเชิด
	 1๗	 นางสาวอินสิกานต์	 เจริญสุขพานนท์
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 พลพฤกษ์	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 เย็นแม้น
	 ๓	 นางสาวกมลวรรณ	 ปัญญา	 ๔	 นายกฤษฎา	 ศิลมี
	 ๕	 นางสาวกฤษณา	 เพ็ชรัตน์	 ๖	 นางสาวกวิสรา	 นาโสม
	 ๗	 นายกิตติพล	 พรมงาม	 ๘	 นายกิตติพัฒน์	 ผดุงพงษ์
	 ๙	 นางสาวกิตติยา	 สุขสุด	 1๐	 นายเกมส์	 ใจบุญ
	 11	 นางสาวเกษกนก	 ยังดี	 1๒	 นางสาวเกษรินทร์	 ชวงบุรี
	 1๓	 นายเกียรติศักดิ์	 ด�าทุ่งหงษ์	 1๔	 นางสาวขวัญชนก	 สอาดเจริญ
	 1๕	 นายจตุรพร	 สังข์เครือ	 1๖	 นางสาวจรัญญา	 อุทจิตร
	 1๗	 นายจักริน	 เจริญวงษ์	 1๘	 นางสาวจันทกานต์	 กันหอม
	 1๙	 นางสาวจันทิมา	 อ�าพันธ์เสน	 ๒๐	 นางสาวจิดาภา	 บึงมาลา
	 ๒1	 นางสาวจุฑาธิป	 เพาะแป้น	 ๒๒	 นายเจษฎา	 วิสุทธิ์
	 ๒๓	 นางสาวชนิดา	 เบิกขุนทด	 ๒๔	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่	 สดขุนทด
	 ๒๕	 นางสาวชิติยา	 คล้อยกระโทก	 ๒๖	 นางสาวณัฐนันท์	 กองตัน
	 ๒๗	 นางสาวณัฐพร	 ตั้งเทียมพงษ์	 ๒๘	 นางสาวณัฐวรรณ	 สุขบรรเทิง
	 ๒๙	 นายณัฐวุฒิ	 ศิลมี	 ๓๐	 นางสาวณิชาภา	 ลีรักพานิช
	 ๓1	 นางสาวดวงจันทร์	 บุญโต	 ๓๒	 นางสาวทัศนีย์	 ปรึกษาชีพ
	 ๓๓	 นายธนวัต	 พัฒนเศรษฐ	 ๓๔	 นายธนัช	 มีมั่งคั่ง
	 ๓๕	 นายธราดล	 ทองไพรวรรณ	 ๓๖	 นางสาวธันย์ชนก	 อุดทาเบ้า
	 ๓๗	 นายธีรภัทร์	 พรมศิริเดช	 ๓๘	 นายนพรัตน	 ศรีนาค
	 ๓๙	 นายนรภัทร	 พัฒนนิติศักดิ์	 ๔๐	 นางสาวนลัทพร	 ทองเอม
	 ๔1	 นางสาวนันท์นภัส	 บ�ารุงไทย	 ๔๒	 นายบัญชา	 ทับมั่น
	 ๔๓	 สิบเอกบุญญฤทธิ์	 นวลผ่อง	 ๔๔	 นายประชา	 จงเจริญ
	 ๔๕	 นางสาวประภาสิริ	 มูลเชื้อ	 ๔๖	 นายประวิทย์	 เติมโชคอนันต์
	 ๔๗	 นางสาวปัณณิกา	 กันดิษฐ	 ๔๘	 นางสาวพนิดา	 อาตตะแทน
	 ๔๙	 นางสาวพรมณี	 มารมูล	 ๕๐	 นางสาวพรรณราย	 ปิ่นทอง
	 ๕1	 นางสาวพัทธกานต์	 โกศลจิตร์	 ๕๒	 นางสาวพิกุลแก้ว	 สวัสดี
	 ๕๓	 นายพีรยุทธ	 อุดขาว	 ๕๔	 นายเพชรไพรี	 ค�ามี
	 ๕๕	 นางสาวเพ็ญนภา	 ทัพเดิม	 ๕๖	 นายภัทรพล	 พงษ์พรรณชื่น
	 ๕๗	 นางสาวภัทราวรรณ	 พิจิตรคดีพล	 ๕๘	 นายภาคภูมิ	 สารกาญจน์
	 ๕๙	 นายมงคล	 จินตาแก้ว	 ๖๐	 นางสาวมณิดา	 ค�าปานดี
	 ๖1	 นายรัฐสิทธิ์	 ศรีศิริวิบูลย์	 ๖๒	 นางสาวรัตติยา	 จันทร์ดา
	 ๖๓	 นางสาวเรวดี	 ณรงค์เพชร	 ๖๔	 นางสาวลภัสรดา	 บุตรงาม
	 ๖๕	 นางสาววรรณลดา	 กระมูลทะรา	 ๖๖	 นางสาววราภรณ์	 ค�าดี
	 ๖๗	 นางสาววราภรณ์	 ปางเดิม	 ๖๘	 นายวรุต	 ใจภักดี
	 ๖๙	 นางสาววัลลภา	 ชุ่มศรี	 ๗๐	 นางสาววิมลรัตน์	 แก้วจันดา
	 ๗1	 นางสาววิลาวัลย์	 หาญขุนทด	 ๗๒	 นายวุฒิพงษ์	 บุญแทน
	 ๗๓	 นางสาวศธิฎา	 สมทรง	 ๗๔	 นายศราวุธ	 จันทร์แก้ว
	 ๗๕	 นางสาวศวรรณยาพร	 พรหมบิน	 ๗๖	 นางสาวศศิธร	 บุฝ้าย
	 ๗๗	 นางสาวศิริพร	 ปราชเปรื่อง	 ๗๘	 นางสาวศุภลักษณ์	 จิตเฉลียว
	 ๗๙	 นายศุภวัฒน์	 ตุ้มวิจิตร	 ๘๐	 นางสาวสายฝน	 ฆ้องสะเทือน
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	 ๘1	 นางสาวสาวิตรี	 ต๋าอ่อน	 ๘๒	 นางสาวสุกานดา	 นามแย้ม
	 ๘๓	 นางสาวสุฑาทิพย์	 จันทร์สกุล	 ๘๔	 นางสาวสุธิสา	 เปลี่ยมกระโทก
	 ๘๕	 นางสาวสุนิสา	 วงษ์งาม	 ๘๖	 นางสาวสุภาวดี	 น้อมหนู
	 ๘๗	 นางสาวสุริมาส	 บัวพา	 ๘๘	 นางสาวสุวนัน	 ศรีจันทร์
	 ๘๙	 นางสาวเสริมสิริ	 อนงค์เทพ	 ๙๐	 นางสาวอโณทัย	 อรัญนาจ
	 ๙1	 นายอติพัทธ์	 ปัญญา	 ๙๒	 นางสาวอมรรัตน์	 มีคุณ
	 ๙๓	 นางสาวอรทัย	 ปานสิงห์	 ๙๔	 นางสาวอรทัย	 โสภากุล
	 ๙๕	 นายอรุณ	 สมบูรณ์พงษ์	 ๙๖	 นายอัษฏาวุธ	 ชูช่วย
	 ๙๗	 นางสาวอารุณี	 วรรณสุข	 ๙๘	 นายอิทธิฤทธิ์	 ผลไม้
	 ๙๙	 นางสาวอินธุอร	 ทุทน	 1๐๐	 พันจ่าเอกเอกพล	 จันดา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวสุวพิชชา	 พิษณุพงควิชชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 1	 นางสาวกนิษฐา	 เครือวัลย์	 ๒	 นางสาวชนิศา	 อักษรสมัย
	 ๓	 นางสาวฐาปนี	 คีรีรัตน์	 ๔	 นายฑีฆทัศน์	 มีมูล
	 ๕	 นางสาวนริสา	 จงประจันต์	 ๖	 นางสาวพรชนก	 เสวตวงษ์
	 ๗	 นางสาวพรณภา	 ปัญญาคม	 ๘	 นางสาวรัชนี	 สุทธิยงค์
	 ๙	 นางสาววาสนา	 ดอกมณี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นายณัฐจร	 บูรพาภิภพ	 ๒	 นายทศพล	 เครืออนันต์
	 ๓	 นายนราธรณ์	 บุตรศรีด้วง	 ๔	 นายนิธิ	 ศักดิ์ณรงค์รัตน์
	 ๕	 นายบุญส่ง	 จันทร์ขาว
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คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

กลุ่มสาขาการเงิน
	 1	 นางสาวธิดารัตน์	 ปะกิระตัง
กลุ่มสาขาการตลาด
	 1	 นางสาวรัศมินันท์	 เชาว์สินธุ์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นางสาวกรองทอง	 พรมสวรรค์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
กลุ่มสาขาการตลาด
	 1	 นางสาวชฎาพร	 พรมษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นางสาวดาราพร	 กุลดี	 ๒	 นางสาวทัศนีย์	 ทรัพย์เจริญ
	 ๓	 นางสาวธาราทิพย์	 เกิดทอง	 ๔	 นายปรเมษฐ์	 บ�ารุงพฤกษ์
	 ๕	 นางสาวสุภา	 ธรรมมุทิศ	 ๖	 นางสาวสุวรรณญา	 วิสาละ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
กลุ่มสาขาการเงิน
	 1	 นางสาวดวงเดือน	 ดวงสูงเนิน	 ๒	 นางสาวพฤธชาติ	 มังกโรทัย
	 ๓	 นางสาวอาริยา	 มาศศิริ
กลุ่มสาขาการจัดการ
	 1	 นางสาวชลิตา	 วิวิธจินดา
กลุ่มสาขาการตลาด
	 1	 นางสาวเมธาวี	 บุษราวรานนท์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นางสาวกมลชนก	 พูลเกษม	 ๒	 นางสาวกมลชนก	 สายศรี
	 ๓	 นางสาวกฤตยา	 คาระบุตร	 ๔	 นางสาวช่อทิพย์	 เหลืองเจริญ
	 ๕	 นางสาวธัญวัลย์	 รุ่งแจ้งจิรานนท์	 ๖	 นายนิติธร	 งาเจือ
	 ๗	 นางสาวปวีณา	 เพิ้งปลา	 ๘	 นางสาวพรรณารายณ์	 เกิดข�า
	 ๙	 นางสาวมลุลี	 เลี้ยงบุญญพันธ์	 1๐	 นายยศพนธ์	 ชนะชัยเสถียร
	 11	 นายรังสรรค์	 ท้วมลี้	 1๒	 นายสหรัฐ	 พวงพอก
	 1๓	 นางสาวอรวรรณ	 แสงจันทร์
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บริหารธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มสาขาการเงิน
	 1	 นางสาวกุลสินี	 ชมศิริวัฒน์	 ๒	 นางสาวขนิษฐา	 ชนะมาร
	 ๓	 นางสาวชนกนันท์	 เหลืองศิริกุล	 ๔	 นางสาวชนิดาภา	 อัยรักษ์
	 ๕	 นางสาวชลธิชา	 ชื่นอุทัย	 ๖	 นายชาร์ลี	 รัตนพันธ์
	 ๗	 นางสาวญานิกา	 ชัยบุรินทร์	 ๘	 นางสาวณัฏธิสา	 ปกป้อง
	 ๙	 นางสาวณัฐธิดา	 แสนสุพรรณ	 1๐	 นางสาวณัฐนันท์	 เหลาผา
	 11	 นางสาวณัฐวลัย	 กวีสิริรัตนชัย	 1๒	 นางสาวดวงฤทัย	 บุญศรี
	 1๓	 นางสาวทิพย์ประภา	 พุฒสอยดาว	 1๔	 นางสาวนพมาศ	 แก้ววิเชียร
	 1๕	 นายนพอนนต์	 งามข�า	 1๖	 นางสาวปานิศา	 ศิริ
	 1๗	 นางสาวพรนภา	 ชัยชมภู	 1๘	 นางสาวพรพรรณา	 ภู่สี
	 1๙	 นางสาวพิมพ์ผกา	 หมื่นมี	 ๒๐	 นางสาวแพรวพรรณ	 ยิ่งสบาย
	 ๒1	 นางสาวภาณุมาศ	 แช่มล้วน	 ๒๒	 นายภีม	 ผิวบาง
	 ๒๓	 นางสาวรัตติยากร	 ระดิ่ง	 ๒๔	 นางสาววรรณวีร์	 ทับศรีนวล
	 ๒๕	 นางสาววริยา	 คุ้มแจ้ง	 ๒๖	 นางสาววริศรา	 เจริญข�า
	 ๒๗	 นางสาวศลิษา	 ปุณฑริโกบล	 ๒๘	 นางสาวศิริวิภา	 ศรีไพรินทร์
	 ๒๙	 นางสาวสมิตา	 กังเสถียร	 ๓๐	 นายสรวิศ	 เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
	 ๓1	 นายสิรธีร์	 รัตนโมรา	 ๓๒	 นางสาวสุภรัตน์	 พวงพลา
	 ๓๓	 นางสาวสุภาภรณ์	 แก้วเรือง	 ๓๔	 นางสาวสุวิมล	 มูลทองชุน
	 ๓๕	 นางสาวเสาวนีย์	 อรชร	 ๓๖	 นางสาวอัญชุลี	 รองพล
	 ๓๗	 นางสาวอารียา	 บูรณศิล	 ๓๘	 นายอิทธิ	 เจริญจิตต์
	 ๓๙	 นางสาวอินทิรา	 พัฒศร	 ๔๐	 นางสาวไอลดา	 มลิวัลย์
กลุ่มสาขาการจัดการ
	 1	 นายกฤตภาส	 แคล้วภัย	 ๒	 นางสาวจริยา	 ปัตย์ตาเณ
	 ๓	 นายธนดล	 จิตอาษากิจ	 ๔	 นายนพวิทย์	 คงศักดิ์
	 ๕	 นายเนติธัช	 สุขส�าราญ	 ๖	 นางสาวศิริกุล	 ผามั่น
	 ๗	 นางสาวสายมณี	 จามกลาง	 ๘	 นางสาวสุภัสสรา	 หมื่นไชยวงค์
กลุ่มสาขาการตลาด
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 สารนารถ	 ๒	 นางสาวเกวลิน	 เชื่อมาก
	 ๓	 นายจักรพงษ์	 สกุลโน	 ๔	 นางสาวจารุวรรณ	 งามส�าฤทธิ์
	 ๕	 นางสาวจิรัฐติพร	 ปากอุตสาห์	 ๖	 นางสาวจิราพร	 อินทร์จันทร์
	 ๗	 นายจิรายุ	 มีแจ้ง	 ๘	 นางสาวเจนจิรา	 ชูสูงเนิน
	 ๙	 นายโชคดี	 ช่วงโชติ	 1๐	 นางสาวธีรนุช	 บุดดานอก
	 11	 นางสาวปฐมาวดี	 สิงหฬ	 1๒	 นายภูธิเบศร	 ก�าปั่นทอง
	 1๓	 นายมนัสวี	 สุขส�าราญ	 1๔	 นายรัฐสันต์	 จิรวงศ์วณิชย์
	 1๕	 นางสาวราตรี	 นวลด�า	 1๖	 นางสาววรรณิดา	 เข็มเจริญ
	 1๗	 นางสาววราลักษณ์	 ยาวิชัย	 1๘	 นางสาวศศิพร	 คามมะวรรณ์
	 1๙	 นางสาวศิริพร	 ธรรมธร	 ๒๐	 นายศุภฤกษ์	 จันทรา
	 ๒1	 นางสาวสายฝน	 ชนะผล	 ๒๒	 นางสาวสิริกร	 เหลืองศิรโรจน์
	 ๒๓	 นางสาวสุณัฐชา	 เสมอภาค	 ๒๔	 นายสุรศักดิ์	 รัตนา
	 ๒๕	 นางสาวโสปภา	 ศรีนวล	 ๒๖	 นายโสภณ	 ชมภู
	 ๒๗	 นายเอกบดี	 ตงศิริ
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 อุดม	 ๒	 นางสาวกรกฎ	 สุขพร้อม
	 ๓	 นายกรกฏ	 สุวรรณประเสริฐ	 ๔	 นางสาวกรกมล	 ท�าสวน
	 ๕	 นางสาวกระแสชล	 งามส�าฤทธิ์	 ๖	 นางสาวกฤติกา	 คุณากรเวโรจน์
	 ๗	 นายกฤษณพงศ์	 มาลัยกนก	 ๘	 นางสาวกัญญาภัค	 วงษ์เกษม
	 ๙	 นางสาวกัลยรัตน์	 อ่อนพฤกษ์ภูมิ	 1๐	 นางสาวกัลยารัตน์	 เเซ่เอี๊ยว
	 11	 นางสาวกาญจนา	 สิงห์สุระ	 1๒	 นางสาวกาญจนา	 อุปถัมภ์
	 1๓	 นางสาวกาญระวี	 จิตรหมั่น	 1๔	 นายกิตติธัช	 เก้าเอี้ยน
	 1๕	 นายกิตติพงษ์	 เนินพรหม	 1๖	 นายกีรติ	 จันทร์ฉาย
	 1๗	 นางสาวกุลรัสมิ์	 หัดขะเจ	 1๘	 นายเกียรตินิยม	 ช�านาญมะเริง
	 1๙	 นางสาวจณิสตา	 พิศเพ็ง	 ๒๐	 นายเจตณัฐ	 แก้วยวน
	 ๒1	 นายเจตวัฒน์	 แก้วยวน	 ๒๒	 นายฉัตรชัย	 สุขก้อน
	 ๒๓	 นายฉัตรชัย	 อัชฌาพงศ์	 ๒๔	 นางสาวเฉลิมขวัญ	 ชื่นชมวรรณ์
	 ๒๕	 นายชยพร	 นิยม	 ๒๖	 นางสาวฐานิศา	 นนทิโกมล
	 ๒๗	 นายฐิตินันท์	 มณีวิหค	 ๒๘	 นายณรงค์ฤทธิ์	 บุญแต่ง
	 ๒๙	 นางสาวณัชปภา	 ตั้งเจริญกร	 ๓๐	 นางสาวณัฐฐาภรณ์	 นพเจริญ
	 ๓1	 นายณัฐสิทธิ์	 หงคงคา	 ๓๒	 นางสาวดลชนก	 มากแก้ว
	 ๓๓	 นางสาวดวงแข	 มงคลกุล	 ๓๔	 นางสาวดุลยากร	 สุขแก้ว
	 ๓๕	 นางสาวตรีทิพยนิภา	 แก้วกฤษ	 ๓๖	 นายทรงยศ	 ภักดีโชติ
	 ๓๗	 นางสาวทัตพิชา	 นันท์ชัย	 ๓๘	 นางสาวทิชาพร	 ถาวรวัฒนเจริญ
	 ๓๙	 นางสาวธวัลพร	 อาทร	 ๔๐	 นายธันวา	 พิมพิลา
	 ๔1	 นางสาวนภาพร	 กมลสันติสุข	 ๔๒	 นางสาวนภาพร	 เบ้าหิรัญ
	 ๔๓	 นางสาวนลินทิพย์	 ปัญญาแวว	 ๔๔	 นางสาวนัฐกานต์	 วิลัย
	 ๔๕	 นางสาวนัฐกานต์	 ส�าแดงเดช	 ๔๖	 นางสาวนันท์ชิตา	 ข�ามี
	 ๔๗	 นางสาวนันทนัช	 อินทร์ขุน	 ๔๘	 นายนันทวัฒน์	 ถนอมบุญ
	 ๔๙	 นางสาวนิษฐา	 ปลื้มภักตร์	 ๕๐	 นายปภัสร์รญา	 ศิริชาติ
	 ๕1	 นายประดิษฐ์	 เลิศปัญญา	 ๕๒	 นายปริวรรต	 อนุสรณ์
	 ๕๓	 นางสาวปัทมา	 ศรีโพธิ์	 ๕๔	 นางสาวปิยะธิดา	 จันทลา
	 ๕๕	 นายปิยะวัฒน์	 สมพงษ์	 ๕๖	 นางสาวเปรมหฤทัย	 อ่อนศิริ
	 ๕๗	 นายพงศ์ชเนศ	 พรหมภักดี	 ๕๘	 นางสาวพรตะวัน	 แก้ววิจิตร
	 ๕๙	 นางสาวพรทิพย์พา	 จริยเต็มสี	 ๖๐	 นายพิทยา	 เพียซ้าย
	 ๖1	 นางสาวพิมพ์ชนก	 ชัยกวีวัธน์	 ๖๒	 นางสาวพิมพ์ประภา	 รณที
	 ๖๓	 นายพีรณัฐ	 อภิพรกุล	 ๖๔	 นางสาวเพชรรัตน์	 แก้วตาทิพย์
	 ๖๕	 นางสาวภควดี	 วงษ์ทอง	 ๖๖	 นายภัทรพงศ์	 หอมเกษร
	 ๖๗	 นายภานุพงศ์	 ศิวายพราหมณ์	 ๖๘	 นางสาวภาศิณี	 ป้องกัน
	 ๖๙	 นายภาสพงศ์	 เหล่าแสง	 ๗๐	 นางสาวมลธิรา	 ประภาโส
	 ๗1	 นายมาย	 หวังพรประเสริฐ	 ๗๒	 นางสาวรจนา	 พรมแสง
	 ๗๓	 นางสาวรวิสรา	 เจริญสุข	 ๗๔	 นางสาวรัชนันท์	 แสงสิงห์
	 ๗๕	 นายรัฐธรรมนูญ	 ดอกไม้เทศ	 ๗๖	 นางสาวเรณุกา	 มัดเป้า
	 ๗๗	 นางสาวลภัสรดา	 พลายชมภูนุช	 ๗๘	 นางสาวลลิตา	 คุณวงศ์
	 ๗๙	 นางสาวลลิตา	 แสนแก้ว	 ๘๐	 นางสาวลลิตา	 ไหมทอง
	 ๘1	 นางสาวลัดดา	 รักษาทรัพย์	 ๘๒	 นางสาววชิราพร	 โบว์แพร
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	 ๘๓	 นางสาววนิดา	 กันกระโทก	 ๘๔	 นางสาววราภรณ์	 ปราณีตพลกรัง
	 ๘๕	 นายวัฒนา	 พรพิทักษ์	 ๘๖	 นางสาววาลิณี	 สมานวรศักดิ์
	 ๘๗	 นางสาววาสนา	 หะรีเมา	 ๘๘	 นางสาววิลาสิณี	 ป้านบุญ
	 ๘๙	 นายศตพล	 ศรีค�าไทย	 ๙๐	 นางสาวศนิสรา	 อ่วมศรี
	 ๙1	 นางสาวศศิประภา	 สันทัด	 ๙๒	 นายศักดิ์ชาย	 ปรีชาเดช
	 ๙๓	 นางสาวศิริวรรณ	 โพธิ์แฉล้ม	 ๙๔	 นายศุภกิจ	 สาระโบก
	 ๙๕	 นางสาวศุภจิต	 แซ่ลู่	 ๙๖	 นางสาวศุภราภรณ์	 บัวทอง
	 ๙๗	 นายสราวุธ	 ชายหาด	 ๙๘	 นายสหชัย	 มาลัยวงศ์
	 ๙๙	 นางสาวสายธาร	 พิมพ์ศรี	 1๐๐	 นางสาวสาลิณีย์	 เชียงทอง
	 1๐1	 นางสาวสินาภรณ์	 ช่วยเหลือ	 1๐๒	 นางสาวสิริลักษณ์	 วิทยะพงศ์
	 1๐๓	 นางสาวสุจิตราภา	 เอี่ยมสุขประเสริฐ	 1๐๔	 นางสาวสุดารัตน์	 จันทเลิศ
	 1๐๕	 นางสาวสุนิสา	 สระแก้ว	 1๐๖	 นางสาวสุปราธิณี	 เพ็ชรเสนา
	 1๐๗	 นายสุรศักดิ์	 ผาเงิน	 1๐๘	 นางสาวสุวรรณา	 ม่วงมัน
	 1๐๙	 นางสาวเสาวภา	 มูลสันเทียะ	 11๐	 นายอธิฏิ	 ตุลานนท์
	 111	 นางสาวอนงค์ครักษ์	 ปั้นสงค์	 11๒	 นายอนุสรณ์	 อินสว่าง
	 11๓	 นายอมรเทพ	 ชาญสมร	 11๔	 นางสาวอรวรรณ	 แก้วโอ่ง
	 11๕	 นางสาวอรวรรณ	 ค�าอ่อนศรี	 11๖	 นางสาวอรวรรณ	 แพงภูงา
	 11๗	 นายอัครินทร์	 พิพัฒน์เมธาสุข	 11๘	 นางสาวอัญชลี	 นิลประดิษฐ์
	 11๙	 นางสาวอารีรัตน์	 ปุระณะ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
	 1	 นายจิตรกร	 ทาประจิตร	 ๒	 นายชัยณรงค์	 บุญเรือน
	 ๓	 นายณัฐพล	 ศุภวัฒน์สุขกุล	 ๔	 นายณัฐพัฒน์	 เหล็กพิมาย
	 ๕	 นายพีรพล	 ทวีเขตรกิจ	 ๖	 นางสาวแพววรรณ	 วรรณโคตร
	 ๗	 นางสาวภัทราภรณ์	 ทะริกาวิ	 ๘	 นายฤทธิชัย	 ฉิมพลี
	 ๙	 นายวสันต์อังคาร	 จันทสี	 1๐	 นายวันชัย	 กลิ่นข�า
	 11	 นางสาวศรัญญา	 แก้วล้อมกาย	 1๒	 นายสรรเพชร	 ทิณพงษ์
	 1๓	 นายอมรเมธ	 นิตราธร



1๕๘

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 MR.	SOKREAKSMEY	 SENG

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
	 1	 นางสาวกรกันยา	 บุญช่วย	 ๒	 นางสาวจุรีรัตน์	 วัฒนะบุตร
	 ๓	 นางสาวชุลีพร	 ธาราดล	 ๔	 นายชูศักดิ์	 สุนทร
	 ๕	 นายณัฐพล	 แก้วมณี	 ๖	 นางสาวนันทนา	 บุญเฟื่องฟู
	 ๗	 นายพศิน	 คุณธรรม	 ๘	 นายภวัต	 คล้ายคลึง
	 ๙	 นางสาวมานิดา	 โพธิ์แจ้	 1๐	 นางสาวมาลี	 วงศ์แก้ว
	 11	 นายสิทธิพงศ์	 พรรณมาลัย	 1๒	 นางสาวสุพัตรา	 สีละ
	 1๓	 นางสาวเสาวลักษณ์	 กิ้งการจร	 1๔	 นางสาวหทัยรัตน์	 ผดุงตระกูล
	 1๕	 นายอนุพงศ์	 พลอยบ้านแพ้ว	 1๖	 นางสาวอารีญา	 ส้มอั๋น
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 1	 นายกฤษฎิ์ปรัชญ์	 มหัทธนะทองขาว	 ๒	 นางสาวกัญญพัชร	 คุณบ�ารุง
	 ๓	 นายขวัญวัฒน์	 อาวุธทอง	 ๔	 นางสาวชมพู่	 กางแก้ว
	 ๕	 นายณัฐนนท์	 แก้วโมรา	 ๖	 นายทศพล	 กลสรร
	 ๗	 นายทัชสุระ	 นาปัด	 ๘	 นางสาวนมัชญา	 วารินทร์
	 ๙	 นายปุณวัตร์	 ปุญสิริ	 1๐	 นางสาวเลอลักษมี	 อรุณะกสิกร
	 11	 นายวรฉัตร	 รัตยันตรกร	 1๒	 นางสาวแว่นแก้ว	 ก�าเนิดเมือง
	 1๓	 นายศรัณยู	 มณีนาค	 1๔	 นางสาวสุทธิดา	 ต้นกลาง
	 1๕	 นายเสฏฐวุฒิ	 เดชะประเสริฐ	 1๖	 นายอิทธิชัย	 ชูผล
	 1๗	 นายอิทธิพล	 สีสอ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
	 1	 นางสาวพรพิมล	 คูทรัพย์รุ่งโรจน์

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
	 1	 นายธีรศักดิ์	 นิยมศิลป์	 ๒	 นางสาวเนาวรัตน์	 สุนทราศรี
	 ๓	 นางสาวปุณยาพร	 จันนา	 ๔	 นางสาวมัลลิกา	 พรหมเมือง
	 ๕	 นางสาวมินตรา	 เธียรพิทยามาศ	 ๖	 นางสาวรุจิรดา	 สมบัติบูรณ์
	 ๗	 นางสาววิลาศิณีย์	 สุภาพ



1๕๙

คณะอัญมณี
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
	 1	 นางสาวณัฐชยา	 คงคาศรีเพชร	 ๒	 นางสาวเมธาพร	 ตวงสิทธิทวี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
	 1	 นางสาวกรกนก	 ทิมเกตุ	 ๒	 นายกฤตนัย	 ทองมาก
	 ๓	 นางสาวจิรัชญา	 แต้เจริญ	 ๔	 นางสาวชุติมณฑน์	 ค�านึง
	 ๕	 นางสาวณัฐณิชา	 สังข์นุ่น	 ๖	 นายณัฐวุฒิ	 ชัยเพ็ชร
	 ๗	 นางสาวณิชาภา	 จิรอิชยางกูล	 ๘	 นางสาวดิคชา	 ตรีปาที
	 ๙	 นายถวัลย์	 จารุจงกลวงศ์	 1๐	 นางสาวธนิษฐา	 แจ่มหล้า
	 11	 นางสาวธาราทิพย์	 ทิพย์สุวรรณ	 1๒	 นางสาวนิสา	 แพทย์รักษา
	 1๓	 นางสาวปวริศา	 จันทราคีรี	 1๔	 นางสาวปัณฑารีย์ดา	 พุ่มจันทร์
	 1๕	 นางสาวพัทธวรรณ	 อ่องสี	 1๖	 นางสาวพิจิตรา	 ธนชัยภิวัฒนกุล
	 1๗	 นางสาวมนัสชนก	 รักธรรม	 1๘	 นางสาววรารักษ์	 แจ่มปัญญา
	 1๙	 นางสาววันวิสาข์	 เรืองอยู่	 ๒๐	 นางสาววีรญา	 นามจันทรา
	 ๒1	 นางสาวศิรินภา	 ป้อมบุบผา	 ๒๒	 นางสาวศุภธิดา	 ช่วยกิจ
	 ๒๓	 นางสาวสุชาดา	 เจริญภักดี	 ๒๔	 นางสาวอิห์ซาน	 อุมาลี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
	 1	 นางสาวญาณิศา	 จิตรคาม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
	 1	 นางสาวนิสิตา	 ยุวเลิศวาณิช

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
	 1	 นางสาวเกษรา	 พิมอูบ	 ๒	 นางสาวสุทธาทิพย์	 สุดยอดดี



1๖๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
	 1	 นายกฤษณพงศ์	 ศุภกิจเรืองโรจน์	 ๒	 นางสาวกฤษณา	 นาคดี
	 ๓	 นางสาวกานติมา	 อ่อนพฤกษ์ภูมิ	 ๔	 นางสาวกุลนาถ	 ตันตธัมโม
	 ๕	 นางสาวชนนิกานต์	 อินทสูนย์	 ๖	 นางสาวธิดาวัลย์	 ผุเพ็ชร
	 ๗	 นางสาวปริณาห์	 กลิ่นฟุ้ง	 ๘	 นางสาวเปรมกมล	 ปราณี
	 ๙	 นายพัชรพล	 รัตนะ	 1๐	 นายภูมินทร์	 แก้ววิรัช
	 11	 นายศตวรรษ	 สุรพล	 1๒	 นางสาวศศิฉาย	 จันทสิริยากร
	 1๓	 นายศิริวัฒน์	 อาญาเมือง	 1๔	 นายศุภวิชญ์	 เหมะอนันตะวงศ์
	 1๕	 นางสาวสุชาดา	 โนนหมอ	 1๖	 นางสาวสุภาภรณ์	 อ้อนอุบล
	 1๗	 นางสาวสุวรรณี	 สวายน้อย	 1๘	 นางสาวหัทยา	 บุญธรรม
	 1๙	 นางสาวอรยา	 อินนา	 ๒๐	 นางสาวอินทร์ธิราภรณ์	 อินทร์สุระ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
	 1	 นางสาวดุสิตา	 เนียมสันเทียะ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
	 1	 นายสุขุม	 ชาวนาป่า

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
	 1	 นางสาวเกษศิรินทร์	 ลาค�า	 ๒	 นางสาวขนิษฐา	 สมวัฒน์
	 ๓	 นายจิตติ	 ธิชากรณ์	 ๔	 นางสาวจุฑามาศ	 อุตอามาตย์
	 ๕	 นางสาวเจนจิรา	 วงษ์มหาวรรณ์	 ๖	 นางสาวชวัลนุช	 เสชัง
	 ๗	 นายฐิติวัสส์	 อินทคีรี	 ๘	 นางสาวถลัชนันท์	 วิจิตรโยธาการ
	 ๙	 นางสาวธิติสุดา	 ทรงเผ่า	 1๐	 นางสาวปาลิตา	 ทองงอก
	 11	 นางสาวพรรณนารา	 ตันพานิชกุล	 1๒	 นางสาวพลอยปภัสร์	 เอกธนสวัสดิ์
	 1๓	 นางสาวพัชริดา	 ศิลารักษ์	 1๔	 นางสาวเพชรพลอย	 ปัญญาใส
	 1๕	 นางสาวภัทรปภา	 เนมียะ	 1๖	 นางสาวลลิตา	 เดชทสอน
	 1๗	 นายวนนาวิน	 กล้าสาริกิจ	 1๘	 นางสาววรัชยา	 กิจขจรเกียรติ
	 1๙	 นายวรัญญู	 คล้ายณรงค์	 ๒๐	 นายวัชรพล	 วงศ์ประเทศ
	 ๒1	 นายวิทยากร	 ไชยกันทร์	 ๒๒	 นางสาวสุธิมา	 เมลืองศิลป์
	 ๒๓	 นางสาวสุรีวัลย์	 วิวัตติกุล	 ๒๔	 นางสาวอภิญญา	 ทองอ้ม
	 ๒๕	 นายอาชากฤษ	 แดนกระโทก



1๖1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
	 1	 นายณัฎฐกิตติ์	 อ่วมพิมพ์	 ๒	 นายธนพงษ์	 นวลจีน
	 ๓	 นายนิติพัฒน์	 กงเพชร	 ๔	 นางสาวบุษกร	 พวงเทพ
	 ๕	 นางสาวภัคจิรา	 วนเวียน	 ๖	 นายภูริศ	 จัตุโพธิ์
	 ๗	 นางสาวรัตนาภรณ์	 คงจิว	 ๘	 นายสุกิจ	 พรมมากูล



1๖๒

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

	 1	 นายกิตติรัตน์	 กิตยสิทธานาถ	 ๒	 นางสาวกุลปาลี	 ตะโหนดแก้ว
	 ๓	 นายไกรพล	 ตระกูลศุภชัย	 ๔	 นายจารุพัฒน์	 รูปสง่า
	 ๕	 นางสาวจิราพรรณ	 จรูญผล	 ๖	 นางสาวชลชญา	 วงศ์ชญาอังกูร
	 ๗	 นายเชาวลิต	 ชูเลื่อน	 ๘	 นายฐาปนิทธิ์	 พันธุ์ดี
	 ๙	 นายณรงพจสธร	 การุณย์	 1๐	 นางสาวณัฏธ์ชาดา	 เอกพลไพศาล
	 11	 นางสาวณัฐภัสสร	 ธัญวัฒน์สวัสดิ์	 1๒	 สิบต�ารวจตรีธนชย	 อรุณวงษ์
	 1๓	 นายธนานนท์	 คัมภีระธัม	 1๔	 ร้อยต�ารวจตรีนพดล	 บุตรวงศ์
	 1๕	 นายนิติพงษ์	 วงศ์สวรรค์	 1๖	 ร้อยต�ารวจเอกประสิทธิ์	 จินพละ
	 1๗	 นางสาวปิยนุช	 ปาละศักดิ์	 1๘	 นางสาวพิมพิกา	 สุทธิมรรคผล
	 1๙	 นายภูวิชพนธ์	 สุกใส	 ๒๐	 นายเมธัส	 มะปะเข
	 ๒1	 นายยศชัยพงศ์	 สุวรรณหิตาทร	 ๒๒	 นายฤชากร	 แย้มกลิ่นพุฒ
	 ๒๓	 นางสาวลลิตา	 สุทธิ์แทน	 ๒๔	 นางสาวลาวัลย์	 จันทร์เปล่ง
	 ๒๕	 นางสาววรรณภัสสร	 สีทอง	 ๒๖	 นายวรวุฒิ	 ด�าข�า
	 ๒๗	 พันต�ารวจโทหญิงวัลยาพัตร	 แก้วน�้า	 ๒๘	 นายวิเชียร	 สิมาจารย์
	 ๒๙	 จ่าสิบต�ารวจวีระยุทธ	 ค�าชัย	 ๓๐	 นายสมชาย	 อ่อมอิน
	 ๓1	 นายสุชาติ	 เดชพิทักษ์	 ๓๒	 นางสาวสุพรรณี	 ชูพูล
	 ๓๓	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ทองลอย	 ๓๔	 นายอมเรศ	 นทีทอง
	 ๓๕	 นางสาวอรสินี	 อินทะวงษ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
	 1	 นายกฤษณะ	 เชี่ยวเวช	 ๒	 นายกอบชัย	 จันทร์ผง
	 ๓	 นายเกรียงไกร	 ทองเทศ	 ๔	 นางสาวฐิตาภา	 เกษสาคร
	 ๕	 นายณวัศพล	 พานทอง	 ๖	 นายณัฐกรณ์	 สุขพิทักษ์
	 ๗	 จ่าสิบเอกณัฐศักดิ์	 ขันอาสา	 ๘	 นายทรงกลด	 บ่อเกิด
	 ๙	 นายทวีวัฒน์	 แตงแก้ว	 1๐	 นายทศพล	 ชาติรัมย์
	 11	 นายเทพประทาน	 ชมบัว	 1๒	 ว่าที่ร้อยตรีเทพศักดิ์	 อมรวัฒนวงษ์
	 1๓	 นายธนิต	 แป้งเทา	 1๔	 นายธีรวัฒน์	 สดใส
	 1๕	 นายนชานนท์	 บุญศรีสุวรรณ	 1๖	 นางสาวนพรัตน์	 แทนทอง
	 1๗	 นางนันทวัน	 ทีกาศ	 1๘	 ร้อยต�ารวจเอกหญงินติยา	 โชคทพิย์รตันกลุ
	 1๙	 นายนิติพงษ์	 ชูเลิศ	 ๒๐	 นางสาวนิติรัตน์	 ไชยอ�านาจ
	 ๒1	 นางสาวพัทธ์ธีรา	 เงินสุข	 ๒๒	 นางสาวภัทรภร	 กลิ่นสุคนธ์
	 ๒๓	 นายมกวัฒน์	 สิงห์เถื่อน	 ๒๔	 นางสาวมีลักษณ์	 ชัยกิตติเจริญวุฒิ
	 ๒๕	 นายรุ่งอานนท์	 องอาจวศินกุล	 ๒๖	 นายเลิศนรินทร์	 เกิดผล
	 ๒๗	 นางสาววนิดา	 รุ่งโยธิน	 ๒๘	 นายวสันต์	 มณีวิหค
	 ๒๙	 นางสาววิรัญญา	 จิรกิจธนา	 ๓๐	 นายวีระพนธ์	 ยิ้มเจริญ
	 ๓1	 นางสาวศันสนีย์	 เปรมปรีชา	 ๓๒	 นายศิริพงษ์	 ศรีนาค
	 ๓๓	 นายศิริวัจ	 ปฏิญาณวิภาส	 ๓๔	 นายสุเทพ	 เชื้อสมุทร
	 ๓๕	 นางสาวอรดี	 พรพิเนตพงศ์	 ๓๖	 นางสาวอรรัมภา	 ขลุ่ยโนรี
	 ๓๗	 นางสาวอาภาวรรณ	 ส�าเนียง



1๖๓

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
	 1	 นางสาวปรียานุช	 จันทเดิม	 ๒	 นางสาววรณธร	 หงส์จรรยา
	 ๓	 นางสาวศิริวรรณ	 แซ่ฉั่ว	 ๔	 นางสาวหัสรา	 ทองกลาง
	 ๕	 นางสาวอภิสรา	 ม่วงใหม
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
	 1	 นางสาวกนกรัตน์	 เสืออ่วม	 ๒	 นางสาวกานติมา	 ครุฑธาโรจน์
	 ๓	 นางสาวจินตนา	 จันทร์ทอง	 ๔	 นางสาวจุฬาลักษณ์	 น�า้รัด
	 ๕	 นางสาวช่อผกา	 อรุณเนตร์	 ๖	 นางสาวชุตินันท์	 กล้าหาญ
	 ๗	 นายฐิติพนธ์	 พัฒนาพร	 ๘	 นายฐิติวัสส์	 นุ่มกัน
	 ๙	 นางสาวณัฎฐญา	 พิธรรมานุวัตร	 1๐	 นางสาวณัฐสินี	 บุญอิ่ม
	 11	 นายธรงวิท	 นุชฉายา	 1๒	 นายนภัสพล	 สินสมศักดิ์
	 1๓	 นายบุญรัตน์	 วิญญุกานนท์	 1๔	 นางสาวปวีณา	 เนยบาง
	 1๕	 นางสาวพรยุพา	 ชาลีชาติ	 1๖	 นางสาวพรรพี	 ต่อศักดิ์
	 1๗	 นางสาวพัณณิตา	 พวงทับทิม	 1๘	 นายพิพัฒน์พล	 อัมพรเพ็ชร์
	 1๙	 ร้อยต�ารวจเอกพิษณุ	 ยุติธรรมนนท์	 ๒๐	 นางสาวลลิตา	 สามารถ
	 ๒1	 นางสาววราพร	 สงค์ทอง	 ๒๒	 นายวิริทธิ์พล	 วชิรเศวตกิจ
	 ๒๓	 นางสาวศศิธร	 ป่วนปั่น	 ๒๔	 นางสาวศศิธร	 เย็นฉ�า่
	 ๒๕	 นางสาวศุภาพิชญ์	 ด้วงเงิน	 ๒๖	 นางสาวสมพัตรสรณ์	 สุริย์
	 ๒๗	 นางสมศรี	 วัฒนชัย	 ๒๘	 นายสิทธิพร	 นาคสิน
	 ๒๙	 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์	 จองวิจิตรกุล	 ๓๐	 นางสาวอลิสา	 ยิ้มประเสริฐ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
	 1	 นางสาวพรพรรษา	 ศิริพิพัฒน์	 ๒	 นายพลวัต	 คงทอง
	 ๓	 นางสาวพิมพิ์ญาดา	 นางาม	 ๔	 นายศุภณัฐ	 ใจข�า



1๖๔

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
	 1	 นางนัยนา	 ลี

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นายชวิน	 ดิษฐโชติ	 ๒	 นางสาวตวงสุข	 วรรณูปถัมภ์
	 ๓	 นายธนาธิป	 ยิ้มแฉ่ง	 ๔	 นางสาวเนรัญชลา	 สัญชยานุกูล
	 ๕	 นายพาณิชย์	 กิจจาวรากร	 ๖	 นายภาสกร	 แตงเผือก
	 ๗	 นายรัชชานนท์	 บูรณ์เจริญ	 ๘	 นางสาววราภรณ์	 สืบแก้ว
	 ๙	 นางสาวโสรญา	 โกสุมา	 1๐	 นางสาวอมราลักษณ์	 กระจ่างทิม

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นางสาวนภิศา	 แก้วอุไร	 ๒	 นายวชิรวิทย์	 วรกาญจน์
	 ๓	 นายสิรวิชญ์	 พุกกะเวส

นิติศาสตรบัณฑิต
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 แก้วชิน	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 นิตระ
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 รัตนโยธิน	 ๔	 นางสาวกมลรัตน์	 หงษ์ทอง
	 ๕	 นางสาวกมลวรรณ	 เพ็ชรเทศ	 ๖	 นายกรปัญ	 วรพลเมธา
	 ๗	 นางสาวกรวิภา	 แก้วฝ่าย	 ๘	 นายกฤติธี	 ทองดี
	 ๙	 นายกฤติน	 วิสิทธิกมล	 1๐	 นายกฤษณะ	 ชูลขันท์
	 11	 นางสาวกัลยา	 สิทธิดา	 1๒	 นายกาญจณิจ	 ชุ่มมาตร
	 1๓	 นายกิตติธัช	 ต่อน้อย	 1๔	 นางสาวเกศรินทร์	 วงษ์แก้ว
	 1๕	 นายเกียรติศักดิ์	 นัยนา	 1๖	 นางสาวเขมิกา	 ชมชื่น
	 1๗	 นายคณาศักดิ์	 ฐานะประสิทธิ์	 1๘	 นายคมสันต์	 ศิลาดี
	 1๙	 นางสาวจันทร์พร	 แซ่ลิ้ม	 ๒๐	 นางสาวจารุวรรณ	 สุวรรณ
	 ๒1	 นางสาวจิดาภา	 เที่ยงทัด	 ๒๒	 นางสาวจิดาภา	 เย็นสบาย
	 ๒๓	 นางสาวจิราภรณ์	 ส�าราญใจ	 ๒๔	 นางสาวจิราภรณ์	 หอมระรื่น
	 ๒๕	 นายจิรายุส	 ปัญญาเลิศศรัทธา	 ๒๖	 นางสาวจีน่า	 สเก๊าว์
	 ๒๗	 นางสาวชนานันท์	 วรรณศิริลักษณ์	 ๒๘	 นางสาวชนาภา	 ชะเอม
	 ๒๙	 นายชวินทร์	 ธวัชราภรณ์	 ๓๐	 นางสาวชัชชญา	 บุญช่วยแล้ว
	 ๓1	 นายชัยนาท	 จันทวงค์	 ๓๒	 นายชิติพัทธ์	 แก้วค�ากอง
	 ๓๓	 นางสาวชื่นกมล	 แจ่มจันทรา	 ๓๔	 นางสาวฐิชายา	 พานทอง
	 ๓๕	 นายณฐกร	 นารายณ์	 ๓๖	 นายณพงศ์	 โกศล
	 ๓๗	 นายณพพา	 พงศกรโสภา	 ๓๘	 นางสาวณัชชา	 จันทร์เปล่ง
	 ๓๙	 นางสาวณัชชารีย์	 สมคิด	 ๔๐	 นางสาวณัฎฐา	 ศศิวิมลพันธุ์
	 ๔1	 นางสาวณัฏฐณิชา	 แซ่ตั๊น	 ๔๒	 นางสาวณัฐชา	 สุระกิจ
	 ๔๓	 นายณัฐพงษ์	 ใบยา	 ๔๔	 นางสาวณัฐวดี	 สุขสว่าง
	 ๔๕	 นางสาวณัฐวรรณ	 อยู่เจริญ	 ๔๖	 นางสาวณัฐสุดา	 ขาวเหลือง
	 ๔๗	 นางสาวณัตยา	 กลัดแก้ว	 ๔๘	 นางสาวตรีรัตน์	 บุญแก้ว
	 ๔๙	 นางสาวตาลน�้าทิพย์	 บุญหล้า	 ๕๐	 นางสาวตุลาพร	 สุขประเสริฐ
	 ๕1	 นางสาวทิยาพร	 มากลาง	 ๕๒	 นายธนภณ	 กุศลวงษ์
	 ๕๓	 นายธนยศ	 เสระฐิน	 ๕๔	 นายธนากร	 โพธิ์ทอง
	 ๕๕	 นายธนาธิป	 อบมลี	 ๕๖	 นายธนาวัฒน์	 นกจันทร์
	 ๕๗	 นางสาวธนิสสรา	 ทองสุก	 ๕๘	 นายธรรมวิทย์	 สุดมลทิน
	 ๕๙	 นายธรรมวุฒิ	 มานิพพาน	 ๖๐	 นางสาวธัญลักษณ์	 แก่นสนธิ์



1๖๕

	 ๖1	 นางสาวธัญสุดา	 แสนลือชา	 ๖๒	 นายธีรพันธุ์	 ปัญจศิริ
	 ๖๓	 นางสาวนงอร	 เทพวงศ์	 ๖๔	 นางสาวนภนต์พร	 คงรัตน์
	 ๖๕	 นางสาวนภสร	 กมลสรรพกิจ	 ๖๖	 นายนฤนาท	 บุญเพ็ง
	 ๖๗	 นางสาวนฤมล	 เกลี้ยงกล่อม	 ๖๘	 นายน�าชัย	 พูนธนางกูร
	 ๖๙	 นางสาวนิษากรณ์	 ฟ้อนฟุ้ง	 ๗๐	 นางสาวนุชจริน	 ผิวค�า
	 ๗1	 นางสาวบุญสม	 โง้วสกุล	 ๗๒	 นายปณตพร	 โสณะชัย
	 ๗๓	 นางสาวปณิตา	 ภูกองทอง	 ๗๔	 นางสาวประนัปดา	 คามวาสี
	 ๗๕	 นางสาวปรารถนา	 ก้านทอง	 ๗๖	 นายปวีณวัช	 ตันนะรัตน์
	 ๗๗	 นางสาวปวีณา	 ธีรสถิตย์ธรรม	 ๗๘	 นายปัญญากร	 เกลี้ยงประดิษฐ์
	 ๗๙	 นางสาวปัทฐมาวี	 ศิวบุรินทมิตร์	 ๘๐	 นางสาวปาจรีย์	 แสนเลิศ
	 ๘1	 นางสาวปาลีญา	 สารสิทธิ์	 ๘๒	 นางสาวปิยะวดี	 สุขรื่น
	 ๘๓	 นางสาวพจนารถ	 บุญหา	 ๘๔	 นางสาวพรชนิตว์	 สุขทรัพย์
	 ๘๕	 จ่าเอกหญิงพรพิมล	 เอื้อสันเทียะ	 ๘๖	 นายพัชรพล	 ศรีสม
	 ๘๗	 นางสาวพัทชา	 แสวงผล	 ๘๘	 นางสาวพิชญาภัค	 ตะเคียนทอง
	 ๘๙	 นายพินิจ	 ขันสุวรรณ	 ๙๐	 นางสาวพิมญาดา	 เจริญพานิช
	 ๙1	 นางสาวพิมณภักดิ์	 ฐิติจิรเกียรติ	 ๙๒	 นายพิษณุ	 ขอมีกลาง
	 ๙๓	 นายพิสิทธิ์	 เจริญวรรัสมิ์	 ๙๔	 นายพีรณัฐ	 ด้วงหวา
	 ๙๕	 นางสาวภัคจิรา	 เลิศชัยปรีชากุล	 ๙๖	 นายภัทรชัย	 มุ่งเจริญพร
	 ๙๗	 นายภัทรพล	 ศุภวิรัชบัญชา	 ๙๘	 นางสาวภัทราภรณ์	 กองนักวงษ์
	 ๙๙	 นางสาวมนทิญา	 พงษ์สุวรรณ์	 1๐๐	 นางสาวมิรันตี	 ศรีน�า้เงิน
	 1๐1	 นางสาวเมวิกา	 ศศิวิมลกาล	 1๐๒	 นายยศกร	 วิรัตนชัยวรรณ
	 1๐๓	 นายรักษ์	 จินดาสวัสดิ์	 1๐๔	 นางสาวรัฐพร	 สงวนวงษ์
	 1๐๕	 นางสาวรุ่งทิพย์	 สุขสุพุฒ	 1๐๖	 นายรุ่งโรจน์	 จันทร์ครุธ
	 1๐๗	 นางสาวลินดา	 สดโคกกรวด	 1๐๘	 นายเลิศชัย	 ศรีเหรา
	 1๐๙	 นายวชรธร	 บัวทวน	 11๐	 นายวชิระ	 เชิงหอม
	 111	 นางสาววรางคณา	 ทองระอา	 11๒	 นายวรินธร	 เนตรน้อย
	 11๓	 นางสาววันจิรา	 อุทธา	 11๔	 นายวีรวัฒน์	 บุญมา
	 11๕	 นายศักตยา	 เดชศิวะ	 11๖	 นายศาศวัต	 แสงแย้ม
	 11๗	 นางสาวศิริพร	 เตียวเจริญ	 11๘	 นางสาวศิริลักษณ์	 แซ่โก
	 11๙	 นางสาวศิริลักษณ์	 เรืองเจริญ	 1๒๐	 นายศิวณัฐ	 ศิริลาภ
	 1๒1	 นางสาวศิวรินทร์	 วงษ์ดรมา	 1๒๒	 นายศิวะพล	 บุญเพิ่ม
	 1๒๓	 นายศุภฤทธิ์	 กิจการ	 1๒๔	 นางสาวศุภาลัย	 สนธิรักษ์
	 1๒๕	 นายสมปอง	 สกลดิลก	 1๒๖	 นายสมัคร	 เสตรา
	 1๒๗	 นายสรศักย์	 สกุลผาสุข	 1๒๘	 นางสาวสร้อยมุก	 พลพรพิสิฐ
	 1๒๙	 นางสาวสายทิพย์	 เย็นสุข	 1๓๐	 นางสาวสาริศา	 ทองพันชั่ง
	 1๓1	 นายสิทธิกร	 ตั้งจิตเสริมสุข	 1๓๒	 นายสิทธิพร	 จึงรุ่งฤทธิ์
	 1๓๓	 นายสิรเศรษฐ์	 วงษ์ประยูร	 1๓๔	 นางสาวสุดาพรรณ	 กลิ่นเอม
	 1๓๕	 นางสาวสุพรรณษา	 จึงเจริญรัตน์	 1๓๖	 นางสาวสุภาภรณ์	 นูตา
	 1๓๗	 นางสาวสุภิญญา	 วุฒิพันธุ์	 1๓๘	 นางสุมาลี	 พร้อมสุวรรณ
	 1๓๙	 นางสาวสุมิตรา	 ศรีวงษ์	 1๔๐	 นางสาวสุวดี	 มาแสง
	 1๔1	 นายเสฎฐวุฒิ	 มิลินทสูต	 1๔๒	 นายแสงชัย	 แซ่ตั๊ง
	 1๔๓	 นายอณวัฒน์	 ซื่อตรง	 1๔๔	 นายอนุชิต	 หลักโลก
	 1๔๕	 นายอนุพงค์	 บุญมาก	 1๔๖	 นางสาวอนุสรา	 นาทะพันธุ์



1๖๖

	 1๔๗	 นางสาวอรวรรณ	 กระจ่าง	 1๔๘	 นางสาวอรอนงค์	 บุญมา
	 1๔๙	 นางสาวอริสา	 แก้วอุดม	 1๕๐	 นางสาวอังคณา	 อ่อนแป้น
	 1๕1	 นางสาวอัญชลี	 พรอโนทัย	 1๕๒	 สิบต�ารวจโทอัฐพล	 พงษ์ประดิษฐ์
	 1๕๓	 นายอาทิตย์	 จิตร์จ�านงค์	 1๕๔	 นางสาวอารียา	 รัตนะยอดกฤษ
	 1๕๕	 นางสาวอิสรีย์	 มนต์ขลัง	 1๕๖	 นายอุดม	 รชตะธราดล

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวอรยา	 เนียมสวย
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
	 1	 นางสาวอลิสรา	 แสนเมืองมูล

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวกนกพิชญ์	 เกตุทอง	 ๒	 นางสาวกุลนันทน์	 มธุรัญญานนท์
	 ๓	 นางสาวจิรัชญา	 คงรื่นเริง	 ๔	 นางสาวชลธิฌา	 อินทร์เจริญ
	 ๕	 นางสาวณัฐชา	 พุ่มพัว	 ๖	 นายธนโชติ	 เขื่อนโยธา
	 ๗	 นางสาวธนาภรณ์	 จันทร์สุข	 ๘	 นายพัฒนพงษ์	 เลียวรักษ์โอฬาร
	 ๙	 นางสาวมลฑกาญจน์	 อินทร์ล้วน	 1๐	 นางสาววารุณี	 ศรีปาน
	 11	 นายวุฒิพงษ์	 ท่าพริก	 1๒	 นางสาวศศิธร	 สุพรรณกลาง
	 1๓	 นางสาวสุรพัศ	 หอธรรมรัตน์	 1๔	 นางสาวอนัญพร	 สาระกูล
	 1๕	 นายอลงกรณ์	 วัชรบูรณพงษ์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
	 1	 นางสาวนันฐภรณ์	 พานิช	 ๒	 นางสาวนิตยา	 ภางาม
	 ๓	 ว่าที่ร้อยตรีบรรพต	 สุนทรสวัสดิ์	 ๔	 นายอนนท์	 บุปผา
	 ๕	 นางอภิรดี	 เฉลิมเลี่ยมทอง	 ๖	 นางสาวอมรรัตน์	 อ่อนสง

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวจิรัชญา	 สวัสดีมงคล	 ๒	 นายเจษฎาวุฒิ	 ตระกูลวุฒิศักดิ์
	 ๓	 นายชาครินทร์	 ผลเกิด	 ๔	 นายธงชัย	 สายวัน
	 ๕	 นายนวพล	 ลือฤทธิ์	 ๖	 นางสาวประภามาศ	 พาใจอ่อน
	 ๗	 นางสาวพัชชาพลอย	 ธนชัยรักษ์	 ๘	 นางสาวพีรยา	 ใจหวัง
	 ๙	 นางสาวภัทราภรณ์	 ทิพย์รัตน์	 1๐	 นางสาวมาริษา	 ป้องกา
	 11	 นายฤทธิเกียรติ	 เสงี่ยมวงษ์	 1๒	 นายวงศกร	 สอนต๋า
	 1๓	 นางสาววิไลรัตน์	 คงทิม	 1๔	 นางสาวศศิวิมล	 สุธา
	 1๕	 นายสิรภพ	 งามกนก	 1๖	 นางสาวสุทธิดา	 จันทร์เพ็ญ
	 1๗	 นางสาวสุพรรษา	 พรานพนัส	 1๘	 นางสาวอมลธีรา	 ประทุม
	 1๙	 นางสาวอรจิรา	 สวัสดีมงคล	 ๒๐	 นางสาวอัยดา	 วงศ์ปรเมษฐ์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
	 1	 นางสาวทิพวรรณ	 สิงห์เคน	 ๒	 นายศิวกร	 พูลศรี
	 ๓	 นางสาวสุพพัตรา	 สุขแสวง



1๖๗

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
	 1	 นางสาวกนกกาญจน์	 จิตสูงเนิน	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 พัดประดิษฐ์
	 ๓	 นายกฤษณะ	 สุพจนารถ	 ๔	 นางสาวกวินนาฏ	 นาคปฐม
	 ๕	 นางสาวกัญญา	 สินสงวน	 ๖	 นางสาวกาญจนา	 กองเซ็น
	 ๗	 นายกิตติศักดิ์	 ขนบดี	 ๘	 นายเกษมสินธ์	 ธัญพัฒน์ธนกูล
	 ๙	 นายไกรสิทธิ	 ศาตศิลป์	 1๐	 นางสาวขวัญแก้ว	 พระโกฏ
	 11	 นายคณวัชร	 บุญยัง	 1๒	 นางสาวครองขวัญ	 สุวรรณพงศ์
	 1๓	 นางสาวจณิสตา	 ปิ่นกุมภีร์	 1๔	 นายจตุรงค์	 ฉัตรแก้ว
	 1๕	 นางสาวจิณห์วรา	 หมุดธรรม	 1๖	 นางสาวจิดาภา	 ท�าเนาว์
	 1๗	 นางสาวจิรภาภรณ์	 แสงถลุงเหล็ก	 1๘	 นางสาวจิรภิญญา	 ถนอม
	 1๙	 นางสาวจิราภรณ์	 มัติโก	 ๒๐	 นางสาวจุฑารัตน์	 ฤทธิ์งาม
	 ๒1	 นางสาวจุฬารักษ์	 งามล�ายวง	 ๒๒	 นายเจตธัช	 เอมอ่อง
	 ๒๓	 นายฉัตรชัย	 ก่วยสกุล	 ๒๔	 นายชนาธิป	 สุทธิวุฒินันท์
	 ๒๕	 นางสาวชนิกานต์	 ชวนเชย	 ๒๖	 นางสาวชนิดา	 ผูกพันธ์
	 ๒๗	 นางสาวชมพูนุช	 เนียมค�า	 ๒๘	 นายชยณัฐ	 เฉียงเอก
	 ๒๙	 นางสาวชลิตา	 ศิวะพิทักษ์	 ๓๐	 นายชาญณรงค์	 คงเจริญ
	 ๓1	 นายชูเกียรติ	 นรจิตร์	 ๓๒	 นายไชยวัฒน์	 เกื้อปัญญา
	 ๓๓	 นางสาวฐิติมนต์	 พลอยกระจ่าง	 ๓๔	 นายณพกฤษณ์	 ไก่แก้ว
	 ๓๕	 นางสาวณัฐกฤตา	 สังข์มณี	 ๓๖	 นางสาวณัฐธิดา	 ดวงศรี
	 ๓๗	 นายณัฐพสิษฐ์	 วงศ์ราช	 ๓๘	 นายณัฐภัทร	 ภู่ชัย
	 ๓๙	 นายณัฐวินท์	 ศิริไสยาสน์	 ๔๐	 นายณัฐวุฒิ	 กันใจ
	 ๔1	 นางสาวณิชานันท์	 นิมิตรโชติรัตน์	 ๔๒	 นายเดชาธร	 แต่งทรัพย์
	 ๔๓	 นางสาวตติยา	 แก้วชัง	 ๔๔	 นายทศพร	 วารีแจ่มจรัส
	 ๔๕	 นายทศพร	 สุขอาษา	 ๔๖	 นางสาวทิพาพรรณ	 แสงแก้ว
	 ๔๗	 นายธนกร	 จิตพัฒนกุล	 ๔๘	 นายธนกฤต	 แสนรัก
	 ๔๙	 นายธนโชติ	 ตั้งบุญอักษร	 ๕๐	 นายธนดล	 ท่าพริก
	 ๕1	 นางสาวธนพร	 เตชะสาย	 ๕๒	 นายธนพล	 วรรณประเสริฐ
	 ๕๓	 นายธนภัทร์	 อภิเศรษฐ์กูล	 ๕๔	 นายธนภัทร	 ผลศิริ
	 ๕๕	 นายธนวรรษ	 บุตรโพธิ์	 ๕๖	 นายธนวัฒน์	 ศิริสุนทโรภาส
	 ๕๗	 นายธราพงษ์	 ถนอมศักดิ์	 ๕๘	 นางสาวธิดารัตน์	 กาญจนโอฬารศิริ
	 ๕๙	 นายธีรศักดิ์	 คงศรี	 ๖๐	 นางสาวนงนุช	 ธิติโยธิน
	 ๖1	 นายนนทวัฒน์	 จินดา	 ๖๒	 นางสาวนพพร	 คงนิวัฒน์ศิริ
	 ๖๓	 นายนรารัฐ	 นวนแก้ว	 ๖๔	 นางสาวนัฐลดา	 เกตุสาลี
	 ๖๕	 นายนิธิศ	 หัตถศรกุล	 ๖๖	 นางสาวนิภาพร	 วงศ์บุปผา
	 ๖๗	 นายบวรภัค	 จิตต์ศิริ	 ๖๘	 นางสาวบุษบากร	 ปันถี
	 ๖๙	 นางสาวเบญญา	 วิลัย	 ๗๐	 นายปฏิพล	 สารบูรณ์
	 ๗1	 นายปฐมพงศ์	 หาญสนาม	 ๗๒	 นายปณิธาน	 ผัสสะผล
	 ๗๓	 นางสาวปดิวรัดา	 ค�าจันทร์	 ๗๔	 นางสาวปภัสสร	 จ�าเมือง
	 ๗๕	 นายปรกต	 อัศวมังคละ	 ๗๖	 นางสาวปริณดา	 สิมชมภู
	 ๗๗	 นางสาวปวันรัตน์	 ศิวพรชัยกุล	 ๗๘	 นางสาวปวีณา	 แร่เงิน
	 ๗๙	 นางสาวปิ่นมนัส	 สวัสดี	 ๘๐	 นางสาวปิยาพร	 ปลอดโปร่ง



1๖๘

	 ๘1	 นางสาวปุณิกา	 อารมณ์ชื่น	 ๘๒	 นายพงศธร	 ปิยะยาตัง
	 ๘๓	 นายพงศ์ภัทร	 นมะภัทร	 ๘๔	 นายพบธรรม	 อนันตประยูร
	 ๘๕	 นายพรพิพัฒน์	 ถนอมสัตย์	 ๘๖	 นายพลวัต	 ศรียุทธไกร
	 ๘๗	 นางสาวพลอยไพลิน	 เกษมสันต	์ณ	อยุธยา	 ๘๘	 นางสาวพัชรภรณ์	 เหลืองอ่อน
	 ๘๙	 นางสาวพัชรินทร์	 ประทุมพร	 ๙๐	 นางสาวพิชชาภา	 การะกิจ
	 ๙1	 นางสาวพิชญานันท์	 สุวะ	 ๙๒	 นายพิพัฒน์	 อ้นเงิน
	 ๙๓	 นายพีรพงษ์	 สันติกุล	 ๙๔	 นายพีระวิชญ์	 แสงมาศ
	 ๙๕	 นางสาวเพ็ญนภา	 ชูอินทร์	 ๙๖	 นางสาวภัทรธิชา	 รัชชะ
	 ๙๗	 นางสาวภัทรวดี	 ทัศนาธนพงษ์	 ๙๘	 นางสาวภารดี	 ยิ้มปั่น
	 ๙๙	 นางสาวภาสินี	 เหมธรรมมา	 1๐๐	 นายภูมรัก	 วัชรโสวรรณ
	 1๐1	 นางสาวมนัสนันท์	 ปัญญาพรพัชร	 1๐๒	 นางสาวมัณฑนา	 จินาพันธ์
	 1๐๓	 นางสาวมัณทิชา	 ฐิติวร	 1๐๔	 นางสาวเมธิยา	 ประเทือง
	 1๐๕	 นางสาวยลดา	 ราศรีกฤษณ์	 1๐๖	 นายยศพัชร์	 อัครโรจน์ภิญโญ
	 1๐๗	 นางสาวยศวดี	 ม่วงปิ่น	 1๐๘	 นายยศวิญญ์	 สืบสาย
	 1๐๙	 นายรณกฤต	 วราเศรษฐกุล	 11๐	 นางสาวรัฐสภา	 ทรัพย์ไพบูลย์
	 111	 นางสาวรัตนาวรรณ์	 ผูกเกษร	 11๒	 นางสาวลักขณา	 เกียรติมนตรี
	 11๓	 นางสาววรนุช	 ศรีหาญ	 11๔	 นายวรวุฒิ	 ไร่รามัญ
	 11๕	 นางสาววราภรณ์	 แจ่มจ�ารัส	 11๖	 นางสาววราภรณ์	 เอี่ยมอ่อน
	 11๗	 นายวรินธร	 ส�าเร็จ	 11๘	 นายวันชนะ	 พฤทธิพงศ์
	 11๙	 นางสาววารินทร์	 ที่รัก	 1๒๐	 นายวิชิตชัย	 ทิพยสุข
	 1๒1	 นางสาววิชุดา	 ส�ามาปราบ	 1๒๒	 นางสาววิภาสิณี	 สิริภูบาล
	 1๒๓	 นางสาววิไลลักษณ์	 แสงนนท์	 1๒๔	 นายวีรยุทธ	 เรางาม
	 1๒๕	 นายวีระยุทธ	 บุษภาค	 1๒๖	 นายศรัณยู	 นวลเดช
	 1๒๗	 นายศราวุฒิ	 จ�าเรือง	 1๒๘	 นางสาวศศิธร	 เหลืองมหามงคล
	 1๒๙	 นางสาวศศิวิมล	 ปรางค์โคกกรวด	 1๓๐	 นางสาวศิรดา	 ทรงนางรอง
	 1๓1	 นางสาวศิรดา	 ทองค�าธรรมชาติ	 1๓๒	 นายศิริพงษ์	 เสมสมบูรณ์
	 1๓๓	 นางสาวศุจีภรณ์	 ยั่งยืน	 1๓๔	 นายศุภวิชญ์	 โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
	 1๓๕	 นางสาวสโรชา	 ค�าลือ	 1๓๖	 นายสหภาพ	 ศรีไชยมูล
	 1๓๗	 นางสาวสัชฌกร	 ปิ่นวนิชย์กุล	 1๓๘	 นายสันติภาพ	 ตันกฤษฎา
	 1๓๙	 นายสันติภาพ	 ทองนิ่ม	 1๔๐	 นางสาวสาวิณี	 สนธิศิริ
	 1๔1	 นางสาวสิตานัน	 วงศ์ระวีกุล	 1๔๒	 นายสิทธยากร	 อินกอ
	 1๔๓	 นายสิริราช	 สุริยะ	 1๔๔	 นายสุกฤษฏ์	 ปฏิปัณณะ
	 1๔๕	 นางสาวสุชาดา	 แซ่เฮ้ง	 1๔๖	 นางสาวสุดารัตน์	 ศิริบัญชากิจ
	 1๔๗	 นายสุทธิพงศ์	 ชัยสุข	 1๔๘	 นางสาวสุพรรษา	 ทองหาญ
	 1๔๙	 นางสาวสุพิชญา	 บานเย็น	 1๕๐	 นางสาวสุวิภา	 คงคาลัย
	 1๕1	 นางสาวสุวิภา	 แพ่งสัมฤทธิ์	 1๕๒	 นางสาวเสาวลักษณ์	 เทพพิทักษ์
	 1๕๓	 นางสาวหทัยชนก	 ฟองนารี	 1๕๔	 นางสาวอธิชา	 พันนุช
	 1๕๕	 นายอธิษฐาน	 แซ่ล้อ	 1๕๖	 นายอธิสรรค์	 อริยฐานมานนท์
	 1๕๗	 นายอนุสรณ์	 ภิรมย์อ้น	 1๕๘	 นางสาวอนุสรา	 พรหมพงษ์
	 1๕๙	 นางสาวอภิญญา	 พิมรินทร์	 1๖๐	 นายอภิสิทธิ์	 สารจิตตาภาพ
	 1๖1	 นายอัครวัฒน์	 สิทธิวงษ์สุนทร	 1๖๒	 นางสาวอัจฉราพร	 จันทร์แขวน
	 1๖๓	 นางสาวอาริญา	 สิทธิวรารักษ์	 1๖๔	 นางสาวอินทัชฌา	 พงษาพันธ์
	 1๖๕	 นางสาวอินทุอร	 พรหมมาศ



1๖๙

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 ซัวตังไล้	 ๒	 นางสาวกฤตพร	 ค�าหอม
	 ๓	 นางสาวกฤษณี	 ขันจอก	 ๔	 นายกษิดิศ	 โอวริทธิ์กุล
	 ๕	 นายก้องภพ	 อุดมเดชธนากุล	 ๖	 นางสาวกัญญ์สินีณัฐ	 ปั้นเหน่งเพ็ชร์
	 ๗	 นางสาวกัณฐิกา	 กล�า่บุญ	 ๘	 นางสาวกัณฑิมา	 อธิเวสส์
	 ๙	 นายกันตพัฒน์	 เนตรวิเชียร	 1๐	 นายกิตติศักดิ์	 ประกอบธรรม
	 11	 นางสาวกุลธิดา	 อ่อนจันทร์	 1๒	 นางสาวเกศินี	 สระหมัด
	 1๓	 นายเกียรติอนันต์	 วันใส	 1๔	 นายขจรเกียรติ	 คงศรี
	 1๕	 นายคเณศ	 มีสุวรรณ	 1๖	 นายจตุพล	 ทับทิมสุก
	 1๗	 นางสาวจรรยา	 ทาจันทร์	 1๘	 นางสาวจริยา	 วงค์สามารถ
	 1๙	 นายจักรพงศ์	 จิตต์บุญ	 ๒๐	 นางสาวจินตนา	 คงประเวช
	 ๒1	 นายจิรพงศ์	 สีหะอ�าไพ	 ๒๒	 นายจิรภัทร	 ลิ้มสวัสดิ์วงศ์
	 ๒๓	 นายจิระชาติ	 แชร์	 ๒๔	 นายจิระพงษ์	 บุญอ�านาจ
	 ๒๕	 นางสาวจีรนันท์	 จันทร์หอม	 ๒๖	 นางสาวจุฑามาส	 คูมณีปกรณ์
	 ๒๗	 นายฉัตรชนน	 ขาวนวล	 ๒๘	 นายเฉลิมชัย	 รอดเนตร์
	 ๒๙	 นางสาวชญานินทร์	 โลกาพิพัฒน์	 ๓๐	 นางสาวชญานุตน์	 นิติธรรมวงศ์
	 ๓1	 นายชนะวรรณ	 หงษ์สร้อย	 ๓๒	 นางสาวชนัญชิดา	 พรหมสวัสดิ์
	 ๓๓	 นายชโยดม	 เตชะนันท์	 ๓๔	 นางสาวชลธิชา	 ยุทธนไพบูลย์
	 ๓๕	 นางสาวชวัลนุช	 เดชรุ่ง	 ๓๖	 นางสาวชัชฌา	 ศิริวังชัย
	 ๓๗	 นายชัยธณา	 ยุทธโยธิน	 ๓๘	 นายชัยสิทธิ์	 ถนอมเงิน
	 ๓๙	 นายชาญชนะ	 ทวนเงิน	 ๔๐	 นายชาลี	 สร้อยสน
	 ๔1	 นางสาวชุติกาญจน์	 กลิ่นชู	 ๔๒	 นายโชคชัย	 พรพจน์ธนมาศ
	 ๔๓	 นายไชยพร	 เรืองอยู่	 ๔๔	 นางสาวญาณิดา	 ฤทธิรุตม์
	 ๔๕	 นายฐานวัฒน์	 จักรบวรพันธ์	 ๔๖	 นายณฐพล	 เกตุทรัพย์
	 ๔๗	 นายณฐภัทร	 สุวรรณทอง	 ๔๘	 นางสาวณภัทร	 กุลศรี
	 ๔๙	 นายณรงค์เกียรติ	 มั่นเจริญ	 ๕๐	 นางสาวณัฎฐกันย์	 อ๋องเอื้อ
	 ๕1	 นางสาวณัฏฐณิชชา	 ดีปานทองจิโรจน์	 ๕๒	 นางสาวณัฐกาญ	 สุวรรณจันทร์
	 ๕๓	 นายณัฐณุพงษ์	 สนาน้อย	 ๕๔	 นายณัฐตินนท์	 จันเมธากุลวัฒน์
	 ๕๕	 นายณัฐทอง	 เล็บนาค	 ๕๖	 นายณัฐวุฒิ	 เพ็งสิงห์
	 ๕๗	 นายณัฐวุฒิ	 ศิระนนท์	 ๕๘	 นายณัฐวุฒิ	 อภิรัตนานนท์
	 ๕๙	 นางสาวณัฐสุดา	 นาคเกิด	 ๖๐	 นายดุลยวัต	 ยวดยิ่ง
	 ๖1	 นายเดวิท	 เจริญศิล	 ๖๒	 นางสาวไดน่าลิน	 อินทุทรัพย์
	 ๖๓	 นายติณภัทร	 ตันติกุล	 ๖๔	 นายไตรรัตน์	 อยู่สบาย
	 ๖๕	 นายทีป์ชลิต	 ค�าวงษา	 ๖๖	 นายเทอดพล	 อาตม์อุย
	 ๖๗	 นายธนกร	 พวงนาค	 ๖๘	 นายธนพล	 ศิลามงคล
	 ๖๙	 นายธนา	 ศรีอ่อน	 ๗๐	 นายธนากร	 ชังเรือง
	 ๗1	 นางสาวธมลวรรณ	 คุปติศิษฎิยางกูร	 ๗๒	 นายธ�ารงศักดิ์	 ทองเขาน้อย
	 ๗๓	 นายธีรเดช	 ขันสะกุ	 ๗๔	 นายธีรพันธ์	 ประดิษฐพร
	 ๗๕	 นายนพดล	 แซ่เจ็ง	 ๗๖	 นายนภดนัย	 ชูเกษร
	 ๗๗	 นางสาวนภัสวรรณ	 อรีแก้ว	 ๗๘	 นางสาว	 จิตรถิ่น
	 ๘๐	 นายนันทชัย	 โนทะยะ	 ๘1	 นางสาวน�า้ฝน	 ช่วยชูทรัพย์
	 ๘๒	 นายปฏิพล	 แก้วไชยพาน	 ๘๓	 นายปฏิเวธ	 จารุพันธ์
	 ๘๔	 นางสาวปนัดดา	 นินนาทนนท์	 ๘๕	 นางสาวปรรณ์อิสรีก์	 ควบพิมาย



1๗๐

	 ๘๖	 นางสาวปรางค์ใจ	 ช่วยบุญนาค	 ๘๗	 นางสาวปราณี	 เซ็นนอก
	 ๘๘	 นายปริญญา	 ปิ่นทอง	 ๘๙	 นายปรีดี	 จิตส�าราญ
	 ๙๐	 นายปัณณวิชญ์	 คมคาย	 ๙1	 นายปัณณวิชญ์	 ธีระภิญโญวัฒน์
	 ๙๒	 นายปิยะวัฒน์	 ภู่มณี	 ๙๓	 นายปุญญพัฒน์	 จันทร์อารักษ์
	 ๙๔	 นายพงศกร	 เทียนวัฒนานนท์	 ๙๕	 นายพงศ์เทพ	 รัตนบุตรา
	 ๙๖	 นายพชร	 ปริญญานิติกูล	 ๙๗	 นายพชร	 สาลีพัฒนผล
	 ๙๘	 นางสาวพนิดา	 เอี่ยวเจริญ	 ๙๙	 นางสาว	 ลักษณะสุต
	 1๐1	 นางสาวพรทิพย์	 ทองอ�า่	 1๐๒	 นางสาวพรพรหม	 โง้วซุ่นเฮง
	 1๐๓	 นางสาวพรรณิการ์	 ดวงบุบผา	 1๐๔	 นายพรหมคมกร	 อิสรวิโรจน์
	 1๐๕	 นายพฤหัส	 ข้อบุปผา	 1๐๖	 นายพลอธิป	 เที่ยงตรง
	 1๐๗	 นางสาวพลอยพรรณ	 ทองสุขงาม	 1๐๘	 นางสาวพัชฎาภา	 เปรมวินัย
	 1๐๙	 นายพัฒนพงศ์	 ประชานิมิตชีวิน	 11๐	 นางสาวพันธ์ธีรา	 พิทักษ์ชาติ
	 111	 นายพันวัสสา	 บุญธรรม	 11๒	 นายพิพัฒน์	 อ�าพล
	 11๓	 นายพิษณุ	 กิมเล่งจิว	 11๔	 นายพีรณัฐ	 ทุมวงศ์
	 11๕	 นายพีรเดช	 ครองรุ่งเรือง	 11๖	 นายพีรพงศ์	 ตระกูลเรืองศรี
	 11๗	 นายพีรวัฒน์	 แซ่คู	 11๘	 นายพีรศักดิ์	 สร้อยทอง
	 11๙	 นายพีระพล	 ฉันผ่อง	 1๒๐	 นายภัทร	 แจ่มศรี
	 1๒1	 นายภัทร	 ภู่ประเสริฐ	 1๒๒	 นายภูมนนท์	 รุ่งแจ้ง
	 1๒๓	 นางสาวมนัสพร	 ดุจปัญญา	 1๒๔	 นายมานัส	 พิมพา
	 1๒๕	 นายมุนินทร์	 บุญเมือง	 1๒๖	 นางสาวเมธาพร	 ชนะวณิชย์
	 1๒๗	 นายยศธร	 จินตรัตนวงศ์	 1๒๘	 สิบต�ารวจตรียุธพงษ์	 ช้างศรี
	 1๒๙	 นางสาวรดามณี	 ผาติเสนะ	 1๓๐	 นายรัตนพงษ์	 โตวา
	 1๓1	 นางสาวรินลฎา	 ก�าเนิดแขก	 1๓๒	 นายรุ่งโรจน์	 เฉลิมเลี่ยมทอง
	 1๓๓	 นางสาวรุจิรัตน์	 ชมชื่น	 1๓๔	 นางสาววนิดา	 ไพโก่ย
	 1๓๕	 นายวรพงษ์	 กลิ่นกลั่น	 1๓๖	 นางสาววรรณวิภา	 ทองเหลือง
	 1๓๗	 นางสาววรรณวิสา	 รัตนพงศ์	 1๓๘	 นางสาววรารัตน์	 นิธิมาพงศ์ไท
	 1๓๙	 นางสาววันดี	 พินทอง	 1๔๐	 นางสาววันทนา	 ค�าเอี่ยม
	 1๔1	 นางสาววาสนา	 แก้วอินทนิน	 1๔๒	 นายวิธวินท์	 พาณิชยาชีวะ
	 1๔๓	 นางสาววิราวรรณ	 บุตรสาลี	 1๔๔	 นายวุฒิกร	 จันทร์งาม
	 1๔๕	 นายศรราม	 วรสิทธิ์	 1๔๖	 นางสาวศรัญญา	 มาดี
	 1๔๗	 นายศาศวัต	 บริเวธานันทน์	 1๔๘	 นางสาวศิริขวัญ	 ดอยลอม
	 1๔๙	 นางสาวศิริธร	 นวลผ่อง	 1๕๐	 นางสาวศิริพิมพ์	 ปานวิมล
	 1๕1	 นางสาวศิริลักษณ์	 รัตนวารี	 1๕๒	 นายศุภวัฒน์	 มงคลวงษ์
	 1๕๓	 นายศุภากร	 จันทร์จารุ	 1๕๔	 นางสาวสเตฟานี	 เลาเฟอร์
	 1๕๕	 นายสมชาย	 อ่อนมี	 1๕๖	 นายสมโภชน์	 อยู่เย็น
	 1๕๗	 นางสาวสมัชญา	 เชื้อสูง	 1๕๘	 นายสรศักดิ์	 เภตรา
	 1๕๙	 นางสาวสรัลชนา	 ปินทุกาศ	 1๖๐	 นางสาวสโรชา	 ทีวี
	 1๖1	 นายสหภาพ	 สมจิตร	 1๖๒	 นายสหรัฐ	 ทักษ์คีรี
	 1๖๓	 นายสาโรจน์	 วงศ์วาณิชวิริยะ	 1๖๔	 นายสิทธินนท์	 เกียรติธนาวรดา
	 1๖๕	 นายสิทธิพงษ์	 สาจันทร์	 1๖๖	 นายสิรภพ	 บุญช่วย
	 1๖๗	 นางสาวสิริยาภรณ์	 สุวรรณโรจน์	 1๖๘	 นางสาวสุกานดา	 วงศ์กรุง
	 1๖๙	 นายสุทธิรักษ์	 ผลยังส่ง	 1๗๐	 นายสุทิน	 หอมกลิ่น
	 1๗1	 นายสุธารักษ์	 สุขสว่าง	 1๗๒	 นายสุธิเมธ	 จันทรสุคนธ์



1๗1

	 1๗๓	 นางสาวสุพรรษา	 แก้วค�า	 1๗๔	 นางสาวสุพรรษา	 เขาวงค์
	 1๗๕	 นางสาวสุภีพันธุ์	 หอมหวล	 1๗๖	 นายสุรเดช	 ดาวล้อม
	 1๗๗	 นายสุรพล	 จิตต์ธรรม	 1๗๘	 นางสาวสุวนันท์	 สังวาลย์วงค์
	 1๗๙	 นายเสฎฐวุฒิ	 มาลัยทอง	 1๘๐	 นางสาวหัทยา	 เชิญขวัญ
	 1๘1	 นายอนุชา	 ประกอบธัญ	 1๘๒	 นายอนุชา	 มาเกิด
	 1๘๓	 นายอนุชิต	 ทรัพย์พิพัฒนา	 1๘๔	 นายอภิรักษ์	 ลมเชย
	 1๘๕	 นายอรรถพล	 หยุนบรรจง	 1๘๖	 นางสาวอัญชลี	 โทรพงษ์พันธุ์
	 1๘๗	 นางสาวอัมวศรี	 บุญสังข์	 1๘๘	 นางสาวอารยา	 เจริญพร
	 1๘๙	 นายเอกสุพจน์	 แจ่มเจริญ	 1๙๐	 นางสาวเอมวิภา	 อุนะพ�านัก
	 1๙1	 นางสาวไอยรินทร์	 แก้วก�า่

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง
	 1	 นางสาวจุฑารัตน์	 แย้มจินดา

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นางสาวกมลทิพย์	 สุริยะฉันทนานนท์	 ๒	 นางสาวกันทิมา	 อยู่มงคล
	 ๓	 นางสาวกาญจนาพร	 เชยอักษร	 ๔	 นายโกมินทร์	 หมั่นดี
	 ๕	 นายณัฐนนท์	 ปลั่งสมบัติ	 ๖	 นายณัฐวีร	 โรจนัย
	 ๗	 นางสาวตรีประดับ	 ตัวอย่าง	 ๘	 นางสาวธมลวรรณ	 แก้วมีศรี
	 ๙	 นางสาวธิดาพร	 กรองกาญจนา	 1๐	 นายนิธิทัศน์	 จันทร์เจริญสม
	 11	 นางสาวปรียาพร	 เวทประสิทธิ์	 1๒	 นายพันธุ์วิวรรธ	 ผู้เจริญ
	 1๓	 นางสาวแพรพลอย	 พิมแพร	 1๔	 นายยุทธนา	 ยิ่งรู้
	 1๕	 นางสาวรณพร	 เพชรสุก	 1๖	 นางสาวรัตนาภรณ์	 กวยระคาร
	 1๗	 นายศรายุทธ	 ชูสม	 1๘	 นางสาวศิรินี	 เหลืองผดุง
	 1๙	 นางสาวสโรชา	 ศรีสุวรรณ	 ๒๐	 นายอนันต์	 อยู่ยิ่ง
	 ๒1	 นายอภิสิทธิ์	 นาอุ่นเรือน

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นายกรวิชญ์	 เชี่ยวชาญวิศวกิจ	 ๒	 นายกรศิวิชย์	 วังศิริวิวัฒน์
	 ๓	 นายกฤติน	 ชื่นวิสิทธิ์	 ๔	 นางสาวกัญญาณัฐ	 ศักดิ์หิรัญรัตน์
	 ๕	 นางสาวกิตติยา	 บุตรวิชา	 ๖	 นายกิตติวุฒิ	 จอกแก้ว
	 ๗	 นางสาวกุลสินี	 จ�ารัสผล	 ๘	 นางสาวเกวลิน	 อมรพงศ์รักษา
	 ๙	 นายเจตณรงค์	 สุภาพรูป	 1๐	 นางสาวเจสิตา	 พงษ์วิรัตน์
	 11	 นางสาวฉัตรวิมล	 ลีเจ้ยวะระ	 1๒	 นายฐิติกร	 งอกงามดี
	 1๓	 นายณัฐพงษ์	 ประถมสกุล	 1๔	 นายณัฐพันธุ์	 เทียนแก้ว
	 1๕	 นายณัฐสิทธิ์	 พรหมศิริ	 1๖	 นางสาวณิชกานต์	 รัศมี
	 1๗	 นายดิษทะปัญญา	 แพงอ่อน	 1๘	 นายทวีพงศ์	 นามกูล
	 1๙	 นางสาวธวัลหทัย	 กุลสุวรรณ์	 ๒๐	 นายธีรภัทร	 ศรีคุณ
	 ๒1	 นางสาวนริศรา	 อารีรอบ	 ๒๒	 นางสาวนริศรา	 ฮามพิทักษ์
	 ๒๓	 นางสาวนันท์ณัฐ	 ธนัชพรวรพงศ์	 ๒๔	 นางสาวนันทรัตน์	 สมพรชัยมงคล
	 ๒๕	 นางสาวนันทิชา	 ชื่นฤดี	 ๒๖	 นางสาวปภาดา	 วัฒนศรี
	 ๒๗	 นางสาวปรียานุช	 กล�่าน�้าผึ้ง	 ๒๘	 นางสาวเพชราภรณ์	 โสภณสุขสถิตย์
	 ๒๙	 นายภาคิน	 มณีแสง	 ๓๐	 นางสาวมนัสพร	 บุราคร
	 ๓1	 นางสาวริสา	 สังข์เสือ	 ๓๒	 นายวรรณลักษณ์	 ดวงชื่น
	 ๓๓	 นางสาววรรณิตา	 เจริญทรัพย์	 ๓๔	 นางสาววรวรรณ	 สิงห์ไพร



1๗๒

	 ๓๕	 นายศรัณย์พงศ์	 แสงเรือง	 ๓๖	 นางสาวศิริธร	 แดงสมสุขเจริญ
	 ๓๗	 นายสมิทธ์	 ห่วงบุญรอด	 ๓๘	 นางสาวสริตา	 ไพโรจน์
	 ๓๙	 นางสาวสุณิสา	 วงศ์งามใส	 ๔๐	 นางสาวสุมัตรา	 คงแตง
	 ๔1	 นางสาวอนุธิดา	 พันธุ์ประเสริฐ	 ๔๒	 นายอภิสิทธิ์	 อะปะมะโน
	 ๔๓	 นางสาวอมินทร์ตรา	 เครือแสง	 ๔๔	 นางสาวอสมา	 รัศมีธรรม
	 ๔๕	 นางสาวอาทิติยา	 กมลคร

รัฐศาสตรบัณฑิต
	 1	 นางสาวกนกวรรณ	 ค�าชนะชัย	 ๒	 นางสาวกนกวรรณ	 จ�าปานาค
	 ๓	 นางสาวกนกวรรณ	 นิลฉวี	 ๔	 นางสาวกมลชนก	 ศรีดี
	 ๕	 นายกรกช	 นิตยภูติ	 ๖	 นางสาวกรกมล	 ชินไธสง
	 ๗	 นายกฤตภาส	 เนื่องดิถี	 ๘	 นายกฤตสรณ์	 เอี่ยมส�าอางค์
	 ๙	 นายกฤษดา	 มกรทัต	 1๐	 นายกฤษดา	 ศาสตราวิสุทธิ์
	 11	 นางสาวกัญญารัตน์	 ธุปพงษ์	 1๒	 นางสาวกาญจนา	 ศิริวาลย์
	 1๓	 นางสาวกานต์พิชชา	 พรหมศิริ	 1๔	 นางสาวกานติมา	 โกศลวณิชย์กิจ
	 1๕	 นายกิตติธัช	 สุวรรณนิยม	 1๖	 นายกิติพงษ์	 คนาวนิค
	 1๗	 นายกิติศักดิ์	 ภัทรโภคิยาภิคุปต์	 1๘	 นายกีรติ	 อินทรวิชัย
	 1๙	 นายกุลนันท์	 กาญจนศร	 ๒๐	 นางสาวแก้วตา	 ศรีเสาวลักษณ์
	 ๒1	 นายขจรยศ	 ไขประภาย	 ๒๒	 นางสาวขนิตตา	 ชื่นบาน
	 ๒๓	 นางสาวขนิษฐา	 ถนอมสิงห์	 ๒๔	 นางสาวจันทร์นิกา	 หมื่นแก้ว
	 ๒๕	 นางสาวจารุวรรณ	 อินทร์อ�่า	 ๒๖	 นางสาวจิดาภา	 บุญสะอาด
	 ๒๗	 นางสาวจินดาพร	 ทาราษฎร์	 ๒๘	 นางสาวจินดาพร	 ศรนรินทร์
	 ๒๙	 นางสาวจิรัชยา	 อังกาษ	 ๓๐	 นางสาวจิรัตนติกาญจน์	 จันตาบุตร
	 ๓1	 นางสาวจิราพร	 ลือก�าลัง	 ๓๒	 นางสาวจิรารักษ์	 จันทร์ศิริ
	 ๓๓	 นางสาวจีรนันท์	 ขุนทอง	 ๓๔	 นางสาวเจนจิรา	 มะลิลา
	 ๓๕	 นางสาวฉัตรชนก	 ศิริกังวาลกุล	 ๓๖	 นายฉัตรชัย	 ถิ่นจีนวงษ์
	 ๓๗	 นายชนกานต์	 เจิมเกาะ	 ๓๘	 นางสาวชนม์ณนันท์	 มานะ
	 ๓๙	 นางสาวชนาภา	 พจนานนท์	 ๔๐	 นางสาวชลธิษา	 มาสุคะ
	 ๔1	 นางสาวชลลดา	 บุญใหญ่	 ๔๒	 นายชัยชนก	 ตระกูลดาบทอง
	 ๔๓	 นายชัยณรงค์	 กวาวหนึ่ง	 ๔๔	 นายชัยณรงค์	 สว่างไพร
	 ๔๕	 นายชาตรี	 เทพทิพย์	 ๔๖	 นายชินวัฒน์	 คุณากรสกุล
	 ๔๗	 นายชิษณุพงศ์	 ทองนพคุณ	 ๔๘	 นางสาวชิษณุพร	 อยู่ศรี
	 ๔๙	 นางสาวญาณี	 หมวกไสว	 ๕๐	 นายฐานน์ทัพ	 ชะฎากาญจน์
	 ๕1	 นางสาวฐิติพร	 พูลผล	 ๕๒	 นางสาวฐิติมา	 เสมอหัตถ์
	 ๕๓	 นางสาวฑิฆัมพร	 เครือหอม	 ๕๔	 นายณวัฒน์	 เชี่ยวชาญ
	 ๕๕	 นางสาวณัฐกฤตา	 วัฒนชัย	 ๕๖	 นางสาวณัฐฐิกา	 กัลยา
	 ๕๗	 นายณัฐดนัย	 บารมี	 ๕๘	 นางสาวณัฐธิดา	 บุญพิทักษ์
	 ๕๙	 นายณัฐพงศ์	 ชูกิตติพรศักดิ์	 ๖๐	 นางสาวณิชกานต์	 พุทธวงค์
	 ๖1	 นางสาวดลพร	 ใจเที่ยง	 ๖๒	 นางสาวดวงกมล	 หิรัญรัตนพงศ์
	 ๖๓	 นางสาวดวงดาว	 จันทิพย์วงษ์	 ๖๔	 นางสาวถิรดา	 วงศ์สุเมธาพร
	 ๖๕	 นายทนงวิชญ์	 นาคปั้น	 ๖๖	 นายทรงชัย	 บุญทวงศ์
	 ๖๗	 นายทรงภพ	 เบญจเทพานันท์	 ๖๘	 นายทวิช	 กาญจนพันธุ์
	 ๖๙	 นางสาวทิพยรัตน์	 พรหมศรี	 ๗๐	 นางสาวทิพย์สุดา	 ศิมานนท์
	 ๗1	 นางสาวทิพาภัทร	 อุ่นประเสริฐ	 ๗๒	 นายธงชัย	 พรมชาติ



1๗๓

	 ๗๓	 นายธนบูรณ์	 ประกอบการดี	 ๗๔	 นางสาวธนพร	 ศรีบุญยวง
	 ๗๕	 นายธนพล	 ค�า้ชู	 ๗๖	 นางสาวธนวรรณ	 แก้วมณี
	 ๗๗	 นางสาวธนวรรณ	 หิรัญเจริญสมุทร	 ๗๘	 นายธนันท์รัฐ	 ชูเถื่อน
	 ๗๙	 นายธนาธิป	 ช�านิธุระการ	 ๘๐	 นายธนาวุฒิ	 จันทร์หอม
	 ๘1	 นายธรรมนูญ	 คงใจ	 ๘๒	 นายธรรมราช	 บรรจงเมือง
	 ๘๓	 นายธัญกร	 ยงวิสุทธิ์	 ๘๔	 นายธาดาพงศ์	 ชายคง
	 ๘๕	 นางสาวธิดารัตน์	 ภูมิศิลา	 ๘๖	 นายธีรเดช	 มากมี
	 ๘๗	 นางสาวธีรนาถ	 คุณสนอง	 ๘๘	 นายธีรภัทร์	 ธูปบูชา
	 ๘๙	 นายธีรภัทร์	 นาคสินธุ์	 ๙๐	 นายนครินทร์	 มีพร้อม
	 ๙1	 นายนพรัตน์	 รุนใหม่	 ๙๒	 นางสาวนภารัตน์	 จันทร์เขียว
	 ๙๓	 นายนริทธิ์	 ทองแดง	 ๙๔	 นายนรินท์โชติ	 หริมเจริญ
	 ๙๕	 นางสาวนฤมล	 สนิทผล	 ๙๖	 นางสาวนฤมล	 สุขสวัสดิ์
	 ๙๗	 นางสาวนลินทิพย์	 วาจาสิทธิ์	 ๙๘	 นางสาวนวพร	 สาระวิน
	 ๙๙	 นายนันทวัฒน์	 ทิพกรณ์	 1๐๐	 นายนาคินทร์	 โคตะดี
	 1๐1	 นางสาวนาตาชา	 บัวเจริญธาราเวช	 1๐๒	 นายนิติพงษ์	 วรรณพงษ์
	 1๐๓	 นางสาวนิธิพร	 แซ่หลี	 1๐๔	 นางสาวนิธิพัฒน์	 โชติช่วง
	 1๐๕	 นายเนติวรรธน์	 แก้วชัง	 1๐๖	 นางสาวเนรัญชลา	 ปัญจศิริ
	 1๐๗	 นางสาวบุญญิสา	 อุสิทธิ์	 1๐๘	 นายปกฤตชัย	 บุญท้วม
	 1๐๙	 นายปฏิภาณ	 รัตนา	 11๐	 นางสาวปนัดดา	 กันยานวน
	 111	 นางสาวประภาพร	 พลนิกร	 11๒	 นายประวีร์	 เกียรติเจริญวัฒน์
	 11๓	 นางสาวปรัศนี	 ทองลอย	 11๔	 นายปรินทร์	 เหล่าชินชาติ
	 11๕	 นางสาวปรียาภรณ์	 ยวงสุวรรณ	 11๖	 นางสาวปลายฟ้า	 เทศนานัย
	 11๗	 นางสาวปลื้มใจ	 รัตนประจักษ์ชัย	 11๘	 นายปวีจิรวิชญ์	 พานทอง
	 11๙	 นายปัญญา	 เมษศิริฤกษ์	 1๒๐	 นางสาวปัณณรัตน์	 ระวีธีรวัฒน์
	 1๒1	 นางสาวปัณรส	 มีหิรัญ	 1๒๒	 นางสาวปัทมา	 ชูเชิด
	 1๒๓	 นายปิยพงษ์	 ทองทวี	 1๒๔	 นายปิยพัทธ์	 นาคประนม
	 1๒๕	 นายปิยวัฒน์	 ศรีเพริศ	 1๒๖	 นายปิยังกูร	 วงศ์ไพบูลย์สุข
	 1๒๗	 นางสาวผกามาศ	 สมบูรณ์	 1๒๘	 นายพงศกร	 แจ้งจ�ารัส
	 1๒๙	 นายพงศกร	 ทองจีน	 1๓๐	 นายพงษ์เทพ	 จุ้ยม่วงศรี
	 1๓1	 นางสาวพนิดา	 หุ่นศรี	 1๓๒	 นางสาวพรพรหม	 กลิ่นจันทร์
	 1๓๓	 นางสาวพรหมพร	 วรารักษ์ศิริพร	 1๓๔	 นางสาวพลอย	 ปาลกะวงศ	์ณ	อยุธยา
	 1๓๕	 นางสาวพัฒน์ชญา	 ฉิมทัด	 1๓๖	 นางสาวพิชชา	 ขจรยุทธไกร
	 1๓๗	 นายพิชญ์	 จันธรรมาพิทักษ์	 1๓๘	 นายพินิจ	 โสวรรณะ
	 1๓๙	 นางสาวพิมพ์ธนากานต์	 ตันติชวลิต	 1๔๐	 นายพีรพัฒน์	 กิจรัตนี
	 1๔1	 นายภัทรพงศ์	 ราศรีสิทธิ์	 1๔๒	 นายภัทรพล	 ราศรีสิทธิ์
	 1๔๓	 นางสาวภัทรสุดา	 ค�าเขียว	 1๔๔	 นางสาวภัทราวดี	 สลักเพชร
	 1๔๕	 นางสาวภาณินี	 อัตตะสาระ	 1๔๖	 นายภาณุพงศ์	 ศิริมงคล
	 1๔๗	 นายภานรินทร์	 ชุนฟ้ง	 1๔๘	 นายภูริตต์	 ภิรมย์รื่น
	 1๔๙	 นางสาวมนนภัส	 พันธ์เจริญ	 1๕๐	 นางสาวมนัญชยา	 วารีจันทร์
	 1๕1	 นางสาวมสฤณา	 พิชญ์ประเสริฐ	 1๕๒	 นางสาวมัณทนา	 รับพร
	 1๕๓	 นางสาวมินตรา	 เบ็ญเจิด	 1๕๔	 นางสาวเมธะนิดล	 ข�าโสภณ
	 1๕๕	 นายยศ	 ค�าสาร	 1๕๖	 นายยุธิกุล	 แก่นจัน



1๗๔

	 1๕๗	 นางสาวยุภารัตน์	 บุหงา	 1๕๘	 นายยุรนันท์	 ขันขึง
	 1๕๙	 นางสาวยุราวรรณ	 เจริญลภ	 1๖๐	 นางสาวรมิตา	 ขันตยานุวงศ์
	 1๖1	 นายรัฐวุฒิ	 พงษ์เลื่องธรรม	 1๖๒	 นายเรวัตร	 เฮ้าจัตุรัส
	 1๖๓	 นางสาวลลิตา	 นาคสกุล	 1๖๔	 นางสาวลลินนารถ	 ผดุงฤกษ์
	 1๖๕	 นางสาวลูอีซ่า	 เอือร์เทล	 1๖๖	 นายวงศธร	 ทองนพคุณ
	 1๖๗	 นายวชิร	 พิเภก	 1๖๘	 นายวชิรพันธ์	 อนามธวัช
	 1๖๙	 นายวรพล	 วัฒนเวช	 1๗๐	 นายวรวิทย์	 ท้ายเมือง
	 1๗1	 นางสาววรัญญา	 วรชาติตระกูล	 1๗๒	 นางสาววรัญญา	 เหลือถนอม
	 1๗๓	 นางสาววรัญญา	 อ่อนโสม	 1๗๔	 นางสาววราภรณ์	 เกิดมณี
	 1๗๕	 นางสาววราภรณ์	 ผ่องอ่วย	 1๗๖	 นายวริทธิ์	 ไพบูลย์
	 1๗๗	 นางสาววิชชุลดา	 เพ็ญแจ้ง	 1๗๘	 นายวิธวัทย์	 ตั้งสัมพันธ์
	 1๗๙	 นางสาววิภาพร	 สายพงศ์	 1๘๐	 นายวิริยะ	 ผดุงการเลิศ
	 1๘1	 นายวิวัฒน์	 ทองสนธิ	 1๘๒	 นายวุฒธิชัย	 กุมภันธ์
	 1๘๓	 นายวุฒิภัทร	 แผนสท้าน	 1๘๔	 นายศตวรรษ	 ไรนุ่น
	 1๘๕	 นายศราวิณ	 จักรีสังข์	 1๘๖	 นางสาวศศิกานต์	 แพทอง
	 1๘๗	 นางสาวศศิธร	 ทรัพย์ประเสริฐ	 1๘๘	 นางสาวศศินิภา	 บุญปราโมทย์
	 1๘๙	 นายศักดิ์ชัย	 พรหมมา	 1๙๐	 นางสาวศิตา	 ธูปเทียนทอง
	 1๙1	 นางสาวศิริดาว	 มีนมรกต	 1๙๒	 นายศุภกร	 ลิ้มภักดี
	 1๙๓	 นายศุภกิจ	 โกฮวดเฮง	 1๙๔	 นายศุภกิตติ์	 อนันต์
	 1๙๕	 นายศุภณัฐ	 ฆารสินธุ์	 1๙๖	 นายศุภณัฐ	 สุรินทร์
	 1๙๗	 นายเศกสรรค์	 รินรักษา	 1๙๘	 นางสาวสกุลรัตน์	 มะแย้ม
	 1๙๙	 นายสนธยา	 คุณทุม	 ๒๐๐	 นางสาวสปันญ์เนตร	 งามแสง
	 ๒๐1	 นางสาวสลิลรัตน์	 สงคราม	 ๒๐๒	 นายสหรัฐ	 เทพสถิตย์
	 ๒๐๓	 นายสารัช	 สงวนพงษ์	 ๒๐๔	 นางสาวสาริณี	 คชารัตน์
	 ๒๐๕	 นางสาวสุกานดา	 แช่มชื่น	 ๒๐๖	 นางสาวสุจิณณา	 คงแสงชาติ
	 ๒๐๗	 นางสาวสุชาดา	 เข้มน้อย	 ๒๐๘	 นางสาวสุทธิดา	 ค�าแพร
	 ๒๐๙	 นางสาวสุธารินทร์	 บัวเร่งเทียนทอง	 ๒1๐	 นางสาวสุนัดดา	 อภัยนอก
	 ๒11	 นางสาวสุนิสา	 สุคันธพฤกษ์	 ๒1๒	 นางสาวสุพิชา	 มีสวัสดิ์
	 ๒1๓	 นายสุริยเทพ	 วิจิตรโสภา	 ๒1๔	 นายสุวิจักขณ์	 ผลบูรณ์
	 ๒1๕	 นายสุวิศิษฎ์	 จรุงพัฒนานนท์	 ๒1๖	 นายเสฎฐวุฒิ	 จิตรถิ่น
	 ๒1๗	 นายโสภวิชญ์	 พุทธสมบัติ	 ๒1๘	 นางสาวหนึ่งฤทัย	 เดชชัย
	 ๒1๙	 นายหัชพง	 เตมีย์	 ๒๒๐	 นางสาวเหมือนแพร	 โพธิราช
	 ๒๒1	 นายอติวิชญ์	 จิรฐิติวงศ์	 ๒๒๒	 นางสาวอธิตา	 บัวจันทร์
	 ๒๒๓	 นายอนุชา	 ประศรีพัฒน์	 ๒๒๔	 นางสาวอนุตา	 ไผ่ไทย
	 ๒๒๕	 นางสาวอภิญญา	 พลอยสุภา	 ๒๒๖	 นางสาวอภิรดี	 สมานภิรมย์
	 ๒๒๗	 นายอภิรักษ์	 ทัศวงษา	 ๒๒๘	 นางสาวอมรรัตน์	 รวงผึ้ง
	 ๒๒๙	 นางสาวอรัญญา	 ชูวงศ์	 ๒๓๐	 นางสาวอัจจิมา	 สังสุด
	 ๒๓1	 นางสาวอัจชนันท์	 จงจิตร	 ๒๓๒	 นางสาวอัญวีณ์	 นิระชน
	 ๒๓๓	 นายอาทิตย์	 นิซัน	 ๒๓๔	 นางสาวอาทิตยา	 เอี่ยมอิน
	 ๒๓๕	 นางสาวอารยาภรณ์	 งามวิชัย	 ๒๓๖	 นางสาวอารียา	 ด�าข�า
	 ๒๓๗	 นางสาวอารีรัตน์	 ศรีชมชื่น	 ๒๓๘	 นางสาวอิสรีย์พร	 อุ่นจิตร
	 ๒๓๙	 นายอิสสระ	 ศรีผ่อง	 ๒๔๐	 นายอุดมศักดิ์	 สุขทรัพย์



1๗๕

คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

	 1	 นายอาคเนย์	 กิตติปกรณ์

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นางสาวพัตราพร	 สถิรพันธุ์	 ๒	 นายภานุวัฒน์	 ธีระศักดิ์โสภณ
	 ๓	 นางสาวมาริสสา	 เผือกพิพัฒน์

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นางสาวนภวรรณ	 เลิศรัตนกิจ	 ๒	 นายนรพนธ์	 เอกภูธร
	 ๓	 นางสาวนัฐธิกา	 ส�าลีพันธ์	 ๔	 นางสาวบวรลักษณ์	 ขจรฤทธิ์
	 ๕	 นางสาวแพร	 บริสุทธิ์

เภสัชศาสตรบัณฑิต
	 1	 นางสาวกชกร	 ทัพพะวัฒนะ	 ๒	 นายกรวิชญ์	 ช่องดารากุล
	 ๓	 นางสาวกันตา	 เกิดศิริ	 ๔	 นางสาวกัลยรัตน์	 โตธนะคุณ
	 ๕	 นางสาวกานต์สิรี	 โพธิ์ทอง	 ๖	 นางสาวกุลรวี	 ทองเนื้อห้า
	 ๗	 นายณัฐชาติ	 แก้วอินทร	 ๘	 นางสาวณัฐธิดา	 ไวยรูปี
	 ๙	 นางสาวณัฐวรรณ	 โล้เจริญรัตน์	 1๐	 นายธนวัฒน์	 บรรณวัฒน์
	 11	 นายธัญชนิต	 คุ้มฮิ้น	 1๒	 นายธิติ	 โตวัฒนะ
	 1๓	 นางสาวนภัสสร	 สกุลยืนยง	 1๔	 นางสาวนวพรรณ	 สาคร
	 1๕	 นายบัญชา	 เวชชเศรษฐนนท์	 1๖	 นางสาวบารมี	 เฑียรสิงห์
	 1๗	 นางสาวบุณยดา	 คณานันท์	 1๘	 นางสาวเบญจพร	 วีระพล
	 1๙	 นายประณต	 เอี่ยมสุขมงคล	 ๒๐	 นายพรอนันต์	 ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์
	 ๒1	 นางสาวภัทราวดี	 เวียงจันดา	 ๒๒	 นางสาวลลิตา	 รัตนะวิลัย
	 ๒๓	 นางสาววรางคณา	 บุญญานุวัตร	 ๒๔	 นางสาววรีวรรณ	 จิตต์การุณย์
	 ๒๕	 นายวัชรพล	 สร้อยทอง	 ๒๖	 นางสาวศุทธินี	 ดิษเจริญ
	 ๒๗	 นายศุภณัฐ	 ตรีเวชวินิจ	 ๒๘	 นางสาวสกาน	 วิเศษรจนา
	 ๒๙	 นายสิรนัฐ	 สายน้อย	 ๓๐	 นางสาวสุชานาถ	 รัตนศฤงค์
	 ๓1	 นางสาวสุทธิดา	 ลิ่มกองลาภ	 ๓๒	 นางสาวสุมิตา	 หล่อทองแดง
	 ๓๓	 นายสุรวัชญ์	 รุ่งพานิช	 ๓๔	 นางสาวอัญชิตา	 นวลวิลัย
	 ๓๕	 นายอัตถยุต	 ตันตยานุกรณ์



1๗๖

คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง

	 1	 นางสาวณัชชากร	 กิตติสุพัฒน์

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑
	 1	 นางสาวกรรวี	 กมลกุลาจารย์	 ๒	 นางสาวขวัญชนก	 เลาติเจริญ
	 ๓	 นางสาวชนิสรา	 ขรรค์ชัยศักดิ์	 ๔	 นางสาวพัณณ์ชิตา	 อภิศรีนิธิรัฐ
	 ๕	 นายพัทธพล	 ตั้งวศินธรรม	 ๖	 นางสาวพุทธิพร	 พัฒนพานิช
	 ๗	 นางสาวภัทริน	 บุญน�า	 ๘	 นายสกาญจน์	 วิสุทธิมรรค

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒
	 1	 นางสาวจิดาภา	 ตรีรัตน์วัฒนา	 ๒	 นางสาวชนากานต์	 ศรีบางพลีน้อย
	 ๓	 นางสาวชมพูนุท	 หมื่นปา	 ๔	 นายณัฐภัทร	 เศรษฐ์เวคิน
	 ๕	 นางสาวธารทิพย์	 สร้อยสุวรรณ	 ๖	 นายพีรพล	 สุปัทมานนท์
	 ๗	 นางสาวภัทรสุภา	 ค�าภูมี	 ๘	 นางสาวภัทรา	 วงศ์อภัย
	 ๙	 นายวรพงษ์	 สุดสงวน	 1๐	 นางสาววิรัลพัชร	 มาศมหิศักดิ์
	 11	 นายศรันย์	 วิสุทธิมรรค	 1๒	 นายศรุต	 สุจิตตานนท์รัตน์

แพทยศาสตรบัณฑิต
	 1	 นายคมพล	 วงษ์มณีชูโชติ	 ๒	 นางสาวชนญาดา	 บุญญาสันติ
	 ๓	 นางสาวชนิกานต์	 วงศ์แหลมสิงห์	 ๔	 นายชลิต	 วงศ์ยุทธไกร
	 ๕	 นายชัยเมศร์	 สิริวลีรัตน์	 ๖	 นายโชติ	 จิตโอภาส
	 ๗	 นางสาวณิชกานต์	 ฉันทวศินกุล	 ๘	 นายธนพร	 ธาดานุกูลวัฒนา
	 ๙	 นายธนาพร	 ไพบูลย์วิเชียรกุล	 1๐	 นางสาวธนิดา	 อุยตระกูล
	 11	 นายธานินทร์	 อิทธิขจรรัตน์	 1๒	 นางสาวนภัสนันท์	 นิยมธรรมรัตน์
	 1๓	 นางสาวนภิสรีย์	 ทรัพย์สุขอ�านวย	 1๔	 นางสาวปรัศนี	 อึ๊งวิจารณ์ปัญญา
	 1๕	 นางสาวปัญญ์ชลี	 ชัยชนะศักดิ์	 1๖	 นางสาวปัทมา	 ช้างดี
	 1๗	 นายพฤกษ์	 จิตราทร	 1๘	 นางสาวพัชญา	 พฤกษ์จินดา
	 1๙	 นายพิจักษณ์	 สุกใส	 ๒๐	 นายภูวณัฐ	 ศรีสุข
	 ๒1	 นางสาวลาลิน	 ประสงค์ศิลป์	 ๒๒	 นายวรภัทร์	 ตั้งทรงเจริญ
	 ๒๓	 นายวิสัยทัศน์	 รัตนวนิช	 ๒๔	 นางสาวสิริยา	 อยู่เกษม
	 ๒๕	 นางสาวอธิชา	 อู่ผลเจริญ	 ๒๖	 นางสาวอังสุมาลี	 ตั้งเด่นไชย



1๗๗

สีประจ�ำมหำวิทยำลัยและสีประจ�ำคณะ

1 มหาวิทยาลัย สีเทาและสีทอง

๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สีน�้าตาล

๓ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สีเขียวป่า

๔ คณะดนตรีและการแสดง สีชมพูบานเย็น

๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สีเหลืองข้าวโพด

๖ คณะเทคโนโลยีทางทะเล สีน�า้เงิน

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
นาคินบดินทร	์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
๖๔

๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖1

อินทร์อัศนีฤทธิ์จักรกฤษณ์มรกต
รัตติกาลสานตะวัน
ทินกรซ้อนเมฆา
ธารไพลิน	เมฆินปัณฑูร

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

ท�ำเนียบรุ่นเทำ-ทอง



1๘1

เพลงประจ�ามหาวิทยาลัย



1๘๒



1๘๓



1๘๔

ค�าปฏิญาณ

ของผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

แห่งมหาวิทยาลัยบูรพา

      ข้าพระพทุธเจ้า (กล่าวชือ่)......................................................... / ขอกล่าวค�าปฏญิาณ /

ต่อทีป่ระชมุ / อันมพีระรตันตรยั / สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี /

คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนสภามหาวทิยาลัย / และคณาจารย์แห่งมหาวทิยาลัยน้ีว่า :-

 • / ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / และพระมหากษัตริย์ / อันเป็นมิ่งขวัญ

ของปวงชนชาวไทยทั้งมวล

 • / ข้าพระพุทธเจ้าจกับ�าเพญ็ตนเป็นพลเมืองดี / สมกบัเป็นผูมี้วฒันธรรมและศลีธรรม / 

และมุ่งมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติ / ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใด

 • / ข้าพระพุทธเจ้าจักประกอบการงานในหน้าที่ / ด้วยสุจริตธรรม / และบ�าเพ็ญตน / 

ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต

 • / ข้าพระพทุธเจ้าจกัเคารพนบัถอืครอูาจารย์ / แห่งมหาวทิยาลัยบูรพา / และผดุงเกยีรติ

ของมหาวิทยาลัยนี้ตลอดไป




