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ปีการศึกษา 2561

พระภิกษุ

คณะศึกษาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

55810243 พระมหา กิตติ สจิุตฺโต

55810245 พระ ฉัฎฐ์พนูชยั อคฺคฺปญฺโญ

55810113 พระ เลิศพิพฒัน์ จนทฺปญฺโญ

56810125 พระมหา ศรพียคัฆ์ สิรวิญฺิญู

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

55810215 พระ ทกัษกร อนามโย

คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชายุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง

59920039 พระ นพภณัฑ์ ขนตฺิธโร

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

58020084 พระ ศรนรนิทร์ พรหมิฺนโฺท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

58050306 พระ เจนวทิย์ ตปธโช



2
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

58140144 พระ พรชยั สติสมปฺนโฺน



3
ปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

55810192 พนัเอก อนนัต์ ชยูิง่สกลุทพิย์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

56810068 วา่ที่รอ้ยตรี วรีชน บวัพนัธ์

56820021 วา่ที่รอ้ยตรี สเุมธ สจุรยิวงศ์

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

57810148 วา่ที่รอ้ยต ารวจโทหญิง วสิมล ศรสีทุธินนัทน์

สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

54810213 วา่ที่รอ้ยตรี พฒันพ์งศ์ ตนัเจรญิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

55810183 พนัเอก เอกพงศ์ แพง่กลุ

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ

54870026 วา่ที่พนัต  ารวจโท พีรพล เสลารตัน์

57870060 พนัต ารวจโท วชัรศัมิ์ เฉลิมสขุสนัต์

58870019 พนัต ารวจโท สมชยั นชุอดุม

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชายุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง

54820028 พลตรี ชาติชาย ชยัเกษม

57820016 พนัต ารวจโทหญิง ธรรมม์ยรุา สรุตัิสพุพตั

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

54810100 นางสาว กมลรตัน์ วงศถ์ามาตย์

54810101 นาง กลัยา จนัทรพ์ราหมณ์

55810119 นางสาว กลัยา ชนะภยั



455810120 นางสาว เกศณิชชา อาษา

56810075 นาง ณรตันธ์นพร อนัทะศรี

56810076 นาย ณเอก อึง้เสือ

56810077 นางสาว ณฐัฐินชุ จยุค  าวงศ์

56810078 นางสาว ณฐันนัท์ สรวงสมบรูณ์

55810122 นาง ประกอบกลู นาคพิทกัษ์

56810080 นางสาว ประฎิชญา สรอ้ยจิตร

54810108 นางสาว พชันี บญุรศัมี

54810110 นาง พิชชานนัท์ โชติวรรธอนนัต์

57810123 นาย ภาสกร ภกัดิศ์รแีพง

56810082 นางสาว ยวุดี ชมช่ืน

54810115 นาย วเิศษ พึง่ประยรู

54810116 นาย วฒิุ ถนอมวริยิะกลุ

58810126 นางสาว ศกลวรรณ พาเรอืง

55810118 MISS ZHOU XIAOYAN

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

56820001 นาง กมลา รกัษว์งศ์

56820002 นางสาว กฤติญดา ออ่นคลา้ย

56820003 นางสาว กาญจนา แสงสารพนัธ์

56810057 นาง ฉววีรรณ แผ่วตะคุ

56820029 นาย ชวลิต แทนศิริ

58810185 นาย ณฐัฉณ ฟเูต็มวงศ์

57810163 นาง ดวงเดือน วนิิจฉัย

56820006 นางสาว ธิดารตัน์ สขุศรทีอง

55820050 นาง นภชนก ฐานวาณิชกลุ

58810098 นางสาว นภาวรรณ รุง่จ  ารสั

56810060 นางสาว นรารกัษ์ ประดจุพรม



556810052 นางสาว นนัธิยา ไทยสมบรูณ์

56810061 นาง เนตรนภิส นพเกตุ

55810163 นาย โนชญ์ ชาญดว้ยกิจ

55810165 นาย บรรจรงค์ วรเศรษฐสขุศิริ

56810070 นางสาว บญุใจ ชะเอม

56810062 นาย ปณชยั บตุรจนัทร์

56820009 นาง ปภาวรนิท์ เศรษฐไตรรตัน์

56820010 นาย ประกิต ปอคสูวุรรณ

55820005 นางสาว ประยรูศรี วรชยัพิทกัษ์

56820011 นางสาว ปาลีรฐั มานะเลิศ

55810167 นางสาว ปิยภทัร ทองพรม

54810130 นาง พรรณพรรษ หตัถวงษ์

56810066 นางสาว พิมพน์ารา เสาวนิตย์

56820014 นางสาว พิสมยั ขวญัมา

54820014 นางสาว พทุธิภา เหล็กคงสนัเทยีะ

58810097 นางสาว ภณัฑิลา บา้นดา่น

54810132 นาย ภทัราวธุ รกักลิน่

56810063 นางสาว ลภสัรดา ผลประทมุ

56820017 นาง วนัฤดี ปยุะติ

55810170 นางสาว สารศิา จนัทรแ์รม

55810171 นางสาว สคุนธา ซินศิริ

57810158 นาง สภุาวดี ดวงศิริ

55810175 นาง สรุศิา รมิคีรี

55810172 นาย เสฐียร จนัทะมลู

56810054 นาย อภิชา มนตว์เิศษ

56810073 นางสาว อรวรรณ ไชยชาญ

56820026 นาง อญัชลี สารสวุรรณ์

สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม



655810109 นาย เจษฎาภรณ์ วริยิะสกลุธรณ์

56810123 นางสาว ชลกานดาร์ นาคทมิ

55810110 นางสาว ชดุากานต์ ก าจดัภยั

55810247 นาง ธัญญธร บญุอภยั

55810111 นางสาว ธันวดี ดอนวเิศษ

54810145 นาง ปญุญพ์ชัชาณฏัฐ์ ใจสถาน

56810198 นางสาว พิรดา สดุประเสรฐิ

53810295 นาย สวุทิย์ คงสงค์

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

56810089 นางสาว กมลชนก วงวาฬ

56810092 นางสาว กรรณิการ ์ แสนสภุา

56810093 นางสาว จฑุารตัน์ จีนจรรยา

56810090 นาง แจม่จนัทร์ ณ กาฬสินธุ์

56810094 นาย โชติอนนัต์ เชาวนส์จุรติ

55810082 นางสาว ณีนน์รา ดีสม

56810169 นาย นเรศ กนัธะวงค์

57810147 นางสาว เพยาว์ รืน่รวย

56810091 นาย ยงยทุธ ประมวลสขุ

57810139 นางสาว วาสนา พวยอว้น

55810079 นางสาว สิวนีิย์ ทองนชุ

57810150 นางสาว แสงดาว วฒันาสกลุเกียรติ

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

55810133 นาย ขรรคช์ยั แซแ่ต้

55810134 นางสาว ณฐัวณัฏ์ รกัษาทรพัย์

56810121 นาย เผด็จ เพชรออด

58810203 นาย เพชร รองพล

55810138 นาง รุง่ทพิย์ แซแ่ต้

54810148 นางสาว ลลันล์ลิต สืบประดิษฐ์



754810149 นางสาว วงศส์ิริ สพุนัดี

56810204 นาย ศิลป์ชยั พลูคลา้ย

54810152 นางสาว สนิุตยต์า เย็นทั่ว

สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

56810100 นางสาว กลุนิดา ศรคี  าเวยีง

55810087 นาย เกษมสนัติ์ รจพจน์

56810056 นางสาว ขวญัศิริ บญุสรรค์

56810173 นางสาว จนัทรฉ์าย เศษแสงศรี

56810102 นาย เจนวทิย์ วารบีอ่

55810088 นาง ชลกร ชุ่มกลาง

58810142 นางสาว ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ

55810097 นาง นวลอนงค์ โพธ์ิชว่ย

56810108 นาง ประยรุภรณ์ บุง้ทอง

56810110 นางสาว พรณภสั บญุแกว้

54810154 นางสาว พชัราภรณ์ ไวกณุฐ์ววิรรธน์

56810111 นางสาว พดัชา บตุรดีวงศ์

55810100 นาย มณฑลธน ไชยเสน

54810165 นางสาว มนัทนา สวุรรณมาโจ

58810199 นาย ฤกษช์ยั ศรสีมบตัิ

55810101 นางสาว วาสนา เช่ือลี

57810117 นาย วรุิธน์ บวังาม

55810103 นาย สมัพนัธ์ สกุใส

56810172 นางสาว สิรลิกัษณ์ พรสวุรรณ์

56810116 นางสาว สกุญัญา พรนอ้ย

56810170 นางสาว สภุคัพร นิธิพฒันกาญจน์

55810092 นาง สภุิดา อนนัตภกัดิ์

56810171 นางสาว เสาวลกัษณ์ บญุจนัทร์

54810174 นาย แสงดี ปรชีาประพาฬวงศ์



858810144 นางสาว อรพรรณ ตูจิ้นดา

54810160 นางสาว อรพิณ พฒันผล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

55820047 นางสาว ดั่งใจถวลิ อนนัตชยั

55820054 นางสาว ทววีรรณ กมลบตุร

56820049 นาง ปิยนชุ ทองทั่ว

55820048 นาย มีสิทธ์ิ ชยัมณี

57820005 นาย อวรุิทธ์ิ ฤทธิยงค์

58810179 MR. LI LIOU YUAN

58810180 MR. LI ZHANG

58810156 MISS SUAN DING

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก

57820007 นางสาว ปัทมา ยิม้สกลุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

58810009 นางสาว กลุวรา เพียรจรงิ

57810178 นางสาว จรยิา ทรพัยเ์รอืง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาไทยศึกษา

57810184 นางสาว จรญิญาพร สวยนภานสุรณ์

57810187 นางสาว มณรดา ศิลปบรรเลง

56810166 นางสาว วรรณพร บญุญาสถิตย์

สาขาวิชาเคมี

58810141 นาย ทรงวฒิุ ลาภวณิชย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม

54810067 นางสาว น า้ผึง้ บตุรโคตร

58810175 นาย พีรยทุธ รตันเสลานนท์

55810041 นาย รอมสนั หมาดมานงั



956810018 นางสาว วชิชดุา ประสาทแกว้

54810250 นาย สชุาติ ชายหาด

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม

57810194 นาย ธีรานนัท์ นาคใหญ่

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

55810141 นาย ชยัชาญ จารุกลสั

55810143 นาย ธีระวฒิุ กลิน่ดว้ง

55810144 นาย นพศกัดิ์ นาคเสนา

55810145 นาง นภสร โศรกศรี

56810158 นาย นนัทณฎัฐ์ ตาละลกัษมณ์

55810148 นางสาว วชิราภรณ์ ชนะศรี

59810063 Ms. QIN HUANG

สาขาวิชาทศันศิลป์และการออกแบบ

56810155 นางสาว กษิรา ภิวงศก์รู

55810053 นาย เกียรติพงษ์ ศรจีนัทกึ

56810144 นาง ชนกนาถ มะยโูซ๊ะ

57810067 นาย ชินวฒัน์ ประยรูรตัน์

57810071 นางสาว ทกัษิณา พรบณุยาพงศ์

56810148 นาย บรรยวสัถ์ ประเสรฐิวรชยั

55810061 นางสาว ปิยมาภรณ์ ฤทธ์ิรกัษา

55810062 นาง ผกามาศ สวุรรณนิภา

56810150 นาย มนสั จอมปรุ

56810152 นางสาว ยวุดี พรธาราพงศ์

54810095 นาง รษัฎา บญุสอน

55810064 นางสาว วรรณวรางค์ เล็กอทุยั

56810153 นาย วเิชษฐ์ จนัทรค์งหอม

55810066 นาย ศภุชยั สรอ้ยจิต

56810154 นาย สมศกัดิ์ เหมะรกัษ์



1057810077 นางสาว สินีนาฏ รามฤทธ์ิ

56810151 นาย อภิชา มนัทนวทัน์

56810135 MR. HE ZIJIN

56810138 MR. LIU YU

56810139 MR. LU BIN

56810140 MR. XIA FEI

56810141 MR. YU YANG

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

57810209 นาง กนัตนา มาใหญ่

57810239 นาง กาญจนา หรูเจรญิพรพานิช

54810217 นาย เกรกิเกียรติ แกว้มณี

54810231 นาย เกรยีงศกัดิ์ แสงจนัทร์

56810190 นางสาว เกษวดี เน่ืองศรี

55810211 นางสาว จฬุาลกัษณ์ พนัธัง

56810182 นางสาว ฑิตยารกัษ์ อธิษฐ์กีรติยา

57810204 นาย ณฐัพล สรอ้ยสมทุร

54810221 นางสาว ณิชกานต์ พิชิตนภากลุ

55810199 นางสาว ธัญญธร ออ่นเฉวยีง

59810080 นางสาว ธารกิานต์ ธนญัชยะกลุ

55810005 นาง ธิดารกัษ์ ลือชา

58810146 นางสาว นปภา มณีรตัน์

56810191 นาง นนัทท์พิย์ สรอ้ยศรี

57810060 นางสาว นิภาพร รอดไพบลูย์

59810084 นาย ประยกุต์ ปิติวรยทุธ

54810237 นาย ปัณมนสั ทรพัยเ์กรยีงเดช

54810223 นางสาว ปิยาณี กปิตถยั

57810238 นางสาว พรทพิย์ มานพค า

54810224 นาย พรเทพ นามกร



1155810200 นาง พรนิภา ธนาธรรมนนัท์

57810042 นาง พิมพิศ คชเวช

56810183 นาง เพชรประกาย กลุตงัวฒันา

55810201 นาย ไพโรจน์ ทมิจนัทร ์

55810221 นาย ภานมุาศ ฉัตรพิทกัษโ์ชค

55810203 นาย มนเุชษฐ์ โรจนศิรบิตุร

57810034 นางสาว รสรนิ วงศค์  าปัน

55810204 นาง วรรณา พฒันาศิริ

59810089 นาย สกลุ วงษก์าฬสินธุ์

54810228 นาง สภุรตัิ สขุวสิทุธ์ิ

55810205 นาย สรุพล ศขุอจัจะสกลุ

56810185 นาย อธิภทัร สินทรโก

55810206 นาย อนสุรณ์ อยูพ่รอ้ม

55810207 นาย อรรถสิทธ์ิ ฐาปนะดิลก

54810233 นาย อาชว์ เสือหนั

59810082 นางสาว อาภาภรณ์ สขุหอม

56810215 นาย อิทธิพล เนธิยคปุต์ สิงขรแกว้

55810229 นาย อิบรอฮิม สารมีาแซ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา

56810046 นางสาว กมลมาลย์ พลโยธา

55810237 นาย ธนสิริ โชคทวพีาณิชย์

56810047 นาย นาคิน ค าศรี

58810069 นาย น าโชค บวัดวง

55810239 นาย ไพโรจน์ สวา่งไพร

56810050 นางสาว รตันาภรณ์ ทรงพระนาม

56810045 นาย วนัใหม่ ประพนัธบ์ณัฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละโซอุ่ปทาน

56810033 นางสาว จิตสภุา สาคร



1256810035 นางสาว ณิชากร ทองเปลว

56810038 นาย พิสิษฐ์ บงึบวั

56810041 นางสาว อรุณรตัน์ เศวตธรรม

สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยทีางวิทยาการปัญญา

56810180 นาย เกียรติขร โสภณาภรณ์

54810002 นางสาว ชญารตัน์ บญุพฒิุกร

55810256 นาย ธีรน์วชั สขุวลิยัหริญั

54810036 นางสาว นิรมล ชอุม่

54810272 นางสาว วรญา สรอ้ยทอง

56810031 นาย วจิิตร ชะโลปถมัภ์

55810195 นางสาว อาภากร เปรีย้วน่ิม

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

54810080 นาง กรรณิการ ์ ปานนชุ

56810030 นาย กนัตภณ ธรรมวฒันา

55810255 นาง กลุวดี เถนวอ้ง

55810276 นาย จรญัญา สีพาแลว

54810028 นางสาว จนัทนา ยิม้นอ้ย

53810256 นาย จิรวฒิุ หลอมประโคน

55810030 นาง จฑุาทพิย ์ โพธ์ิทิ

53810276 นางสาว จฑุารตัน์ รุง่จ  ารสั

53810297 นางสาว ชษาพิมพ์ สมัมา

56810005 นาย ชยัยา นอ้ยนารถ

53810277 นาย ชยัวฒัน์ สมุงัคะละ

54810265 นาย ณฐัชยั วงศศ์ภุลกัษณ์

55810010 นางสาว ณฐันนัท์ วารเีศวตสวุรรณ

57810005 นาย ด ารงค์ เบญจคีรี

54810006 นางสาว นนลณีย์ วรจรสัวทิย์

54810029 นางสาว นฐัธิยา บญุอาพทัธ์ิเจรญิ



1357810002 นาย นิรุติ ผึง่ผล

56810001 นางสาว นชุนาฎ เลีย้งอ านวย

53810254 นาย ประเสรฐิ ดิษกร

55810275 นาย ประเสรฐิ ทองทพิย์

57810198 นาย ปิยะ ทองบาง

53810273 นางสาว ผกาทพิย์ สรุะบตุร

55810196 นางสาว พรพิมล เชวงศกัดิโ์สภาคย์

57810202 นาย พนัธุธ์ัช ศรทีพินัธุ์

56810026 นาย พิชญา ทองอยูเ่ย็น

58810026 นางสาว พฒิุชาดา จนัทะคณุ

57810219 นาย ไพศาล อนตุรานสุรณ์

56810003 นาย รชักฤช ธนพฒันดล

54810030 นางสาว รชันีพร ศรรีกัษา

53810257 นางสาว รชัภร รุง่ตัง้ธนาบญุ

55810261 นาง วชิรา แสนโกศิก

57810227 นาง วรญัญภรณ์ ชาลีรกัษ์

57810007 นาย วสนัต์ ฉายรศัมีกลุ

54810082 นางสาว วชัรี นุ่มประเสรฐิ

53810274 นางสาว วาสนา ดวงใจ

57810009 นาง วไิลวรรณ สขุแสนสขุ

53810287 นาย วสิทุธ์ิ กลา้หาญ

55810003 นาย วรีชยั ค  าธร

55810034 นาย วรีะสิทธ์ิ  ปิติเจรญิพร

53810288 นางสาว ศลาฆนนัท์ หงษส์วสัดิ์

56810230 นางสาว ศศิธร บวัเรอืง

56810225 นางสาว ศภุมาศ เพชรสมบตัิ

55810017 นาง สดใส ดลุยา

54810086 นางสาว สกุลัญา ศิรมิาตร์



1455810073 นางสาว สทุธาทพิย์ จบัใจเหมาะ

56810226 นางสาว สทุศิา ตนัติกลุวจิิตร

56810004 นางสาว สมุาลี สมนกึ

56810210 นาย สรุยิะ บตุรไธสงค์

55810187 นางสาว สวุารนิทร ์ ถ่ินทวี

54810025 นาย เสกสรรค์ ตนัยาภิรมย์

53810290 นาง อกนิษฐ์ ทองจิตร

54810035 นาย อมร สดุแสวง

55810038 นาง อรณิชชา ทศตา

56810029 นาง อญัชลี ชุ่มบวัทอง

56810024 นาย เอกชยั ภผูาใจ

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

56810131 นางสาว โชติกา รติชลิยกลุ

56810130 นาย ณฐักร ศิธราชู

56810133 นาย ประเทอืง วงษท์อง

56810129 นาย พิเศษ เสนาวงษ์

56810175 นาย ศภุฤกษ์ โออินทร์

57810189 MR. SOMCHAIVANG DETHOUDOM

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

56810044 นาย วฒิุชยั เหลืองเรอืงรอง

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

57870038 นาย ดนพุล แสงนาค

56870005 นาย วโิรจน์ ไพบลูยเ์วชสวสัดิ์

57870046 นางสาว อญัชิษฐา ภอูดุม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ

56870057 นาย กวนิ มสุิกา

56870009 นาง กาณติมา พงษน์ยัรตัน์



1557870024 นาย เกรยีงไกร ทรพัยแ์สนมา

56870017 นาง ค าใจ ค าวเิศษ

57870027 นางสาว ชมพนูชุ พลูทศัฐาน

54870035 นางสาว ณปภา จิรมงคลเลิศ

54870019 นาย เดชาวตั คงคานอ้ย

56870052 นางสาว ธันยนนัท์ สมบรูณร์ตันโชค

56870015 นาง นรกมล ทองเปลีย่น

56870053 นางสาว โยษิตา หลวงสรุนิทร ์

58870036 นาย รงัสรรค์ เกรยีงไกร

54870040 นาย วเิชียร สกลุวงค์

58870022 นาย สมชาย โตศกุลวรรณ์

58870038 นางสาว สิรกิารย์ ธนศรบีณุยภกัดิ์

สาขาวิชาการพัฒนาองคก์ารและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

56870041 นางสาว เขมญา คินิมาน

57870037 นางสาว จนัทนา ฤทธ์ิสมบรูณ์

57870016 นางสาว จนัทมิา โพธิสารตันะ

58870001 นาย จีรศกัดิ์ รตันะวงษ์

58870003 นาย ชาญ ลายลกัษณ์

54870006 นาง ภิญญาพร โชชญัยะ

57870007 นาง รชันี โพธ์ิดง

58870013 นางสาว รุง่นภา สาเรอืง

56870038 นางสาว ลกัขณา ธีรศกัดิว์รกลุ

56870039 นาย เศรษฐ์ฐ พฒันมาศ

57870039 นาย สญัญา บรสิทุธ์ิ

58870002 นางสาว อจัจิมา ศภุจรยิาวตัร

56870024 Ms. KHAMPHENG PHATHADAVONG

สาขาวิชายุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง

59820007 นาย สนิทเดช จินตนา



16
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชายุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง

57820012 นางสาว กลุญาดา เน่ืองจ านงค์

55820033 นาย จิรศกัดิ์ บางทา่ไม้

57820020 นาย ธีรพงษ์ ค  าอุน่

53820017 นาย สมเจตน์ ภิรมยม์าก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบริหารจัดการ

56820032 นางสาว จารุณี มมุบา้นเซา่

56820037 นาง นลินา ไชยะ

57820024 นาย พรทวิา อาชีวะ

56820038 นางสาว เพ็ญนภา สวนทอง

56820041 นาย วรวทิย์ นพแกว้

56820042 นางสาว วรยิา ดว้งนอ้ย

57820029 นางสาว สิตางศ์ เจรญิวงศ์

56820046 นาย อศัวศ์ิริ ลาปีอี

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

58810057 นางสาว พรธิภา ไกรเทพ

58810058 นางสาว แววดาว พิมพพ์นัธด์ี



17
ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

59910293 นางสาว ชนินนัท์ บรรเทากิจ

59910295 นางสาว สิรญัญา ถนอมพลกรงั

สาขาวิชาคณิตศาสตรศ์ึกษา

59920538 นาย ชวลิต ดว้งเหมือน

58990127 นาย ธีระชยั เอ่ียมผ่อง

55990042 นางสาว ปัทมา ทพัพนัธุ์

57920056 นาง ปิยนชุ เงางาม

57920920 นางสาว พิชญส์ินี คงสคุนธ์

59920542 นางสาว แพรทพิย์ พดูเพราะ

59920539 นางสาว ภาวดี วงศด์ี

59910278 นาย วศิวฒัน์ ลีม้งคล

59920435 นางสาว สภุาวณี ชาวเหนือ

57920922 นางสาว หทยัภทัร สขุสวา่ง

55990010 นางสาว หทยัรตัน์ เมฆจินดา

สาขาวิชาเคมี

59910206 นางสาว ชนกนนัท์ พว่งบลัลงัก์

60910011 นาย ณฐัวตัร ชาติเผือก

59910207 นางสาว พชัราภรณ์ ทองสขุ

59910209 นางสาว เพชรลดา สญัชยานกุลู

สาขาวิชาเคมีศึกษา

57920063 นางสาว กนกวรรณ ตรเีดชา

57920923 นางสาว กสุมุา เชาวลิต

57920064 นางสาว เกศินี เสาวงจนัทร์

55990024 นางสาว จรยิา สภุากิจ



1857920926 นางสาว ทศันีย์ ขนุครอง

57920066 นางสาว ทพิวรรณ เมืองมลู

57920927 นางสาว นฏัชนก กองแกว้

57920948 นางสาว นิศากร เลาหเรอืงรองกลุ

57920069 นางสาว ภทัรศรี พุม่ขจร

57920913 นางสาว ระพีพรรณ เหลือสืบชาติ

57920932 นาย รุง่ระวี ศิรบิญุนาม

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

59910281 นาย เกรยีงไกร สมค า

57920086 นาย ชาตรี ตุม้ค  า

57920938 นางสาว ทศันีย์ นารี

55990007 นางสาว ปิยนาฏ ลิม่หลกั

57920942 นางสาว พรนภา ขาวประเสรฐิ

55990033 นางสาว พรปวณี์ ทนสงูเนิน

57920943 นาย ภทัรพงศ์ ยงัสวสัดิ์

57920944 นางสาว เยาวรี หนอ่นาค า

59910282 นาย ศภุกร ไทยมา

57920093 นางสาว สภุาพร สงัขง์าม

57920916 นาง สภุาภรณ์ ชว่ยอินทร์

57920947 นางสาว อารรีตัน์ ป้ันปลอ้ง

สาขาวิชาฟิสิกสศ์ึกษา

55990045 นาย บญุสง่ เหน็งาม

59910220 นางสาว สดุารตัน์ กองทุง่มล

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

56910025 นางสาว กมลรตัน ์ ยงเจรญิ

57912215 นางสาว ณฐัชยา บญุมา

57910157 นาย ปรตัถกร พรหมโคตร

57910158 นางสาว ภาวณีิ ชว่ยนกุลู



1958910309 นางสาว วรีะวรรณ จาดพนัธุอิ์นทร์

57910160 นาย ศภุชยั ยืนยง

57910161 นาย สรุนิทร ์ ทพิยก์องลาศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชี์วภาพ

57912220 นางสาว กรองทอง ตัง้สิทธิ

57912221 นางสาว มณฑนี โพธ์ิแสง

57912223 นาย สนัติ สวนลา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร

59910221 นางสาว วริยา คชพงษ์

58910080 นางสาว อรอมุา เปลีย่นศรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม

57912225 นางสาว ขวญัภิรมย์ นกเทศ

57910013 นาย ชนพพล กลิน่กลบ

57910162 นางสาว ชตุิมณฑน์ ภู่นภาอ าพร

57912230 นางสาว มทุติา แซโ่งว้

57910164 นางสาว สดใส มเุขวา

57912233 นางสาว อาทติยา ค าแกว้

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

58030340 นางสาว มาลีวลัย์ กวางแกว้

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร

58030099 นางสาว สภุสัสรา กิตติพิทยากลุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาชีวเคมี

58030423 นางสาว ดวงใจ ทศพร

สาขาวิชาชีววิทยา

58030458 นางสาว สโรชา เอ่ียมส าอางค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร



2058030594 นางสาว สทุธินนัท์ เภาดว้ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

57030016 นางสาว กมลวรรณ ทองทวี

58030321 นางสาว กญัญาณฐั เกิดโภคา

58030322 นางสาว กญัธนนัภสัส์ วลิาวลัย์

58030323 นางสาว กาญติมา ตนัฮง

58030325 นางสาว จารุวรรณ แกว้ดก

58030326 นาย จิรายุ จนัทรป์ระโคน

58030329 นาย ชชัชนินทร์ ภานเุพ็ญ

58030332 นาย เทพพิทกัษ์ อาจสม

58030334 นางสาว ธัญญารตัน์ อปุพงษ์

58030335 นางสาว ธิตินนัท์ อินทรส์นัต์

58530145 นางสาว นฤมล ทองมาก

58030121 นางสาว ปัทติยาพร ผ่องมณี

58030122 นาย พสักร อนนัตก์ฤตภาส

58030339 นางสาว พิมพว์ภิา เผือกนรนิทร์

58030645 นาย วรเชษฐ ขนัทอง

58030343 นาย วศิรุต ศรมีกุข์

58030344 นาย วรียทุธ พงษเ์กษม

58030346 นางสาว ศภุิสฬา พลเยีย่ม

58030348 นางสาว สาธิดา ดีบา้นพรา้ว

58030349 นางสาว สิรกิาญจน์ ปานบวัคลี่

58030002 นางสาว สิรกิลุ สิงหาบตุร

58030350 นางสาว สฑุามาตร ศิรสิาขา

58030104 นางสาว สธิุดา วริยิะกลุก่อเกิด

58030352 นางสาว สภุาวณีิย์ ทา่พรกิ

58030042 นางสาว เสาวลกัษณ์ วลินัทนา



2158030353 นางสาว อภิญญา รกัษายศ

58030354 นาย อภิสิทธ์ิ กาบแกว้

สาขาวิชาเคมี

58030639 นางสาว จิรนนัท์ กบกลาง

58030185 นาย เจษฎา มณีวงษ์

58030128 นางสาว ชนิกานต์ เจ่ียสกลุ

58030356 นางสาว ชลธิชา แตงไทย

58030357 นาย ณรงคศ์กัดิ์ ผาสขุเจรญิไพบลูย์

58030359 นาย ณฐัวฒิุ ศรรีะษา

58030360 นางสาว ณิศวรา ชธูรรม

58030005 นางสาว บษุราค า ปรติวา

58530162 นาย พศิน คุม้พล

58030193 นางสาว มณฑกานต์ มณีแดง

58030642 นางสาว รชัชากร เลิศชนะวงษ์

58030643 นางสาว รตันาพร นพรตัน์

58030376 นางสาว วรศิรา กลุศรี

58030377 นางสาว วจิิตรา ทองพนัชั่ง

58030378 นางสาว วลิาวรรณ พุม่จนัทร ์

58030199 นางสาว สณิุฎา สายเบาะ

58030049 นางสาว สดุารตัน์ พิทกัษร์ตัน์

58530202 นางสาว สทุธิดา รนิทรค์  า

58530210 นางสาว สวุชิาดา ใจเป้ีย

58030007 นางสาว เสาวคล วรรณประไพ

58530056 นางสาว อภิชญา หมวดเมือง

58030201 นางสาว อารยา ค าบญุ

58030051 นาย เอกพนัธุ์ จิรฐิัติกลุ

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

58530025 นางสาว ปารชิาติ สรอ้ยกระโทก



2258030407 นางสาว มนัฑนา วธุวงศ์

58030212 นางสาว วณสัญา เปลง่ปลั่ง

58030137 นางสาว วราภรณ์ ธนพรภิบาลชน

58030138 นางสาว ศิรพิร จิรารตันกลุชยั

58030220 นางสาว สภุิญญา พุม่นุย้

สาขาวิชาชีวเคมี

58030419 นางสาว กชัชลา คติคปุตอ์นนัต์

58030225 นางสาว คนงึนิจ ศิรโิสม

55030386 นาย ชิตพล สดุแสวง

58030229 นางสาว ฐิตาภา คงมั่น

58530163 นาย พสธร มตุะพฒัน์

58030435 นาย รฐัไกร มะเดื่อ

58030438 นาย วรรณนพ สวุรรณสนุทร

58030441 นางสาว สจิุตรา สสุขุ

58030443 นางสาว สพุตัรา ชุ่มแจม่

สาขาวิชาชีววิทยา

58030653 นางสาว กมลชนก ชนาวรรธนส์กลุ

58030449 นางสาว กาญจณาพร เที่ยงพลบั

58030450 นางสาว กาญจนา กยุยาวฒันานนท์

58030144 นางสาว ณิชาภทัร ผสมทรพัย์

58530139 นางสาว ธรรมพร โชติวรธรรม

58030146 นาย นนัทพทัธ์ แซโ่ฉม

58030068 นางสาว เบญจวรรณ์ พึง่เพ็ง

58030650 นางสาว ปิยธิดา แกว้สงัข์

58030452 นางสาว พรนภสั วงัคีรี

58530028 นางสาว พรสกลุ บญุเลิศ

58030454 นางสาว พิมพพ์จี ภิญโญ

58030651 นางสาว ภทัรธิดา พวงประโคน



2358030250 นางสาว ภิญญดา ดีแพง

58030251 นางสาว เมทะนี จนัทร

58030148 นางสาว รดา พรกิใย

58030455 นางสาว วรรณิสา ยืนยง

58030655 นางสาว วลัญา เสารส์ดุ

58030022 นางสาว ศรณัยพ์ร สดุโต

58030074 นางสาว สภุาวดี ไตรรกัษ์

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

57030373 นางสาว กนิษฐา ศนูยร์มัย์

58030263 นางสาว กตัติกา หมวกค า

57030375 นาย กิตติพงศ์ เอมจดั

58030075 นางสาว เกวลี ค  ารอด

58030466 นางสาว แกว้ตา สีทอง

58030649 นางสาว จรรยพร ฉลองกลาง

58530072 นางสาว ญาณี ยศปิยะพร

58530127 นางสาว ฐิราภรณ์ วาเหลา

57030380 นางสาว ณิชกานต์ โพธ์ิสวรรค์

58030652 นางสาว นรวรา นนัตจ์ารุวงศ์

58030473 นางสาว ปัณฑิตา กงทอง

57030389 นางสาว ฝนทพิย์ อือ้ฉาว

58030476 นางสาว พรพิมล ถาวรวริยิะนนัท์

57530066 นางสาว มญัฑิตา บญุชว่ย

58530188 นางสาว ศศิธร มณีสขุ

58030484 นาย อดุมเอก ก ามาแสน

สาขาวิชาฟิสิกส์

58030490 นางสาว ฐิติรตัน์ วงษน์ู

58030491 นางสาว ณฐัธยาน์ วงษน์ู

58030492 นาย ณฐัพนธ์ ศิรสิวสัดิ์



2458030494 นาย ธนบดี องอาจ

57530121 นาย นขรนิทร์ ดอนพิลา

58030528 นาย พิสิษฐ์ โพธ์ิพฒัน์

57030411 นาย ภมิูศกัดิ์ เสาวมาลย์

58030505 นางสาว มณัฑนา ค าบปุผา

58030028 นาย วชิิต ปะมาคะเต

58030510 นางสาว ศิรภิา ป้อมบบุผา

56030411 นาย สฤษดิพ์ล วงษส์วสัดิ์

58030512 นางสาว สจิุตรา เก่าดา่นจาก

58030085 นางสาว สชุาดา บตุราวงษ์

สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์

58030518 นาย กรณ์ กรูมะสวุรรณ

58030080 นางสาว กญัญารตัน์ กลุศกัดิ์

57030403 นางสาว เจนจิรา สนณรงค์

58030489 นางสาว ฐิตาวตี ดีจรสั

58530137 นางสาว ตรสีคุนธ์ ค  าหนกั

57030081 นาย นครนิทร์ พิทยนนท์

58030495 นางสาว นพวรรณ ตากมจัฉา

58030498 นางสาว น า้ทพิย์ แนวค า

57030430 นาย ปัญญา ภิญโญดม

57030407 นางสาว พรพรหม พิพฒัน์

58030504 นางสาว พิชญาภา บรรดิษฐ

55030599 นาย วรียทุธ มะลิซอ้น

58030511 นางสาว สมฤดี วลัลา

58030107 นางสาว เสาวลกัษณ์ พรมจกัร

58030516 นางสาว อบุลวรรณ นวลงาม

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

58030536 นางสาว กฤติญา มหาชยั



2558030537 นาย กษิดิเ์ดช โฉมฉิน

58030538 นางสาว กลัยรตัน์ จนัทรส์ิงขร

58030542 นางสาว จินตนา กระตา่ยทอง

58030543 นางสาว จิราภา ยาตีบ

58030544 นางสาว จีรพร มานชุ

58030547 นางสาว ชตุิมา พลูเกิด

54030928 นางสาว ชธิุดา สขุสวสัดิ์

56530139 นาย ณฐัวฒิุ เอมศิรานนัท์

53530536 นาย ทนยั อปุโคตร

58030550 นางสาว ธัญญาภรณ์ บวัแตง

58030032 นางสาว ปนดัดา สรุทิรพัย์

58030033 นางสาว ปภสัสร ศรษีะ

58030552 นาย พชร บวัแยม้

57030453 นางสาว พรวภิา กนัเกตุ

58030557 นาย ภทัรดนยั คหูากนก

58030560 นางสาว ฤทยั สา้นสิงห์

58030292 นางสาว วรศิรา วฒันวโิรจนก์ลุ

58030565 นางสาว วนันิภา ขอพึง่

58030293 นางสาว วลิาศินี เหลืองาม

58030567 นาย วฒิุชยั สิทธิพร

58030569 นาย สมบญุ อิทธิชยัยา

58530203 นางสาว สธิุตา เผือกขาวผ่อง

58030570 นางสาว สนิุตา ธาตคุ  าภู

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร

58030158 นางสาว กนกวรรณ ดลรตัน์

57030465 นางสาว จนัทกานต์ บรูพาเจตรกัษ์

58030578 นาย เจติภาคย์ มะลารมัย์

58030579 นางสาว เจนจิรา มรกต



2658030583 นางสาว ณฐัสดุา แพงโพธ์ิ

58530134 นางสาว ณฐัสดุา รณรงค์

58530076 นาย ทวทีรพัย์ กาญจนวสิิษฐผล

58030160 นางสาว ธัญวรรณ มนตก์สิสตูร

58030309 นางสาว นนัทชัพร ไชยชนะ

58030162 นางสาว พรกมล จิตรอ์ารี

58030163 นางสาว พรชนก เฉลิมชยัพฒันสิริ

58030310 นางสาว พิมปภา สะตะ

58030312 นางสาว รวพิร แจง้แชม่

58530093 นางสาว รวสิรา สปัุนนะเวช

58030586 นางสาว รตันฟ์า้ พรหมดา

58030037 นางสาว วลิาศิณี เรไร

58030588 นางสาว ศรณัยพ์ร นอ้ยเงิน

58530200 นางสาว สิรภิทัราภรณ์ เช่ียวอากาศยาน

58030599 นาย เอกฤทธ์ิ นตุโร

สาขาวิชาสถิติ

58030603 นางสาว กลุนนัท์ ศรฐีาน

58030604 นางสาว จรยิาภรณ์ ค  าฟองเครอื

58030605 นางสาว จตุิพร ลพฟัก

58030606 นางสาว ชตุิมา ดีมงคล

58030608 นางสาว ฐิติรตัน์ ซ่ือตรง

57030498 นางสาว ฐิติรตัน์ สทุธิยานชุ

58530073 นางสาว ณฐักาญจน์ สางาม

58030613 นางสาว ธนชัชา หลีแคลว้

58030614 นางสาว ธัญรตัน์ สรุสิาร

57030503 นาย ธีรพร แดงท าดี

58030617 นาย ปาลิน ชกิูติพนัธ์

58030624 นางสาว มลฑกาณต์ สขุใหญ่



2758030102 นางสาว วรรณิกา เก่งกลา้

58030628 นางสาว วารี สีดาค า

58030632 นางสาว สกุญัญา เตยกลุชร

58030633 นางสาว สจิุตรา เรยีงดี

58030635 นางสาว สภุิญญา ทองมี



28
ปีการศึกษา 2561

คณะศึกษาศาสตร์

การศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

59920087 วา่ที่รอ้ยตรี ชลสินธุ์ แกว้สีขาว

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

60910050 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง กลัยาณี บญุทรพัย์

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

57920392 วา่ที่เรอืโท นาวกิ วฒันะกิจ

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

57920149 วา่ที่รอ้ยตรี เชาวลิต อคัรปัญญาวทิย์

58910233 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ศนิสา ใจเจรญิ

การศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

57040031 วา่ที่รอ้ยตรี จิรายุ โนทา

57040100 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ธิดารตัน์ บญุมี

57040036 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง พรรณนภา รตันทภิากร

สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

57040313 วา่ที่รอ้ยตรี จกัรกฤษณ์ ศรดีาจนัทร์

57040071 วา่ที่รอ้ยตรี นรศิ มุ่งเติมกลาง

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

58540107 วา่ที่รอ้ยตรี ภาณพุงศ์ จลุเจรญิ

สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมศึกษา

58540274 วา่ที่เรอืตรี กนิษฐ์พงษ์ อยูส่ขุอนนัต์

57540227 สิบต ารวจตรี จกัรกฤษ เชือ้เงิน

58540257 วา่ที่รอ้ยตรี วราธร สวสัดีไทร

การศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา



2957920448 นาง กชพร รตันปราการ

57990003 นาง กรองทพิย์ บวัผาย

58921009 นางสาว กญัญาภคั เสนาหาร

58920337 นางสาว กนัตก์นิษฐ์ ชลสีมธัยา

57920427 นางสาว กิติยา บญุแซม

57920428 นางสาว กสุมุาวดี บตัรสงูเนิน

58990002 นางสาว เกษแกว้ เจรญิเกตุ

57990019 นางสาว ขจิตตา นพโสภณ

59950017 นางสาว ขนิษฐา ขวญัศิรมิงคล

55921104 นาย ครรชิต กอ้นพรหม

58920508 นาย จตพุร คลงัวสิาร

57990064 นางสาว จตพุร สทุธิสอาด

59920123 นาย จรสัพงษ์ ล  า่สนั

57990068 นางสาว จนัทรอ์มัพร เช่ือมทอง

59920105 นางสาว จินตนา เสนาชมุ

59950007 นางสาว จฬุารตัน์ ไสวย์

58920791 นาย เจรญิ ศรแีสง

57920469 นาย เจษฎา รตันปราการ

57990007 นางสาว ฉัตรระพี เลิศวศินกลุ

58950002 นางสาว ชลธิชา นารี

57920431 นาย ฐากรู ทศัมาลี

57990110 นาย ณฐักิตต์ ไมตรี

57920432 นาง ณฐัธยาน์ ทบัทอง

57990009 นางสาว ณฐัธยาน์ วนัภกัดี

58920369 นาย ณฐัศกัดิ์ ศิรสิมบรูณเ์วช

57920478 นางสาว ณิยดา ชวูณิชชานนท์

58950003 นางสาว ดสุิตา เลาหพนัธุ์

55920685 นางสาว ธนญัฉัตร เอ่ียมเพ็ชร ์



3056921151 นาย ธนตุม์ อรรถจินดา

58950102 นาย ธรรมรตัน์ คงดี

57920608 นางสาว ธิดารตัน์ สวนเศรษฐ์

58920509 นาย นพพร โอภาชาติ

57990012 นางสาว นภสร ขตัติยะ

58920617 นางสาว นภสัณฐั กตุะวนั

57920500 นาย นรนิติ์ สาธร

58920854 นาง นรมน ซาเซียง

59920067 นางสาว นนัทน์ภสั ไสยเกตุ

56921153 นางสาว นิตยา ช่ืนศิริ

59950014 นาย นิพนธ์ เอ่ียมส าอางค์

58920619 นางสาว บบุผา สิทธิชยั

58950039 นางสาว บษุราค์ ศรปีระภา

58950040 นาย ประวทิย์ ศรดีาพนัธ์

57920511 นางสาว ปราณปรยีา ศรบีญุ

58920405 นาย ปรดีา จนัทะวงษา

57920514 นางสาว ปวณีา งามเจรญิ

58920871 นางสาว ปาณพิชญช์า สวา่งจิตต์

57921016 นางสาว ปาลิดา ฉิมพาลี

58990004 นางสาว ปิยะพร เขียวอินทร์

59920090 นางสาว ปิยะพร แจม่กระจา่ง

56921120 นาง พชัรนิทร ์ ฉิมพาลี

58920881 นางสาว พชัรนิทร ์ เสาวคนธ์

59920109 นางสาว เพ็ญนภา ปิตะเวสงั

58920529 นางสาว เพ็ญพรรณ เครากระโทก

56921123 นางสาว เพทาย ภมิูพิพฒัน์

58990093 นางสาว ภทัชรญิา เชียลีพรหม

59920091 นางสาว ภทัรธิรา ทั่วไธสง



3159920080 นางสาว ภทัรพร สจุรติ

59920085 นาย มนสัชยั เทยีงปา

57990242 นางสาว มินตรา แดงสวา่ง

57990018 นางสาว เมธาวี คมัภิรานนท์

59920075 นางสาว เมยร์ายา ภาษี

59950005 นาง รุง่นภา สงัเกตกิุจ

56921081 นางสาว เรอืงอไุร โตประภากร

59920110 นางสาว วนสันนัท์ จนัทรเ์นียม

57950088 นางสาว วรรษมน อานามวงษ์

59920057 นางสาว วรวรรณ เน่ืองจ านงค์

57920439 นางสาว วรวรรณ บ ารุงชน

55920644 นางสาว วลยักร สีหาเสน

59920079 นางสาว วชัรี เทศพุม่

58950134 นาย วนัรบ บญุน า

56921156 นาย วรุิฬห์ มีภกัดี

57990008 นางสาว วรีะนนัท์ มนตรี

59920128 นาย วฒิุชยั ธานี

57921021 นาย วฒิุพร กณัฑศ์รี

58990007 นางสาว ศกลวรรณ สินประเสรฐิ

57990023 นาง ศสิกรณ์ ศรเีขาลา้น

57990314 นางสาว ศิรลิกัษณ์ สมีแจม่

59920112 นางสาว ศภุิสรา พว่งกระสินธุ์

57990026 นาง สาวติรี บญุนกุลู

55990067 นางสาว สาวติรี ลีลาศ

57990335 นาง สินธร อกัษรศกัดิ์

57990336 นางสาว สิรพิร ยศธนวรกลุ

58920512 นางสาว สิรพิร สารวรรณ

58990008 นางสาว สิเรมอร ทองสมนกึ



3257920442 นางสาว สดุสายใจ กิจไกรลาศ

57920443 นาย สทุธิพงษ์ คงธนะ

57990345 นางสาว สธุารตัน์ มณีรตัน์

58920513 นางสาว สธิุดา แกว้โสนด

57920584 นางสาว สภุทัสรานนัท์ โพธ์ิกนั

58920800 นางสาว สมุทันา ออ่งจ าปา

58950008 นางสาว สวุมิล จรสัพนัธ์

57990367 นางสาว โสภา เช่ือมทอง

57920447 นางสาว หทยัรตัน์ งามดี

58920515 นางสาว อนงคศ์ิริ โรจนโสดม

59920101 นางสาว อโนทยั แจม่ในจิตต์

57990376 นาย อภิสิทธ์ิ อภิญ

56921162 นาง องัคณา เสง่ียมวฒันาวงศ์

59920107 นางสาว อจัจิมา ตนัศิริ

58920329 นางสาว อาทติยา ชนะมาร

สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

58910234 นางสาว ศศิวรรณ จรลัทรพัย์

สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

57912249 นางสาว บญุกนก ปิยะนิตย์

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

59910099 นางสาว กลุธิดา ทบัทมิศรี

59910088 นาย นรศิ บวัขาว

59910093 นางสาว นารรีตัน์ ประสมสาสตร์

59910242 นางสาว ภทัรวรรณ บญุพิทกัษ์

58910168 นางสาว มาศสิริ เหมือนเพชร

59910087 นางสาว วนิดา ศรนีอก

59910097 นาย วรญัญู หนัจนัทร ์

58910175 นางสาว แอนนา สภุาพญาติ
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สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

58910194 นาย กชนนท์ ขวญัพฒุ

59910119 นางสาว จินตนา เช่ือปัญญา

60920075 นางสาว จรุี ทวธีนวาณิชย์

59910108 นาย ฉัตรมงคล สีประสงค์

60910057 นางสาว ธมนพชัร ์ นิธิกิจโภคินกลุ

59910114 นางสาว ธัญญารตัน์ สขุเกษม

59910123 นางสาว ธีวารนิทร ์ เอ่ียมสวุรรณ

59910111 นางสาว นิโลบล หลกัหาญ

59910126 นางสาว บญุญาพร แสงประเสรฐิ

57910145 นางสาว พชรพร กิจพิบลูย์

60910055 นางสาว พรรณธร คงใหญ่

57910036 นาย พฒันช์นน คงอยู่

59910112 นางสาว พาณิชย์ แนน่อดุร

59910120 นาย รณกร พึง่ส  าโรง

59910125 นางสาว วภิาพรรณ เนตรรุง่เรอืง

58910051 นาย ศิรชิยั  รุจิดามพ์

58910050 นาย ศภุการณ ์ ปลาสวุรรณ์

60920083 นาย สรวศิ แกว้งาม

59910113 นาย อนภุทัร บญุสถิตย์

59910121 นางสาว อญัชนา ชลวานิช

57910148 นาย อศัวี เมฆิยานนท์

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

55920909 นางสาว กสุมุา นิเทศ

58920551 นางสาว เกศรนิทร์ หม่ืนจ านงค์

57920388 นางสาว ขนิษฐา ผาลทอง

59910047 นาง จินดาพร เทยีมภกัดี

55920466 นางสาว ฉัตรต์ราพร จนัทรห์อม



3455920469 นางสาว ณฐา ตพิุมาย

55920479 นาย ปฐมพงษ์ พฤกษชาติ

57920395 นางสาว ปนดัดา รูปงาม

55920471 นางสาว เปมากร หนเูหลือง

59920175 นางสาว ผลฏัฐา ววิฒันชาติ

57920396 นางสาว ภทัรศ์ยาพรรณ เกตสุิงห์

57920400 นางสาว สิรวณี์ ด  ารงคธ์นทัโรจน์

55920493 นาย สจิุนต์ ศรชยั

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

59910076 นางสาว กลัยา วรรณฑาณะ

59920191 นางสาว จฬุาลกัษณ์ เชือ้เงิน

55921482 นาย ชาติชาย สรอ้ยดอกสน

58910182 นางสาว ญาณินท์ อดุมสขุถาวร

59910063 นางสาว ณฐัชยา พงคพ์นัธ์

59910074 นางสาว ณฐัธิดา โพธ์ิสวุรรณ์

58910184 นาย ณฐัวฒัน์ ภิญโญจิตร

57910041 นางสาว ธนวรรณ เจรญินาน

57912255 นางสาว นิยะดา ค าสีทา

58920582 นางสาว บญุปารถนา มาลาทอง

59920185 นางสาว พรพฒัน์ ภษิูตธนานนัท์

57910043 นางสาว พรรณิกา ศรชีาญชยั

57920166 นางสาว พฒันน์รี ธรรมาภิมนฑ์

57910044 นาง เพ็ญประภา วงศช์นะ

57912247 นางสาว รวพิชัร ์ นิลพฒัน์

57912248 นางสาว รตันาภรณ์ จนัวไิชย

57910046 นางสาว วรรณวมิล นิลนนท์

55921474 นางสาว วรยิา รม่ไทร

55921475 นางสาว วรศิา ภู่ระหงษ์



3559910083 นางสาว วลิาวลัย์ สิรทิพิากลุ

58910190 นาย ไวทยา ชมภแูสน

55921480 นาย สขุเกษม บรุนิทร ์

57912261 นางสาว สภุาพร คงด า

57920167 นาง สมุาลี วงัทรายทอง

57912262 นางสาว สรุชัวดี สภุาพ

59910071 นางสาว โสรยา สทุธหลวง

57912263 นางสาว หทยัภทัร ศภุคณุ

59910067 นางสาว หนึ่งฤทยั เขียวสวสัดิ์

59910072 นางสาว อรณิชา วงิวร

57912264 นางสาว อรทยั อาจหาญ

59920186 นางสาว อรรถกานท์ ทองแดงเจือ

57910094 นางสาว อรสดุา สขุสวสัดิ์

57920171 นางสาว อจัฉราภรณ์ ปานชาติ

58920594 นาย อมัพล วาโยบตุร

การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก

57920002 นางสาว ขวญัดาว พรประเสรฐิรกัษา

56920974 นางสาว จฑุามาศ จนัทนี

57921220 นาย สาคร แซก่งุ

57920911 MISS MIN LI

59920218 MR. RAVY VOEUN

59920217 MR. TIMOTHY WALKER

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

59920278 นางสาว กวนิทพิย์ จนัทนิยม

59920279 นางสาว ชมภนูชุ ครองขจรสขุ

57912202 นางสาว นภิสรา ชาญวบิลูยศ์รี



3657920414 นางสาว นิรมล โตใย

57920415 นางสาว วรรณา เสนียว์งศ์

59910139 นางสาว วรศิรา ชีพสมทุร

57912205 นางสาว ศวรรยา ธนสวุรรณธาร

59920199 นาง ศภุกานต์ บ  ารุงสนุทร

สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

57910126 นาย โชติชนะ โพธินิล

55920419 นางสาว บญุญรตัน์ กองอรรถ

55920421 นางสาว ไพจิตตรี กรชม

57910127 นาย ภมิู สายรตัน์

55921478 นางสาว มนสัพร เติมประยรู

59920208 นางสาว มะลิสา คลอ่งแคลว่

55920422 นางสาว รตันาภรณ์ โปปัญจมะกลุ

57920421 นางสาว ลดัดา แสงเพ็ชร

58920709 นาง วราสินี เน่ืองก าเหนิด

55920424 นางสาว วมิลรตัน์ เทยีนวมิลชยั

58920548 นาย ศราวธุ รตันะ

57920423 นางสาว ศศิประภา เกษสพุรรณ์

55920427 นางสาว สยมุพร สุม่มาตย์

55920428 นาย สวาสดิ์ วารนิกฎุ

55920430 นางสาว อทติยา หอศิลป์

55920433 นางสาว อรอนงค์ อุน่แกว้

55921479 นางสาว อลิษา จอ้ยสีดา

สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้

59910155 นาย ทศพร สรา้งนานอก

59910127 นางสาว ธิดา สมศรี

57910128 นาง ธีราลกัษณ์ เนตรนิลวรีโชติ

57910129 นางสาว นภวรรณ อบุลธรรม



3757910132 นางสาว พชัรนิทร ์ พาหริญั

58910146 นางสาว วณิชชา พดัเย็นช่ืน

58910269 นางสาว สภุาภรณ์ ก าเลิศ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

59920546 นาย นิชนนัท์ รอบรู ้

57920010 นางสาว อรกมล หลานทา้ว

59920216 MR. WANG YUANJING

59920545 Ms. XIN LI

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

57040002 นางสาว นจันนัท์ สวุรรณโมลี

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

57040196 นางสาว ณธษา ตัง้ชยัวรรณา

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

57040093 นาย จงรกัษ์ สมบรูณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

58040299 นางสาว ทวริตัน์ สมุาลยั

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

57040183 นางสาว กมลวรรณ จินดารตัน์

57040293 นางสาว กานดา เขียวรกัษา

57040184 นางสาว จิราพร สืบชาติ

57040556 นางสาว ชญาศิลป์ กือสนัเทยีะ

57040185 นางสาว ธัญญลกัษณ์ ศรบีวั

57040454 นางสาว นารรีตัน์ คงเทยีน

57040559 นางสาว บญุญารตัน์ อินธิสาน

57040455 นางสาว เบญญาภา แซโ่ก



3857040456 นางสาว ปัณชญา เอ่ียมทรพัย์

57040457 นางสาว พชัรวรรณ พนัธว์ไิล

57040459 นางสาว พทัธธี์รา ใจแจง้

57040462 นางสาว มนชนก จนัทรเ์จรญิ

57040564 นางสาว วภิาวดี ทวชีาติ

57040463 นางสาว สิรริตัน์ กิจพายพั

57040297 นางสาว สขิุตา จลุเจือ

57040464 นางสาว สชุาดา ทศันาพนัธ์

57040345 นางสาว สทุธิดา สทุธิประภา

57040467 นางสาว สวุรรณภรณ์ อสิพงษ์

57040570 นางสาว อาทติยา เกตนุาง

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

57040430 นางสาว กญัญารตัน์ เดชศร

57040436 นางสาว ธนภรณ์ ปานคีรี

57040175 นางสาว นฏัฐิณี หาเรอืนพืชน์

57040180 นางสาว ศศิธร วริยิะประกอบ

57040181 นางสาว ศิรดา เลียดประถม

57040448 นางสาว อภิวรรณ มะมา

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

57040128 นางสาว กญัญพชัร รุง่เรอืง

57040116 นางสาว กณัฐาภรณ์ มีจั่น

57040121 นาย ณฐัพงษ์ คชทพิ

57040364 นาย ภาณวุฒัน์ ประทมุสาย

57040141 นางสาว ศภุมาส ผดงุผล

57040144 นางสาว สิรกิร เอีย๊บกงไชย

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

57040251 นางสาว จิตพิสทุธ์ิ ทวศีกัดิ์

57040191 นาย จิรายสุ อมรประดิษฐ์กลุ



3957040195 นางสาว นฤมล บญุเจรญิ

57040351 นางสาว ปณุภิลาส ลีพิ้พฒันปัญญา

57040483 นางสาว พิชยา เย็นสวุรรณ

57040255 นาย ฤทธิไกร นาหว้ยนาค

57040355 นางสาว อธัยา คงทน

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

57040269 นาย วลญัชภ์รูิ จนัทรอิ์นทร์

57040324 นางสาว วลิาสินี ประชานิยมทรพัย์

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

58540032 นางสาว กรกมล ออ่นอ าไพ

58540038 นางสาว กาญจนารชั คงสขุ

58040198 นางสาว กาญจนารตัน์ สดุชมุแพ

58540211 นางสาว ขวญัเนตร ปลอ่ยมณี

58040199 นางสาว จิราภรณ์ แสงโท

58040200 นางสาว จฑุาทพิย์ สวุรรณไชย

58540010 นางสาว ธันยธร ขาวคม

58040202 นางสาว นวรตัน์ นวลนกุลู

58540218 นางสาว นีรนชุ สีดอกบวบ

58040170 นางสาว รตันต์ิมา วรรณศิริ

58540125 นางสาว ศิรยิาพร เกิดคง

58540013 นางสาว ศิลป์สภุา ประสนิท

58040303 นาย ศิวกร จิตรตัง้ตรง

58540226 นางสาว ศิวภรณ์ บญุเจรญิวานิช

58040304 นาย ศภุมงคล สารภี

58040305 นาย สิทธิพงศ์ นิพนัธวงศก์ร

58540228 นางสาว สิรกิาญจนา ตั๊นศิริ

58040307 นางสาว สวุพชัร ทองสขุ

58040174 นางสาว หฤทยั โคตรวงษ์



4058040308 นางสาว อศลัยา อ าพนัเสน

58040309 นางสาว องัษา ด ารหิช์อบ

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

57040452 นางสาว ณฐัสภุา ทั่งนาค

57040558 นางสาว นรนิทริา แกว้ตา

57040563 นางสาว วรรณิภา กลุศรี

57040568 นางสาว สภุาพร ฉิมยาม

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

57040434 นางสาว ฐิติกร พรทวสีขุ

57040437 นางสาว นนัทวนั ภกัดีเตล็บ

57040446 นาย สหรฐั คฤคราช

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

57040124 นางสาว ธนาภา เอ่ียมพรพิภพชยั

สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์

55040642 นาย ธนบดินทร์ เหลา่เสถียรกิจ

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

57040471 นางสาว กนัตพร รุกขวฒันกลุ

56040044 นางสาว ชนาธินาถ ปิยะสขุ

57040192 นางสาว ญาณิศา สกลุวงศธ์นา

57040193 นางสาว ณชัรดิา ยาทองไชย

57040354 นางสาว ภรูยีา หนรูอด

57040307 นางสาว หทัยา ชณูรงค์

57040356 นาย อิทธิพทัธ์ สทุธิเสรมิ

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

57040030 นางสาว จิรนชุ ศรวีงั

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

58540053 นาย ณฐกร นามสงสาร



4158540217 นางสาว นนัทกิานต์ สมสถาน

58540081 นางสาว นิสิตรา บญุมา

58540224 นาย วรทิธ์ิธร พานทอง

58540130 นาย ศภุฤกษ์ ช่ืนบญุ

58540133 นางสาว สิรนิยา จนัทรหนู

58540137 นางสาว สทุธิมาส เจรญิพืช

การศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

57040571 นางสาว กรรณิการ ์ ทา่ประสาร

57040555 นางสาว กรองกาญจน์ นิช  านาญ

57040451 นางสาว ชตุิกาญจน์ มหาโชคธรณี

57040572 นางสาว พรนภา ลาโนนงิว้

57040460 นางสาว พิมพร์วภิา ไชยชนินทร์

57040561 นางสาว แพรวพรรณ ละมอ่ม

57040566 นางสาว ศศิประภา ชจิูตร

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

57040242 นางสาว จิราภรณ์ มหานาม

57040432 นางสาว จฑุามาศ ขนุพิลกึลือเดช

57040433 นางสาว จฑุามาศ ศรตีา

57040041 นางสาว ชลธิชา จลุพนัธ์

57040288 นาย ณฐัพชัร ์ สงัขะวนิิจ

57040534 นาย นราวชิญ์ เสนาหนอก

57040438 นางสาว ปรญิญาภรณ์ วรรกัษ์

55040114 นางสาว ปาลีรตัน์ น่ิงกระโทก

57040439 นาย พรเทพ แถมมั่น

57040440 นาย ยทุรธนา สวุดิษฐ

57040537 นางสาว รุสิตา เฮงนอ้ย

57040290 นาย วสิษฐ์พล ผ่องพกัตร์



4257040443 นาย ศภุณฐั อินทรศ์ิริ

57040447 นางสาว อนนิุดา ยนตศ์ิริ

57040449 นางสาว อมลวรรณ ทองสม

สาขาวิชาการสอนชีววิทยา

56040605 นางสาว เตชินี บวัสามคัคี

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

56040240 นาย เกรยีงไกร นว่มเทยีบ

55040081 นาย ขจรศกัดิ์ พิณพาทย์

56040257 นางสาว ปิยนทั หนอ่ทอง

57040004 นาย พีระพล พลูศิล

57040134 นาย รงัสิมนัต์ บญุลือ

57040006 นาย รฐัพล ชไูกรไทย

57040135 นางสาว ลลิตา ธงสีนารถ

57040007 นางสาว วรภีรณ์ ทองประสาท

57040137 นาย วชัรพงศ์ สขีุลกัษณ์

57040139 นางสาว ศศิภา ชาบรรทม

57040145 นางสาว สกิุจจา สารวทิย์

57040009 นางสาว สพุตัรา เอีย้งปาน

57040222 นางสาว อภิญญา สวา่ง

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

57040470 นางสาว กฤษญาภรณ์ ธรรมโหร

57040346 นางสาว กาญจนา กาพิยะ

57040298 นางสาว ไข่มกุ ตัง้จิตรเจรญิ

57040190 นางสาว จณิสตา ชยัยนัต์

57040474 นางสาว ชวศิา โชคพล

57040302 นางสาว ชญัญานชุ หาญมนต์

57040188 นางสาว เปมิกา สีเสวกเดชา

57040305 นางสาว พกัตรส์วุรรณ จมุจนัทร์



4357040484 นางสาว พีรญา สีหา

57040486 นางสาว ภทัรกนัย์ โพธิวฒัน์

57040049 นาย ภมิูศกัดิ์ ภมิูลกัษณ์

57040487 นางสาว มณีรตัน์ งอยปัดพนัธ์

57040050 นางสาว ราชาวดี วงษจ์นัทรด์ี

57040203 นางสาว ศรวีลัภา คลงัคะวสิทุธ์ิ

57040306 นาย สมณฐัวฒิุ พีพืช

57040051 นางสาว สโรชา ชศูรชียั

57040495 นางสาว สภุคัตา บญุอุม้

57040053 นางสาว สรุรีตัน์ ฉิมแกว้

57040054 นางสาว สวุนนัท์ เสนทอง

57040259 นางสาว หทยัชนก วงคร์ตันะ

57040497 นางสาว อนตุราภา ศิลาพฒัน์

57040500 นางสาว อรุวรา อินอเุทน

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

57040319 นางสาว กมลทพิย์ รกัวรีธรรม

57040029 นาย กิตติธัช จนัทมงคล

57040092 นางสาว ขนิษฐา ธัญญะรกัษ์

57040094 นางสาว จรยิา นามสวุอ

57040095 นาย จิรายทุธ ระก ามา

57040320 นางสาว ชนิกานต์ อือ้เทยีน

56040220 นาย ชจัประกรณ์ พงศศ์ิลาชยั

57040033 นาย นพพล วงศป์ระดิษฐ์

57040323 นางสาว ปานชนก อดุมวชิยัวฒัน์

57040034 นาย ปญุญพฒัน์ ขนัเพ็ชร

57040035 นาย พงษศ์กัดิ์ วนัทอง

57040363 นาย ภรูเิดช ทองทพิย์

57040037 นางสาว ลิติกาณ์ ขนุพรหม



4457040105 นางสาว วจันารตัน์ ผิวชะอุม่

57040108 นางสาว ศรญัญา สายตา่งใจ

57040113 นางสาว สนิุษา โคตรอาสา

57040114 นางสาว สรุญิาพร ลาลนุ

สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

57040057 นาย กมัพล สขุตรี

57040312 นาย คณาวฒิุ นาควเิชียร

57040013 นาย คณุานนัท์ จนัทรปั์ญญา

57040060 นางสาว จนัทมิา วไิลพนูทรพัย์

57040204 นางสาว ชนญัญา สรอ้ยน า้ทพิย์

57040014 นางสาว ชนิกานต์ มาลาฉ ่า

57040015 นาย ชยัชนะ วริชัลาภ

57040063 นางสาว ฐิจารี รตันโชติ

57040064 นาย ณฐัธร ควรคิด

57040016 นาย ณฐัวฒิุ พนัธด์ี

57040017 นาย เดชชนะ วริชัลาภ

57040065 นาย ธนพล นวรตันด์สุิต

57040066 นาย ธนภทัร วรรณศิริ

57040067 นาย ธเนศ นพดลุยเ์ดช

57040208 นาย ธีรนยั สวุรรณโชติ

57040068 นาย ธีรพงษ์ วงษก์ณัหา

57040070 นาย นนทวฒัน์ พรมโน

57040019 นางสาว นลินี ลครพล

57040074 นาย นนัทพงษ์ ค  าสิทธิ

57040262 นางสาว นิศารตัน์ ธีระวฒันประสิทธ์ิ

57040022 นางสาว ประกายมาศ สวุรรณสนธ์ิ

57040210 นางสาว พิจกัขณา ด าข า

57040024 นางสาว ภาณิศา ศิลมฐั



4557040211 นางสาว ภานชุนารถ กนัแสง

57040076 นาย ภรูวิฒัก์ โทสรุนิทร ์

57040077 นางสาว มณชัยา พว่งเพ็ชร

57040025 นาย รกัษพ์ล บญุอยู่

57040078 นาย วรพงษ์ ลิขิตกิจวรกลุ

57040079 นางสาว วรวรรณ เปรมทอง

57040213 นางสาว วรญัญา ชยัภิบาล

57040081 นาย วราวฒิุ เงินชยั

57040083 นางสาว วภิาณฐั บญุมา

57040084 นางสาว วสิาสินี สารโีพธ์ิ

57040086 นาย ศิลปากร สนั่นจิตร

57040087 นาย สิทธิพงษ์ เฟ่ืองกลิน่

57040317 นางสาว สิรลิกัษณ์ สายสิม

57040264 นางสาว สพุตัรา สขุเสรมิ

57040088 นางสาว สภุสัสร ลีไ้พร

55040079 นาย อภิสิทธ์ิ นามวฒัน์

57040090 นาย อรรถกร หาญสงคราม

57040011 นางสาว อาทร แสงแกว้

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

58540030 นางสาว กนกวรรณ อินทรอ่ิ์ม

58540034 นางสาว กรรณิการ ์ ก่ิงศรี

58540006 นางสาว กรรณิการ ์ เกิดทว้ม

58540208 นาย กฤษณะ สีลาโพธ์ิ

58540037 นาย กนัตพงศ์ สมคิด

58540209 นาย กานตช์นก สรุฉิาย

58540040 นางสาว ขนิฐบงกช บญุแกว้

58540007 นางสาว จรรจิรา สะและห์

58540043 นางสาว จิณณพตั เหลาค า



4658540049 นาย เฉลิมโรจน์ พิมพแ์กว้

58540212 นางสาว ชนกพร ชอบจิตต์

58540050 นาย ชนฐัปกรณ์ เทพสา

58540213 นาย ชชัชล จ าเรญิพานิช

58540017 นางสาว ฐิตารี ศกุรศร

58540054 นางสาว ณฐัณิชา ผาดี

58540057 นางสาว ณฐัมล วรบญุญา

58540048 นางสาว ณิชาดา จนัทรอ์บ

58540058 นางสาว ดารกิา จมูผา

58540061 นางสาว ทพิรติญา เลิศกลาง

58540062 นาย ธนกร เพียรพิทกัษ์

58540064 นางสาว ธนภรณ์ สขุอุม้

57040510 นาย ธราเทพ ชนะพงศเ์มธา

58540009 นางสาว ธัญญน์ลิน ธนกลุอธิโรจน์

58540068 นางสาว ธัญญลกัษณ์ ศรธีนะกลุ

58540069 นางสาว ธัญญารตัน์ ค  าเกิด

58040135 นางสาว นลทัพร เงินเต็ม

58540077 นาย นวมินทร์ วราวฒิุ

58540078 นาย นวนิ เวชศาสตร์

58540079 นางสาว นารานชุ ปันโนปกรณ์

56540129 นาย บรลิกัษณ์ วงัออ่น

58540082 นางสาว เบญจรตัน์ ยืนยง

58540083 นาย ปกรณ์ ศรแีนน

58540084 นาย ปฏิณญา ของสนัเทยีะ

58540085 นางสาว ปนิตา แสงจนัทร์

58040301 นางสาว ประภสัสร พฒุพนัธ์

58540090 นางสาว ปรยีาภรณ์ แกว้อไุร

58540091 นางสาว เปรมยดุา ปรชีากรรม



4758540021 นางสาว ผกามาศ สีสธุก

58540092 นางสาว พรชนนั นนัทนพิบลู

58540093 นางสาว พรทพิย์ ศรพิีทกัษ์

58540094 นางสาว พรพรรณ มณีวงษ์

58540022 นางสาว พรพิมล มิรตันไพร

58540095 นางสาว พรพิมล รงักลาง

58540096 นางสาว พชัรา บญุเทยีม

58540097 นางสาว พนัธิสา บญุประเสรฐิ

58540098 นางสาว พิชชญา เคธรรมมะ

58540101 นางสาว พิมพช์นก วงษพ์ล

58040012 นาย พีระพล เทพบรุี

58540220 นาย พทุธินาถ สงพรหม

58540029 นางสาว แพรวพรรณ ใจหนกัแนน่

58540221 นาย ภทัรพล แกนยางหวาย

58540110 นางสาว ยพุารตัน์ นาจ าปา

58040203 นางสาว โยษิตา นามวงษา

58540111 นางสาว รภชัร อนนัตกลู

58540113 นางสาว รตันพร ชาติรมัย์

58540223 นาย ลทัธพล คงเปีย

58540114 นาย ลิขิต ไชสะอาด

58540115 นาย วงศกร โพธิกลุ

58540116 นางสาว วณิชยา ปลืม้เปรม

58540118 นางสาว วรางศค์ณา นวมเมือง

58540119 นาย วชัระสิทธ์ิ ผลถาวรสขุ

58540120 นางสาว วลิาสินี ศรโีกไสย

58540121 นาย วษิรุต แกลว้กลา้

58540122 นางสาว ศกลวรรณ จนัโป้

58540123 นางสาว ศรสวรรค์ มีสมบรูณ์



4858540126 นางสาว ศิวรกัษ์ นุ่มน่ิม

58540132 นางสาว สมรรตัน์ วจิิตรการกลุ

58540134 นางสาว สิรภิคั ธนสงวนวงศ์

58540135 นางสาว สจุารณีิ บญุมาทนั

58540136 นางสาว สจิุตรา ปานจินดา

58540025 นางสาว สดุารตัน์ ชยัพฒันศ์รสีขุดี

58540140 นางสาว สวุสิา แซม่า้

58540141 นาย เสกสรร ศรเีชษฐา

58540087 นางสาว อณญัญา ศิรโิชติ

58540142 นาย อธิภมิู ดอนยุน้

58540230 นางสาว อนตุรา ภสู  ารอง

58540143 นาย อภิชาติ งามข า

57540100 นางสาว อภิญญา สถิรศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมศึกษา

58540232 นาย กิตติพงษ์ ทองจิตติ

59040268 นาย คณตุม์ สรุตัิสิทธิกร

58540233 นาย จตพุร ปรดีา

58540236 นางสาว ชลิตตา จนัทรศ์ิริ

59040271 นาย ชตุิพงษ์ สวุรรธนะกลุ

58540237 นาย ณรงคศ์กัดิ์ สวุรรณต์ระกลู

58540265 นางสาว ณฐันนัท์ ติวาวงศร์ตัน์

58540269 นาย ณฐันนัท์ วรีะญาโณ

58540240 นาย ณฐัพงศ์ วรวาส

59040272 นาย ณฐัพงษ์ พลอยแดง

58540241 นาย ณฐัวฒิุ คงทอง

58540266 นาย ธนกฤต สดุเจรญิ

59040273 นาย ธนพล ฉิมเอม

59040274 นางสาว ธัญญาวรรณ อทุธสิงห์



4957540229 นาย ธีรนทั คงเมือง

59040275 นาย ธีรเมธ ฤกษเ์มธี

59040276 นาย ธีรศกัดิ์ พน้ภยัพาล

59040249 นาย นนทกร ชนะพาล

58540267 นาย นรนิทร์ แสนคม

59040278 นางสาว นลพรรณ งามสวุรรณ

58540268 นาย นวพล วาทา

58540247 นางสาว นวลนภา พศัดร

59040279 นาย นฐัสิทธ์ิ แยม้สม้

59040280 นาย นทัธพงศ์ สกลุโอบนิธิ

59040250 นาย นิติพงษ์ วลิาจนัทร์

59040281 นางสาว นิรดา เรอืงศรี

58540248 นาย บญุยงั หนแูทน่

59040254 นาย ปิยวฒัน์ สทุธิพงษ์

58540250 นาย พงศธร พิมดี

58540251 นาย พรเดช สืบสตัยต์ระกลู

58540253 นาย พีรพฒัน์ ฟุง้เดช

59040286 นางสาว ภทัรน์รนิทร ์ ศิลปไชย

58540273 นาย ภาสกร วงษป์รางค์

59040282 นาย ภวูนาท พวัทอง

58540275 นาย มงคลชยั จกัรแ์กว้

59040283 นาย มนภาส คชาสมัฤทธ์ิ

58540255 นาย มนญู ไวมาต

58540276 นางสาว มิรนิ ล  า้ประเสรฐิ

59040284 นาย ไมตรี ไพรวลัย์

58540277 นาย รฐัวฒิุ วริยศิริ

58540278 นาย วรวฒิุ ไมห้อม

59040256 นาย วรนัธร ยิง่กวา่ชาติ



5058540279 นาย วชัระ ผาดนอก

59040287 นาย วชัรากร ตนัสรุวิงค์

59040289 นาย วรีพงษ์ ใบใหญ่

58540280 นาย ศรายทุธ พมุพล

58540281 นาย ศิรศิลป์ วงษส์วุรรณ

59040258 นางสาว ศิรนินัท์ อินทรน์าง

58540260 นาย ศิลา สขุนิล

58540261 นาย ศภุชยั บวัโทน

58540262 นาย สรภสั ค าทวี

59040292 นางสาว สายรุง้ กาญจนพลศกัดิ์

58540282 นาย สิทธิพร สนิทยานนท์

59040260 นาย สิทธิพล สขุสถิตย์

59040261 นางสาว สิรลิกัษณ์ สินทรพัย์

59040266 นางสาว อาภาภรณ์ สดุแสวง

58540283 นาย อดุมทรพัย์ เสียงสขุสกลุ
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วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยทีางวิทยาการปัญญา

59910202 นาย กิติคณุ รสแก่น

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

56910507 นางสาว กนกวรรณ แรงราย

55910113 นางสาว กรศิร ิ สรอ้ยสงูเนิน

59910200 นางสาว จรยิาพร อตุรวเิชียร

56910509 นางสาว จกัภทัสรณัย์ จฑุาธิปไตย

57912206 นางสาว ณฐัธยาน์ วงษว์าทย์

58910013 นางสาว นนัทวนั ขนัตา

59910045 นางสาว นชุจรี อทุจิตร ์

58910300 นางสาว เพ็ญประภา นาเคน

56910508 นางสาว วราลกัษณ์ ดลประสิทธ์ิ

58910048 นาย วฒิุพงษ์ ประทมุมา

59910199 นางสาว ศศิบงัอร ธรรมคณุ

58910047 นางสาว ศิรพิร นนัทช์ยั

59910003 นางสาว สจิุตรา ตรรีตันนกุลู

57912207 นาย สรุศกัดิ์ อ่ิมเอ่ียม



52
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คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

59920336 รอ้ยต ารวจเอกหญิง ปภสัรา ปลั่งสมบตัิ

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

59430202 จา่โทหญิง กลัยา สดุนอ้ย

59430246 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง พรรณฤดี สขุคุม้

สาขาวิชาการจัดการ

57431135 สิบต ารวจตรี เศรษฐา หอมหวล

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

58130066 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง พลอยไพลิน รว่มวงศ์

58130475 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง สรุรีตัน์ ทรพัยร์กัษา

การจัดการมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเทีย่วระหว่างประเทศ

56920707 นางสาว ฉัตชฏา กาญจนาชีวะ

57920126 นางสาว ชอ่ผกา องัศวุฒันกลุสิริ

59920350 นางสาว ณชัชารยี ์ ธนาเลิศวสนุนท์

59920351 นาย ถิรพิทย์ ศรศกัดิ์

59920356 นางสาว ธนวรรณ ไหมออ่น

55920728 นาง ศนิกานต์ พิเชฐจินดากลุ

57920240 นางสาว เสาวภา สวสัดีมงคล

57920708 นาย อิศร์ วจันสนุทร

59920528 MR. D M MONSUR AHMED

59920529 MR. MD. SABBIR BHUIYA

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

57920101 นาย ณฏัฐชยั ธรรมรตันานนัท์

57920116 นางสาว ประภาพร เย็นสบาย



5357920224 นางสาว พทัธนนัท์ รุง่เรอืง

57920124 นางสาว สธุาศินี ธนสงวนวงศ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

59920325 นางสาว จารุวรรณ วฒิุประดิษฐ

59920327 นางสาว ชญานนัท์ น่ิมทอง

59920328 นาย ชินณพฒัน์ โจก้ลุ

58920257 นาย ชตุิพล ผ่องใส

59920009 นาย ณฐัณรงค์ สรอ้ยคีรี

59920332 นาย ธนภทัร เก่งการพานิช

59920488 นางสาว ธนิตนดา เศรษฐี

59920333 นางสาว ธิดารตัน์ ลิม้สกลุ

58920005 นาย นิวฒัน์ โวหารลกึ

59920311 นาย ปิยพรหม สมบรูณส์นิุธิ

59920011 นางสาว เปรมกมล ปรชีาภรณ์

59920338 นาง พรทพิย์ อินทรแ์จง

59920340 นางสาว วรรณา สกณีุ

60920133 นางสาว วนัทยา เฉลิมพลวรรณคดี

59920014 นางสาว วารุณี วฒันานกิุจ

59920342 นางสาว สมฤทยั ประดิษฐ์ผล

59920343 นางสาว สชุาดา วงษค์งค า

59920344 นาย สธีุ ทองขาว

59920348 นาย สวุรุิธ ดวงกาญจนา

บัญชีมหาบัณฑิต  

59920358 นางสาว กนัตฤ์ทยั ไชโย

57920132 นางสาว กิตติร์วี ขยนักิจ

57920243 นาง จิราภรณ์ สีทอง

59920359 นางสาว โชติกา วรีะศิลป์

58920019 นางสาว ณฐัชนุนัท์ คมดว้ยศิริ



5458920020 นางสาว ณีรนชุ โพธ์ิเนียม

57920244 นางสาว ธัญญพทัธ์ จรสัเศรษฐสิน

57921006 นาย ธีรกานต์ เหมือนใจ

58920267 นางสาว นดี ปันช่ืน

55920777 นางสาว ปรยิาพร วงัเวยีง

57920133 นางสาว ภทัรนิทร ์ คุม้ตระกลู

58920021 นาง วลยัพร แกว้สาร

55920142 นางสาว วลัลี พิมแพร

60920144 นางสาว ศิรกิลุ พงศปิ์ยสกลุ

60920238 นางสาว ษรฉัตร ขจรศกัย์

57920241 นาย สิทธิศกัดิ์ การุณ

55920060 นางสาว สพุตัรา ละดาดาษ

57920711 นางสาว สภุาพร คงวมิล

58920022 นางสาว อรเอม วดัเล็กนิยกลุ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการเงิน

58130422 นางสาว จฑุารตัน์ คงคาสยั

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

58430472 นางสาว พรกนก อวยชยั

สาขาวิชาการตลาด

58430562 นางสาว สิรลิกัษณ์ ล  าภู

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการเงิน

58130427 นางสาว นรทิรธ์ร เอ่ียมสวสัดิ์

สาขาวิชาการจัดการ

58130189 นางสาว ปารสิา สมโสม

58430180 นางสาว พิมพพิ์ศา จงึสิรวิฒันากลู

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม



5558430635 นาย จิรายทุธ แซโ่คว้

58130131 นาย พนัศกัดิ์ โตพลู

58130292 นางสาว วภิาพร พลเรอืง

สาขาวิชาการตลาด

58130027 นางสาว จิตรลดัดา อาจรกัษา

58430487 นางสาว จิรารตัน์ จิตอารี

58130162 นางสาว ณิชนนัท์ มโนวรกลุ

58130331 นาย ธนวนิท์ วฒันพล

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

58430366 นางสาว ดวงรตัน์ ภกัดีเกียรติวงศ์

58130355 นางสาว นนัทรตัน์ ประดิษฐ์สวุรรณ

58430575 นางสาว ประภาพร มาสขาว

58430583 นางสาว เหมือนตะวนั สวุรรณศิลป์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการเงิน

58130418 นางสาว กนกพร จีนจนัทร์

58130420 นางสาว กรรณิการ ์ บญุชิต

58130083 นาย ปวพล เอกอภิชยั

58130433 นางสาว มนสัวี ศรประสิทธ์ิ

58130438 นางสาว ศศิภารดา โตเขียว

58130158 นางสาว สิรนิดัดา เงินเจรญิ

58130441 นางสาว สดุารตัน์ อนจุร

สาขาวิชาการจัดการ

58430584 นางสาว กรกนก แกว้กลาง

58130403 นางสาว ชลิตา รอดนิล

58130193 นางสาว พิมพช์นก สขุเกษม

58430186 นาย สาธิน ภรูปัิญญากร

สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเทีย่ว



5658430235 นางสาว จรญิญา สขุสมนิล

58130217 นางสาว จิราภา ชมมาลี

58130218 นางสาว จฑุานาถ ซ่ือตรง

58430442 นางสาว ชาดา เยาวชิรพงศ์

58130225 นางสาว วรารตัน์ เอ่ียมพรพิภพชยั

58130226 นางสาว สรนิยา การยัภมิู

58430631 นางสาว อิสยาภรณ์ ถิระกิตติพนัธุ์

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

58130469 นางสาว ฐิติมา พวงดี

58130291 นางสาว ณฏัฐณิชา ตุม้สกลุ

58130471 นางสาว ปรมิล เจรญิสนิทยั่งยืน

58430473 นางสาว พรลกัษณ์ เจรญิวยั

58430480 นางสาว สิรโิสม สขุกลุ

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

58130376 นางสาว เจนจิรา วฒันศิริ

สาขาวิชาการตลาด

58130321 นางสาว กฤติกา พรหมจนัทร์

58130325 นางสาว จภุารตัน์ จนัท  า

58430546 นางสาว ณิชากร สบุญุ

58130333 นางสาว ธิดารตัน์ ขนัตา

58430044 นางสาว เบญจมาศ อทุยัศรี

58130334 นางสาว พิมพช์นก อนนัตส์รุองักรู

58130339 นาย ศารทลู สดุสาย

58430357 นางสาว สดุารตัน์ จนัทรส์วี

58130343 นางสาว อญัชิษฐา ผลผลา

58130170 นางสาว อารยา เชือ้พลายเวช

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

58430359 นางสาว กิติยาภรณ์ ตระกลูวงศช์ยั



5758130354 นางสาว ธัญชนก ค าอุม่

58130356 นางสาว ปฐมาวดี แสงสวา่ง

58430369 นางสาว ปภานนั เดชะพิพฒันส์กลุ

58130360 นางสาว พิชชาภา ป่ินวเิศษ

58430378 นางสาว มนสันนัท์ เหลา่ถาวร

58130365 นางสาว ยลดา ยางระหงษ์

58130366 นางสาว วยิะนนัท์ กล  า่ศรทีอง

58430151 นางสาว ศศิธร ศิลปมงคล

58430582 นางสาว สชุานนัท์ เนตรปัญญา

58130246 นางสาว อสัมา คหาปะนะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

กลุ่มวิชาการจัดการ

59430095 นางสาว กลอยใจ ทองดี

59430098 นางสาว กิตติยา ออ่นจงไกร

59430100 นางสาว กลุธิดา ภู่ทองค า

59430103 นางสาว ขวญัใจ แดงใส

59430105 นางสาว จนัทรจิ์รา ญาติเจรญิ

59430106 นางสาว จิตติพร เหลือหลาย

59430112 นางสาว จไุรรตัน์ เจรญิพร

59430114 นาย ชนินทร์ พรมฤทธ์ิ

59430116 นางสาว ชลิตา งามนภา

59430117 นางสาว ชตุิกาญจน์ นาคสีแสง

59430122 นางสาว ณาฏาชา เกิดศิริ

59430125 นางสาว ดารณี สวา่งวงศ์

59430126 นางสาว ดารวลัย์ บาโคส

59430134 นางสาว นรศิรา อมรสิน

59430135 นางสาว นลินี ด  าดี

59430136 นาย นฐัพล โกมล



5859430139 นางสาว นิชาภา วริตัน์

59430140 นางสาว นิภาพร ทดัแกว้

59430143 นางสาว ปนดัดา สมสขุ

59430148 นางสาว ปัทมา ภกัดีงาม

59430150 นางสาว ปิยะฉัตร สงวนญาติ

59430523 นางสาว ปิยะวรรณ คงประเวศ

59430152 นาย พชรดิษย์ นวุงศศ์รี

59430153 นางสาว พนิดา นกึหมาย

59430155 นางสาว พรรณิภา ฉายารตัน์

59430524 นางสาว พชัรนิทร ์ เนตรนภาไพศาล

59430159 นาย พิพรรช ลิช  า้

59430161 นาย เพชรชรนิทร ์ ศรชีาติ

59430166 นางสาว รชัดาภรณ์ พนันาโนน

59430174 นาย วรกร สวุรรณ

59430176 นางสาว วรรณิศา พลูประไพ

59430179 นางสาว วรางรตัน์ สขุลน้

59430180 นางสาว วชิชตุา พิมพส์กลุ

59430187 นางสาว สมาธิตา เพ็งตา

59430188 นาย สหรฐั คงประเวช

59430191 นาง สชุชัชญา เต็งทอง

59430192 นางสาว สตุิมา ยีค่  า

59430194 นางสาว สภุาพรรณ หวงัดี

59430199 นางสาว อลิษา สนามชยั

59430200 นางสาว อมัไพวรรณ ฮึง้เบีย้ว

59430201 นางสาว อไุรวรรณ จงเจตดี

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

59430203 นางสาว กาญจนา ถกลพฒันกลุ

59430212 นางสาว ชลิวรรณ ลีลา



5959430213 นางสาว ญาณี จิตจ ารสัรตัน์

59430218 นางสาว ณฐัรกิา พน้ภยัพาล

59430219 นางสาว ณฐัวดี แจง้แลว้

59430223 นางสาว ดารารตัน์ ทพัมงคล

59430227 นางสาว ธนชัชา ทองพลี

59430228 นาย ธนทั ลิน้ทอง

59430234 นางสาว นฤมล ผิวค า

59430235 นางสาว น า้ฝน นยัพฒัน์

59430243 นางสาว ปณุฑรกิา เนียมวงค์

59430549 นางสาว พรพิมล สอ่งแสง

59430249 นางสาว พรอารยี ์ ค  าคองแกว้

59430251 นางสาว แพรวนภา แสงจนัทร์

59430259 นางสาว มารสิา คชรนิทร ์

59430261 นางสาว รจนา สาลี

59430271 นางสาว วภิาวี เสวกอาภรณ์

59430272 นางสาว วลิลา่ บญุปก

59430278 นางสาว ศิรลิกัษณ์ วริยิะรตันพร

59430281 นางสาว สมฤทยั ยินดีสขุ

59430284 นางสาว สนิุสา ระวงั

59430285 นางสาว สปุราณี นอ้ยวนั

59430237 นางสาว อณญัญา กนัมหา

59430293 นางสาว อวษัฎา แกว้มณี

59430295 นางสาว อญัธิชา อินทรวชิยั

59430296 นาย อธัพร พิณเสนาะ

59430299 นาย เอกณรงค์ สขุใส

กลุ่มวิชาการตลาด

59430005 นางสาว กานตธิ์ดา มงคลธนวฒัน์

59430008 นางสาว เกือ้กลู ทองหลิม



6059430019 นาย ฐิติวฒัน์ ศิรริกัษ์

59430020 นางสาว ณอาภา อว้นมี

59430488 นางสาว ณฐัธิดา อดุมศภุฤกษ์

59430022 นาย ณฐันนัท์ พรมลทัธ์ิ

59430024 นาย ไตรภพ โชติประทมุเวช

59430027 นางสาว ทณัฑิกา ครองยตุิ

59430029 นางสาว ธนิษฐา หวงิปัด

59430033 นางสาว ธัญชนก จนัทรแ์จม่ศรี

59430037 นาย นพรตัน์ สโมสร

59430041 นางสาว เบญจวรรณ วลิยัรตัน์

59430045 นางสาว ปวณีธิ์ดา ป้ันประสงค์

59430046 นางสาว ปวณีา ใสยาทา

59430050 นางสาว พวงเพ็ชร ศรรีกัษา

59430055 นางสาว ภศูญา ยั่งยืน

59430061 นางสาว วรรณธณี นิกลุกาญจน์

59430063 นางสาว วรมัพร สมจิตต์

59430067 นางสาว ศรณัยภ์ทัร ยิม้สาระ

59430070 นางสาว ศิรดา บญุชู

59430072 นางสาว ศิรวิรรณ ยั่งยืน

59430079 นางสาว สภุทัรา สิทธิเดช

59430082 นางสาว เสาวลกัษณ์ กนัทกุข์

59430085 นางสาว อรณิชา เล็กรตัน์

สาขาวิชาการเงิน

58130421 นางสาว กฤษณา อนนัต์

58130041 นางสาว ชมพนูทุ ป้ันทอง

58130423 นางสาว ชไมพร กฤษณานวุตัร

58130108 นาย ธนวฒัน์ ชานมณีรตัน์

58130431 นางสาว ปรฉิัตร เพ็ชรผดุผ่อง



6158130044 นางสาว พจนาถ จงเสรมิกลาง

58130045 นางสาว พรพิมล เฟ่ืองฟผูล

58130156 นาย ภมิูภทัร เพ็ชรนาม

58130436 นางสาว วาสิตา ปากเมือง

58130443 นางสาว อรจิรา ศรบีรุนิทร ์

58130159 นางสาว อรสิา วฒิุชยัชาญกลุ

สาขาวิชาการจัดการ

58130397 นางสาว กมลทพิย์ แซล่ิม้

58430170 นาย กรนิ วภิธูนินทร์

58430585 นางสาว กฤติยาภรณ์ สมใจ

58430160 นาย กฤษดา ทว้มจุย้

58130398 นาย กลวชัร บวัระบตัิ

57431051 นางสาว กวนิทพิย์ สวนมาลา

57431052 นางสาว กวนินา สวนมาลา

58430414 นางสาว กานตธิ์ดา บรุาณ

57431055 นางสาว เกษร ไตรลกัษณ์

58430415 นางสาว แกว้สดุา หงษฟ์อ้น

58430416 นางสาว จารุวรรณ สวุรรโณ

58430417 นางสาว จิดาภา แดนเขต

58430418 นางสาว จิดาภา วรุิลพนัธ์

58430588 นาย จิรพฒัน์ เซ่ียงหวอง

57130234 นางสาว จิราภรณ์ กมุมาลยั

58430420 นางสาว จฑุารตัน์ อมตัวะตะ

58430421 นางสาว ชนิสรา เจตนานรุกัษ์

58430422 นางสาว ชลธิชา จินะปิน

58430589 นางสาว ชลิตา แซซื่อ้

56430553 นาย ฐาปกรณ์ ไกรกลิน่

57430690 นาย ณพสิทธ์ิ กิจประเสรฐิ



6258430179 นาย ณฐักิตติ์ ทพิยธ์นวศิาล

57431075 นางสาว ตติยา ศรฟัีก

58130404 นาย ทตัติพงศ์ บญุเสมอ

58430591 นางสาว ทยัญารตัน์ ก่ิงแสง

58130185 นางสาว ทพิยาภรณ์ อินพรม

58430167 นางสาว ธนพร แตงไทย

57130540 นางสาว ธนญัญา เอกวริยิกิจ

58430168 นางสาว ธันยช์นก แกว้เขียว

58430423 นางสาว ธันยพร ตุม้วจิิตร

58430424 นางสาว ธิดารตัน์ อว่มเกษม

58430169 นาย ธีรยทุธ เกือ้เกตุ

57431080 นาย ธีระศกัดิ์ พรหมหอม

57431082 นางสาว นรศิรา บางยาง

57431083 นางสาว นรศิรา ศรมีณี

58130405 นางสาว นลพรรณ ตั๊นจิ๊น

57431085 นางสาว นนัทวนั แยม้สวุรรณ

58430426 นางสาว นิตยา ลาดเสมอ

58430172 นาย นิธิรุจน์ เอ่ียมวรกิตติ์

58430593 นางสาว นชุจรนิทร ์ สขุเกษม

58430173 นางสาว บวรลกัษณ์ แพรสีด  า

58130038 นางสาว เบญจวรรณ เดชก าแหง

56430034 นางสาว ปวกีร ภมิูประสาท

58130406 นางสาว ปวณีา วอนเมือง

58130188 นาย ปัญญาภาส กรรณสตู

58130190 นางสาว ปณุยนชุ โพธ์ิทพิยน์พคณุ

58430174 นาย พงศธร พาณิชยว์บิลูย์

58130408 นาย พงษส์รุะ นงเยาว์

58430434 นางสาว พนิดา กระจา่งจนัทร ์



6358430175 นางสาว พรนภา ภาคอินทรยี์

58430176 นางสาว พรพรรณ จ าแนกวฒิุ

58430177 นางสาว พิชชาพร เจรญิวรชยั

58430178 นาย พิธกานต์ ชกูลิน่

58430596 นางสาว ภทัรวดี คงดี

58130410 นาย ภทัรวฒิุ กลา้หาญหริญั

55430711 นางสาว มีนา มีลาภ

58430435 นางสาว เมธาวี เพ็ชรโพธ์ิ

58130411 นางสาว ยพุารตัน์ อึง้เจรญิทรพัย์

58430182 นางสาว ยภุาพร วโิรจนว์ฒิุกลุ

57431120 นาย รฐัพงษ์ สวุรรณโถง

57431121 นางสาว รตัติกร บตุรพรม

58130412 นางสาว รตันา คลา้ยแดง

58430183 นางสาว รุจิรา พงษห์นองโน

58430184 นางสาว ฤทยัทพิย์ อ  านวยเงินตรา

58430597 นางสาว วรฎา ก่ีสงา่

58430436 นางสาว วรรณพร อน้พรอ้ม

57431123 นางสาว วรรณศิรนิทร ์ แสนเสนาะ

58430185 นาย ศรราม ปะสิง่ชอบ

58430187 นางสาว สชิุตา ราชรองเมือง

58430437 นางสาว สดุารตัน์ ค  ากรฤาชา

57431146 นางสาว สดุาวรรณ งามสวุรรณ์

58130416 นางสาว สธุาวี ควกิลีย์

58430189 นางสาว แสงสอ่งศรี ศรเีคลือบ

58430193 นางสาว อรุณรตัน์ งอกไม้

58430600 นางสาว อาภาพร ดมหอม

57430361 นางสาว อิสรตัน์ ปาวรยี ์

สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเทีย่ว



6458430438 นางสาว กนกพิชญ์ ศรณัยโชติ

58430659 นางสาว กนกอร สรรคเสรณี

57430387 นางสาว กมลชนก เป้าเลง้

58130012 นางสาว กาญจนา เตโชชยัจิตต์

58130445 นางสาว จรดิา โกสมุา

58430440 นางสาว จรยิา ยิม้รกัษา

58430237 นาย ชยัวฒัน์ ดวงสีแสง

57130276 นางสาว ชตุิมณฑน์ เเซอ่ึง้

58430238 นางสาว ณฏัฐณิชา กวา้งนอก

58430621 นางสาว ณฏัฐณิชา สมไพบลูย์

58430443 นางสาว ณฐัณีย์ ค  ามาลา

57131026 นางสาว ณฐัธยาน์ ทองบญุ

58430444 นางสาว ณฐันี ศรมีาน

58430239 นางสาว ณิชากร ศิรริกัษ์

58430622 นางสาว ตามฝัน แสงจนัทร์

58130281 นาย ไทเซ ชิมิซึ

58430623 นางสาว ธนาภา ครรชิตานรุกัษ์

58130448 นางสาว ธัญญารตัน์ รตันะ

57430753 นางสาว ปนสัยา แก่นสิงห์

57130616 นางสาว ปิยะพร จนัดารกัษ์

58130451 นางสาว พชัรนนัท์ พฒันชาติศรสีกลุ

57130619 นางสาว พิชยาภา ฆอ้งกาง

58430451 นาย พิศาล กายเพ็ชร

58430625 นาย ภควตั กนัแกว้

58430250 นางสาว ภชัภิชา อินทรบญุสม

58130129 นางสาว ภทัรชนนั สอนเอก

58430252 นาย ภานวุฒัน์ คงปราโมทย์

58130130 นางสาว มณีรตัน์ ขจรบญุ



6557131033 นางสาว มินตรา เมา้ทุง่

58430255 นางสาว เมธกา เกิดภู่

58430619 นางสาว รฐา จรเจนวฒิุ

58130455 นางสาว วราเทยีน โพยนอก

58430256 นางสาว วนัณี ชาญสงูเนิน

57130626 นางสาว วลัยา แซฉ่ั่ว

58430257 นางสาว วจิิตรา สนิทดี

58430259 นางสาว วลิาสินี ศรทีรพัย์

58130456 นางสาว สโรชา ภทัรกรธนกิจ

58430261 นางสาว สิรกิานดา แกว้มาตร

58430262 นาย สจิุตชยั บญุธรรม

57130002 นางสาว สชุานนัท์ บญุคลา้ย

58430627 นางสาว สทุธิชา ชลสายทรพัย์

58430628 นางสาว สภุสัสร สามสีสขุ

58430454 นาย สรุเดช ธิมาภรณ์

58430269 นางสาว เสาวภา ไชยกาฬสินธ์

58130088 นางสาว อชิรญาณ์ สินชยั

58430630 นางสาว อมฤตา พธุรา

58430271 นางสาว อรุณี หลอ่วรีะธรรม

58430273 นางสาว อญัธิกา อมัรยี ์

58430456 นางสาว อารษิา ไชยเพ็ชร

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

58430275 นางสาว กนกพร ชาตินะธุ

58430457 นางสาว กมลธิชา แกว้กลม

57430781 นางสาว กมลวรรณ สขุถาวร

58430276 นางสาว กาญจนา พิณทอง

58430633 นางสาว เกณิกา ลิม้พลาสขุ

58130463 นางสาว ขวญัพร จงปลกูกลาง



6658430277 นาย เขตนคร วนิทะชยั

57430784 นางสาว จินดารตัน์ อดุมแกว้

58430634 นางสาว จิรศัชญา พรหมสาขา ณ สกลนคร

58430461 นางสาว ชนนิกานต์ เวลวุรรณใน

58130466 นาย ชนะ หวงัพงษ์

58130199 นางสาว ชนากาญจน์ อินธิแสง

58130467 นางสาว ชรนิรตัน์ ตวัดี

58430462 นางสาว ชลธาร จนัทะโร

58430636 นางสาว ชโลธร กิจยะกานนท์

58130468 นางสาว ญาติกา พีรพฒันกมัพล

58430638 นางสาว ฐาจิดา หรนจนัทร์

58430284 นางสาว ณฐักฤตา บญุชโูต

58430287 นาย ณฐิัวฒิุ สินสอนวรภทัร

57130639 นางสาว ดาวฟา้ มั่งประสิทธ์ิ

58430464 นาย ทกัษด์นยั เจนจบ

58430466 นางสาว ธนิดา แตง่ศรี

58130017 นางสาว ธมลวรรณ อจันา

58430467 นางสาว ธัญยาพร เลิศสกลุ

57431280 นางสาว นลทัพร ทุง่ยางเผือก

58430288 นางสาว นชัรภีรณ์ สวยลกึ

58430641 นางสาว นดัดาวดี เพ่ิมพนูไพบลูย์

58430290 นางสาว ปภสัสร สขุมี

58430643 นางสาว ปารชิาติ พาวขนุทด

57430800 นาย ปิยะพนัธ์ ขนุศรรีกัษา

57430956 นางสาว พชัฎาภรณ์ บตุรเขียว

57430804 นาย ภคพล เชือ้เจ็ดตน

58130202 นางสาว ภนิดา ประสิทธิแพทย์

58430294 นาย มนตช์ยั ใจกรด



6758430644 นางสาว มขุครนิทร ์ บาลโสง

58430296 นางสาว ยลวรรณ บรสิทุธ์ิ

58430298 นางสาว รตันฟ์า้ บวัแยม้

58430299 นางสาว ลดัดาพร อ่ิมส าราญ

57430432 นาย วรกร แยม้ขยาย

58430301 นางสาว วรางคณา หาญอสุาหกิจ

58430476 นางสาว วรนิทพิย์ ศรแีกว้

58130048 นางสาว วสิาข์ ดาวเรอืง

58430478 นาย ศภุณฐั จนัทรส์มบรูณ์

58430479 นาย เศรษฐสิริ นิลสนธ์ิ

58430646 นาย สรกฤช เหมลว้น

58130474 นางสาว สทุตัตา เยาด า

58130049 นางสาว สทุตัตา สดุแสวง

58430482 นางสาว สพุรรณนี เกิดสวา่ง

58130019 นางสาว สวุนนัท์ เย็นใจ

58430309 นางสาว อภิญญา ธัญญวศิน

58130477 นางสาว อรุโณทยั ผิวนวล

58430483 นางสาว อจัจิมา พลส าโรง

58430649 นางสาว อาทติยา นิคมภกัดิ์

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

58430194 นางสาว กนกวรรณ เมธาสิงห์

58430399 นางสาว กรพรรต วงศจ์  าลองสขุ

58430388 นางสาว กรรณิการ ์ ค  าแยง

58130373 นางสาว กญัญว์รา เทยีมทศัน์

58430196 นางสาว กญัญารตัน์ ศภุอศัวกลุ

58130374 นาย กีรวตัิ ทรพัยพ์าลี

58430601 นางสาว คงขวญั มาผา

58130172 นางสาว จรสัสดุา จิตราวธุ



6857430364 นางสาว จารณีิ มธุกาสิทธ์ิ

57430912 นางสาว จิราพร จกัรวาฬนรสิงห์

58130377 นาย เจษฎา กลิน่ทอง

57430368 นางสาว ฉัตรฐรกิา ศิรปิระทมุ

58430390 นางสาว ชญานิศ ขวญัเมือง

58430391 นางสาว ชมกนก กลมกลอ่ม

58130379 นางสาว ชลิดา สนิทนาน

58430392 นางสาว ญาดา อุน่เรอืน

57130500 นาย ณภทัร ก าจดัภยั

58130383 นางสาว ณฏัฐณิชา ทองประดบั

58130173 นาย ณฐัดนยั ยวงสวุรรณ

58430202 นางสาว ณฐัธิดา สนุทรส

58430203 นาย ณฐัพล พงษร์ามญั

58430204 นางสาว ณฐัภา กอบกิจบรบิรูณ์

58430205 นางสาว ณฐัรตัน์ อูอ่รุณ

58430206 นางสาว ณฐัวรรณ เชียงศรี

58130176 นางสาว ณิชา คมข า

58430394 นาย ตรภีฏั โสภณมณี

58130177 นางสาว ทพิยว์รรณ นพฤทธ์ิ

58430209 นางสาว ธนษา ธนเดชะวฒัน์

57430651 นางสาว ธิดารตัน์ ปะทะตา

57130740 นาย เธียร ธีรวโิรจน์

58130006 นางสาว นภาพร สง่ศิลป์สอาด

58130007 นางสาว นนัทกานต์ วดัแชม่

58130033 นางสาว นิภาพร รูปสม

58130387 นางสาว บษุยากรณ์ พนัธจ์นัทร ์

58130388 นางสาว เบญจมาศ หอ้มลอ้ม

58430217 นางสาว ปัณฑารยี์ เหล็งนุย้



6958430396 นางสาว ปานวาด ป้อมด า

58430397 นางสาว พนิดา ตนัตะราวงศา

58430221 นางสาว พิชามญชุ์ อิศรภกัดี

58130390 นางสาว พินทพุร ปัญญาพงษเ์มธ

58430400 นางสาว ภทัรมาส อนพุกุ

58430401 นาย ภมิูอนนัต์ หมอกแสง

58430402 นาย มณฑล ปิยะศิรพินธ์

58130181 นาย มนตรี มิถนุา

57430920 นางสาว มนทกานต์ วรรณโลหติ

58130182 นางสาว มสัมล วงษอ์นุ

58430611 นางสาว เยาวลกัษณ์ ระเบียบนาวนีรุกัษ์

58430403 นางสาว รชัยา พรหมอารกัษ์

57130048 นางสาว รุง่ทพิย์ พรหมศิริ

58130391 นางสาว ลกัษิกา สิมศิรวิฒัน์

58430405 นางสาว วราภรณ์ เกตสุวุรรณ

57431240 นางสาว วราลี อารมิีตร

58430406 นางสาว วนัวสิา คงเมฆ

57130157 นางสาว วภิาสิริ เรศจะโปะ

58130393 นางสาว ศิรดา มลูโท

58430615 นางสาว ศิรกิมล กนัแสงศรี

57130514 นางสาว ศภุาธิณี ปานเรอืง

58430225 นางสาว สมิตา กลุวฒันะเทพ

58430226 นาย สรวศิ ซ่ือตรง

58130078 นางสาว สรติา กตะศิลา

57431255 นางสาว สชุาดา มุ่งพากเพียร

58430228 นางสาว สดุารตัน์ เทพรกัษา

58130394 นางสาว สมิุตรา ปราชณีย์

57430925 นางสาว สรุชา สขุแสง



7057130746 นางสาว หฤณฐั เกตรุตัน์

57430385 นางสาว เหมือนฝัน ดวงดารา

58130395 นาย อดิเทพ พึง่เย็น

58430616 นางสาว อนญัญา เจรญิผล

58430229 นางสาว อนธิุดา วทิยพฒันาพร

57130272 นาย อนพุล วทิยศกัดิพ์นัธุ์

58430617 นางสาว อภิญญา มั่งสงูเนิน

58430411 นางสาว อรณีย์ รตันวารี

58430230 นางสาว อรพรรณ แกว้เมืองนอ้ย

58130396 นางสาว อรวลี สีระสา

57431270 นางสาว อจัฉรา บญุค า

58130139 นางสาว อญัชิษฐา กรรณิการ ์

58430231 นางสาว อญัทกิา เจรญิสขุ

58430233 นาย อิทธิชยั ฉันทวเิศษกลุ

58430413 นางสาว อษุมาพร ภศูิริ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วและบริการ

59430336 นางสาว กมลวรรณ คงเอ่ียม

60430315 นางสาว กลัยา อดุม

59430303 นางสาว จิราพร ชาวงาใต้

59430342 นางสาว เจนจิรา เขาแกว้

59430534 นางสาว ณฏัฐรยีา ก่ิงแกว้

60430318 นางสาว ณฐัธยาน์ เรอืงประดิษฐ์

59430348 นางสาว ณฐันนัท์ แกว้เหล็ก

59430350 นาย ณฐัภมิูนทร์ ปากหวาน

60430319 นางสาว ณิชชา จนัทรห์อม

60430320 นางสาว ดลยา เพ็ญพงษพ์นัธ์

60430322 นางสาว ดวงสมพร ชยัสวสัดิ์

59430309 นางสาว ทติยศ์รา พลศรี



7159430352 นางสาว ธัญญลกัษณ์ ศิลปศาสตร์

59430353 นางสาว ธัญญารตัน์ ดมุกลาง

59430359 นางสาว ปิยาภรณ์ กะศิโกศล

59430361 นางสาว พรชนก สีดา

59430363 นาย พิชญตุม์ ตวงจิตตส์นุนัท์

59430541 นางสาว ยพุาวรรณ ประจงจิตสกลุ

59430371 นางสาว วรรณทชิา แพรใจ

59430372 นางสาว วรญัญา กลิน่ดี

60430323 นางสาว วาทนีิ คลา้ยจินดา

59430374 นางสาว วสิดุา นวลส าลี

59430326 นาย ศรณัยวฒัน์ ยาพรม

59430380 นางสาว สขิุตา ของฮอม

59430543 นางสาว สทุธิพร ผดงุศรี

59430381 นางสาว สนุทรี ศรแีจง้

59430383 นางสาว สพิุชฌาย์ กาเสวก

59430539 นางสาว หฤทยั ติลกวรรณ

59430388 นางสาว อนสุรา อนรุกัษ์

59430544 นางสาว อภิญญา วงษน์อ้ย

59430389 นางสาว อภิญญา แสงสวา่ง

60430327 นางสาว อรสิา มิสาริ

60430335 นางสาว อจัฉราวดี ฤกษง์าม

59430545 นางสาว ไอยดา อนลุีจนัทร ์

59430325 นางสาว ไอรดา แดงประเสรฐิ

สาขาวิชาการตลาด

57430294 นางสาว กมลรตัน์ เถ่ือนมว่ง

58430001 นางสาว กรรณิกา ขนัอาสา

58430037 นางสาว เกวลี กวมทรพัย์

57431466 นางสาว เกษสินี คณุชยั



7258130324 นางสาว จิรประภา แทนชยัภมิู

57430982 นางสาว จิรประภา บญุรม่

58430082 นางสาว จฑุามาศ ทวนดิลก

58430084 นางสาว ชนนิกานต์ ชา่งฉาย

58430085 นางสาว ชนนัตพ์ร แก่นพรมมา

58130256 นางสาว ชลธิชา สนุทรวฒัน์

58430005 นางสาว ชญัญานชุ อยูส่วสัดิ์

57430547 นาย ชยัสวสัดิ์ สขุสวสัดิ์

58430543 นาย ชานนท์ แฝงเชียงเหยีน

58430489 นาย ชิติสรรค์ สง่เสรมิ

58430088 นาย โชคทวี มั่งมีมาก

58130327 นางสาว โชติกา โชติววิฒันา

58430491 นางสาว ญาดา นิรตัติศยักลุ

58430342 นางสาว ญาภานนัท์ ไชยคณุ

58430492 นาย ณรงคช์ยั ศกัดิธ์รรมศิริ

58430545 นาย ณฐัพงษ์ วงษส์งา่

58130329 นาย ณฐัพล หนมูาทวงศ์

58430007 นางสาว ณฐัวภิา นิยม

57430450 นางสาว ดวงสรุยี ์ เงินล  าปาง

58430547 นาย ธนวฒัน์ กลุชยัววิฒันกิ์จ

58430548 นางสาว ธนชัชา ศรวีริยิะวงศ์

57430443 นางสาว ธัญชนก เพียรเสมอ

58430550 นางสาว ธารวมิล สิรนิพเกา้

58130332 นางสาว ธิดาภรณ์ ลีลาวนิชกลุ

58430041 นางสาว นงนภสั แยม้ใหม่

58430092 นางสาว นลินา แกว้แดง

58430552 นางสาว นวพร ศงสนนัทน์

58430553 นางสาว นชัชา สินสวุรรณ



7357430457 นางสาว นิศาชล มาชนก

58430094 นางสาว นศุรา ตรนีพ

58430095 นางสาว เนติมา จนัทรโ์สภา

58430045 นางสาว เบญจวรรณ ศกัดานกุลู

58430096 นาย ปฏิภาณ เจรญิขจรชยั

58430501 นางสาว ปวณีน์ชุ แซล่ิม่

58430097 นางสาว ปารษิา โรจนวฒัน์

57430860 นางสาว ปิยมน แซโ่ฟง้

58130164 นาย ปิยวฒัน์ สิงหพนัธ์

58430050 นาย พงษภ์ทัร ศรสีาครบรสิทุธ์ิ

58430503 นางสาว พรวลยั ศรวีไิลเจรญิ

58430504 นางสาว พลอยไพลิน สืบวฒันศิลป์

58430506 นางสาว พีรพร ฤทธิเดช

57431371 นางสาว เพ็ญพิชชา วชิาเกวยีน

58430100 นางสาว ไพลิน ฤกษด์ี

58430508 นาย ภานพุงษ์ ญาติเจรญิ

58430509 นางสาว มนธิชา ชินส าโรง

58430557 นางสาว มขุรนิทร ์ อมรรตันายทุธ์

58430105 นางสาว รกัษส์ดุา พุม่มณี

58130092 นางสาว วรญา สิทธิวรีะกลุ

58130064 นางสาว วรรณกานต์ แชม่นิล

58430559 นางสาว วรวรรณ อินทรส์ิงห์

58430513 นางสาว วสธุา แกว้มณี

58430023 นาย วเิชียร พชรกรกลุ

58430109 นาย วรีะพนธ์ ช่ืนเชา้

58130168 นาย ศรณัย์ สินสถิตพงศ์

57430574 นาย ศิวกร ศรแกว้

58430111 นาย สถาพร เริม่ลาวรรณ



7458430515 นางสาว สนิทพิมพ์ โอฆะพนม

58430560 นาย สมเดช จารุทตัธ ารง

58430112 นางสาว สรารี ลิม้สกลุ

58130341 นางสาว สิรยิากร องัคณากร

58430029 นาย สีหนาท ศิรวิรกลุชยั

58430563 นางสาว สดุาพร เสนารตัน์

58430113 นางสาว สธิุดา โดง่ดงั

57430475 นางสาว สปุาณี สิทธิพนัธ์

58430032 นาย เสฎฐวฒิุ ยอดยิง่

58430115 นางสาว อมิตตา เบ็ญจนาค

58430116 นางสาว อรพรรณ ทบัทมิทอง

57430313 นางสาว อจัจิมา หมั่นท า

58430118 นางสาว อญัชญั เทยีนเงิน

58430034 นางสาว อฐัธนกาญจน์ ธรรมาวชิากลุ

58430519 นางสาว อมัพิวลัย์ บญุมี

58430119 นาย อิศรา เอมดี

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

58430120 นางสาว กรณิศ กลุชล

58430566 นางสาว กรหทยั พรไพรเพชร

58430568 นางสาว กาญจนา มีสา

58430361 นาย จกัรกรชิ ทบัทอง

58430126 นางสาว จารุวรรณ นาคทอง

58130208 นางสาว จิราพร นอ้ยศรี

58430362 นางสาว จิราภรณ์ มาตชยัเคน

58430127 นางสาว จีราภา ยาหอม

58430128 นางสาว เจนจิรา เเซต่ั๊น

58430129 นางสาว เจนจิรา ค าลือ

58430364 นางสาว ชตุิกาญจน์ ธาตบุวั



7558430365 นางสาว ฐิติลกัษณ์ อภิชยัวงศ์

58130352 นางสาว ณฐัณิชา มีเจรญิ

58130209 นางสาว ณฐัรุจา จนัครา

57130473 นาย นวพล โฆษิตวทิยศ์ิลป์

58430573 นางสาว นวรตัน์ คีรธีีรกลุ

58430367 นางสาว นนัทนา เอ่ียมแสง

58430574 นางสาว นิชะนาถ ยอดผล

58430368 นางสาว นิชาภา บญุเรอืงอดุม

58130242 นาย นิธิภทัร เบ็ญฮาวนั

58430136 นางสาว นิลาวรรณ แชม่ชอ้ย

58130206 นางสาว นชุธิดา ทาระพนัธ์

58430137 นางสาว บหุลนั กรุดทอง

58130357 นางสาว ประภสัสร ประหารภาพ

58430372 นาย ปัญญาวทิย์ สทุเธนทร์

58430139 นางสาว ปานทพิย์ ศิรอกัษร

58430140 นางสาว ปารชิาต วเิศษศกัดิ์

58130054 นางสาว พฤษภาพร พนัธมาศ

58430142 นางสาว พิชญาภคั แบบเหมาะ

58430374 นางสาว พิมพป์ภสัสร เรามานะชยั

58430375 นางสาว เฟ่ืองรุจา ฟเูฟ่ือง

58430376 นาย ภทัรพล ศิรปิระเสรฐิ

58130090 นาย ภาสวชิญ์ ฐิติวรารกัษ์

58430576 นางสาว มณีนชุ สุม่มาตย์

58430144 นางสาว มนณัญา สวุรรณประภา

58430145 นาย เมธิศ เจรญิรืน่

58430148 นางสาว รตันาพร ป่ินคลา้ย

58430578 นางสาว รตัพร ศรรีบัขวา

58430150 นาย แรงใจ จนัทนา



7658430382 นาย วรพจน์ ทองเพ็ชร

58430579 นางสาว วรรณพร เล็กมั่นคง

58130072 นางสาว วรางคณา ครองยตุิ

58430580 นางสาว วจันพร โปอารมย์

58430383 นางสาว วนันิสา ขนุนบุาล

58430656 นางสาว ศรนิทพิย์ พนัธพิ์จิตร

58130367 นาย ศกัดิพ์รชยั บวัเผ่ือน

57130484 นาย ศภุณฐั สินวงษช์ยั

58130067 นางสาว สิรยิากร แสงทอง

58430153 นางสาว สิรธีร พนัธพิ์จิตร

58430385 นางสาว สกุานดา สงูใต้

58430155 นางสาว สธิุรดา ชชัวาลอนทุตั

58430386 นางสาว สรุตันา บศุบก

58430158 นางสาว อมรรตัน์ วรรณค าผยุ

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

58130004 นางสาว ยมาภรณ์ เสมพืช

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

58430311 นางสาว กลุสตรี ศรบีรรเทา

58430524 นาย เจษฎากร พุม่โพธ์ิทอง

58130303 นาย นิธิศ ศภุศิริ

58130076 นางสาว วรกานต์ ชุ่มช่ืน

58130314 นางสาว ศิรกิาญจน์ รว่มทอง

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58130074 นางสาว กณภทัร ์ วรรณววิฒัน์

58130055 นางสาว กนกวรรณ โพธิพล

58130294 นางสาว กรรณิการ ์ ภาคการ

58130295 นางสาว จิณณพตั จิรกมลสทุธิกลุ

58130073 นางสาว จฬุาลกัษณ์ อ๋ิวสกลุ



7758130299 นางสาว ณฏัฐา เมธีศกัดิ์

58130060 นางสาว ทารกิา ตรงทอง

58430065 นางสาว ปิยฉัตร พรยิง่

58130310 นางสาว วชิราภา ชีวสาธน์

58430070 นางสาว ศรารตัน์ พงษพิ์ทกัษว์เิศษ

บัญชีบัณฑิต  

58430056 นาย กรวรี ์ สิงหสตุ

59430399 นางสาว กลุดา บญุสง่

57431311 นาย คณิน มั่นจิตตค์งเจรญิ

58430057 นางสาว จรรยพร ศรมีณี

58430522 นางสาว จารุวรรณ เจรญิกิจ

58430058 นางสาว จิณณจ์ฑุามาศ สรุยิะค า

59430400 นางสาว จินดาภร สวุรรณรตัน์

58430313 นางสาว จิรชัยา กอพล

59430404 นางสาว เจนจิรา ชลวริยิะกลุ

59430527 นางสาว ชฎาพร เสนียน์นัท์

58130094 นางสาว ชณฐัญา บรรพต

59430406 นางสาว ชนิดา ชะอุม่ใบ

58130058 นางสาว ชลธิรศน์ มั่งคั่ง

59430528 นางสาว ชลาลยั พุม่ทรพัย์

57431330 นางสาว ช่ืนสมุน ศิรพิิพฒัน์

59430412 นางสาว โชติกา เที่ยงสนุทร

59430529 นางสาว ญาสนุนัทน์ สิรวิฒันโยธิน

59430414 นางสาว ฐิตินนัท์ ป่ินทอง

58130298 นาย ณภทัร เกือ้สขุ

59430416 นางสาว ดวงใจ ศิลประเสรฐิ

59430417 นางสาว ดาเรศ พิมพส์กลุ

57130131 นาย ตนภุทัร ชิตาภรณพ์นัธุ์



7859430418 นางสาว ตะวษิา จ าธรรม

57430503 นางสาว ทรายทอง คะเนนอก

57430840 นางสาว ธราภร ตุน่ไวย์

58130147 นางสาว ธีรศิรา สนุทรสถาพร

57430281 นางสาว นทัธห์ทยั ชยัรุง่เรอืง

57431351 นางสาว นิตยา กลมเกลีย้ง

58430317 นางสาว เนตรตันา สหะเดช

58430319 นางสาว เบญจมาศ มะณีรตัน์

58430528 นางสาว เบญจรตัน์ แสนมาตย์

57430511 นาย ปรชัญา แกว้ผ่อน

59430433 นางสาว ปารชิาต เณรแกว้

58430066 นางสาว พคพร เสง่ียมงาม

57430514 นางสาว พรปวณี์ ช่ืนศิริ

59430436 นางสาว พิมนิภา ศรจีนัทร ์

59430439 นางสาว พิมพิมล ธรรมสร

59430440 นางสาว เพ็ญฤทยั ใยโท

59430441 นางสาว แพรวพรรณ เงินเจือ

59430448 นางสาว มลัลิกา เชือ้วงัค  า

57130415 นาย รชัชานนท์ วบิลูยร์ตันศรี

59430452 นางสาว รุง่ทวิา พานิชย์

59430455 นางสาว วนิดา แสงชวลิตร

59430456 นางสาว วรรณนิษา เขียวเขิน

58430068 นางสาว วรรณวสิา พิมลศรี

57430521 นางสาว วารธิร ไชยราช

59430460 นาย วชิยั ไชยรปิู

58130068 นางสาว วไิลวรรณ นาคแดง

59430462 นางสาว ศรสวรรค์ พลูเอ่ียม

58430071 นาย สกนธ์ ศิรธินะศาสตร์



7957130683 นาย สพล ดวงกมล

59430467 นางสาว สลินนา ค าพิทรูย์

58130317 นาย สารนิ สาราบรรณ์

59430468 นางสาว สกุญัญา สิงหใ์จชืน้

59430469 นางสาว สชิุตา สดใส

59430470 นางสาว สธิุดา ทา่สาคร

59430472 นางสาว สพุนิดา ไทยเจีย

59430474 นางสาว สภุนิดา เหลืองออ่น

58430532 นางสาว สภุาภรณ์ เข็มทรพัย์

59430476 นางสาว หทัยา ออ่นยืนยง

59430477 นางสาว อจิรวดี เงินดี

59430480 นางสาว อพิณญา ป้ันตระกลู

59430482 นางสาว อมรรตัน์ กา้มสนัเทยีะ

57431417 นางสาว อรวรรณ ค าดี

58130319 นาย อินทวงค์ เปรมาภรณ์

57130158 นางสาว อบุลวรรณ์ แยม้ป๋ิว
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คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการผดุงครรภ์

58920243 วา่ที่พนัตรหีญิง จงสฤษฎ์ มั่นศิล

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

59920044 เรอืตรหีญิง กานดา มั่นคง

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

58010229 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง วชิญา ทศส าราญ

58010050 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง สตรรีตัน์ ช่ืนชอบ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

55920290 นางสาว นิรมล โตสติ

55920301 นาง อรญัญา ปาละกะวงศ์

สาขาวิชาการผดุงครรภ์

58920059 นางสาว กรรณิการ ์ แซต่ั๊ง

58920060 นางสาว กฤษณี สวุรรณรตัน์

59910021 นาง กสุมุล แสนบญุมา

58920061 นางสาว จารุวรรณ์ ทา่มว่ง

58920064 นางสาว ชนกพร ศิลธรรมกิจ

59910024 นาง ณิชาพร ทพิสิงห์

59910027 นางสาว พิมลดา ลดัดางาม

58920244 นางสาว ศจิุรตัน์ ศรทีองเหลือง

58920245 นางสาว สินาภรณ์ กลอ่มยงค์

58920074 นางสาว สกุญัญา ตาแสงสา

59910029 นางสาว สพุตัรา อนัทรนิทร ์

59910191 นางสาว อารยีา สมรูป

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก



8159910175 นางสาว จฑุาทพิย์ นามมอ่ง

59910176 นางสาว นิภาภรณ์ ช่ืนอรา่ม

59910171 นางสาว มณีพร ภิญโญ

57910077 นางสาว วนัวสิา ยทุธโยธิน

58910032 นางสาว สภุา ค ามะฤทธ์ิ

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

59920043 นางสาว กลัยรตัน์ ศรกลา้

57910180 นางสาว เดือนธิดา ศรเีสมอ

57910184 นางสาว ปรษิา เกยไชย

59920052 นาย อนนัตศ์กัดิ์ จนัทรศรี

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

59910188 นางสาว กรวรรณ ผมทอง

58910033 นาง กลัชนา ศรพีรหม

59910182 นางสาว เกศรนิ เทยีนแกว้

58910035 นางสาว ธรณสั ปิยะกลุ

57910058 นางสาว ปัณฑารยี์ เกียรติสถิตกลุ

59910190 นางสาว พรทพิา พนัธุค์  า

59910179 นางสาว ยพุาวดี แซเ่ตีย

55920270 นางสาว สรุภา สายแกว้

58910046 นางสาว อรพรรณ บญุลือ

57910178 นางสาว อไุรวรรณ ทองอรา่ม

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

57920178 นางสาว กมลวรรณ คุม้วงษ์

57920181 นางสาว ดรุณี วรนาม

55920223 นาง ธัญพฒัน ฤทธิผล

55920224 นาง บษุบา อภยัพิม

59920419 นางสาว ประไพศรี คงหาสขุ

58920046 นางสาว ปณุรภา ตระกลูไพศาล



8255920225 นาง พสันียา พุม่จนัทร ์

57920185 นางสาว มโนวรรณ มากมา

58920047 นางสาว วรารตัน์ เหลา่สงู

55920552 นางสาว สาวติรี ออ่นจนัทร์

58920049 นางสาว อรพรรณ วรยาน

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

58920051 นางสาว คมัภีรพรรณ สาชิน

57920202 นางสาว นรนิทร์ สมปอง

55920278 นางสาว นาฏยา พิทกัษญ์าติ

57920206 นางสาว รุง่ธิวา นกับญุ

57920209 นาง ส าราญ ศภุพิชน์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

58010116 นางสาว สภุสัรญีา เกือ้กลูราษฎร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

58010161 นางสาว ชนากานต์ เจือเจรญิ

58010185 นางสาว นวรตัน์ เล็กเปีย

58010201 นางสาว ปาลิตา จนัทรม์ดั

58010225 นางสาว รมัภา เอก้นัหา

58010231 นางสาว วมิลสิริ ปานเนียม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58010147 นางสาว กิตติรตัน์ เชยจนัทร์

58010172 นางสาว ณฐักมล เกสรา

58010176 นางสาว ทชิากร งานเกณฑ์

58010022 นางสาว นวยีา ธรรมดี

58010186 นางสาว นทัมล แสงหวัชา้ง

58010081 นางสาว เบญจวรรณ เจรญิสขุเสถียร

58010194 นางสาว ปรางคท์พิย์ แสงโคตร

58010196 นางสาว ปรชีญา พวงสดช่ืน



8358010097 นางสาว รชันิกลุ สิงหร์มัย์

58010228 นางสาว วชัรี คเูจรญิสขุ

58010105 นางสาว ศศิวมิล จารุวฒัน์

58010254 นางสาว สนิุตา เจรญิรอย

58010115 นางสาว สภุตัรา ผ่องสอาด

58010257 นางสาว สภุาวดี กาจหาญ

58010044 นางสาว อรวรรณ จนัทเสน

58010046 นางสาว อารรีตัน์ จนัทเสน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

58010001 นางสาว กมลชนก เวยีงอินทร์

58010053 นางสาว กวนิทรา สขุรตันอ์มรกลุ

58010004 นางสาว กิติมาภรณ์ บญุลอย

58010005 นาย กิติศกัดิ์ คูก่ระสงัข์

58010148 นางสาว เกษศิรนิทร ์ หนนุสวุงค์

58010009 นางสาว จนัทมณี ฉัตรเงิน

58010150 นาย จาตรุงค์ เจรญิสขุ

58010158 นางสาว เจมสจิ์รา จุย้สขุ

58010124 นางสาว ฉัตรแกว้ เปรือ่งวชิา

58010060 นางสาว ชญาดา แข็งฤทธ์ิ

58010067 นางสาว ฐิติพร บรรดาศกัดิ์

58010069 นางสาว ณชัชา ภาลีขนัธ

58010015 นางสาว ณชัฐิชา วงศก์ าภู

56010256 นางสาว ทกัษพร โอะ้บา้นตม

58010180 นางสาว ธมลวรรณ ศิรจินัทพนัธุ์

58010077 นาย นฤพล วงษว์รรณ

58010188 นางสาว น า้ฝน มีแกว้

58010078 นางสาว นิชาภา ดีสวสัดิ์

58010023 นางสาว นิภาวรรณ หมู่หม่ืนศรี



8458010202 นางสาว ปาลิตา แสงนาค

58010206 นางสาว พชรมน เกตคุา้งพลู

58010025 นางสาว พรทพิย์ ฉ ่าจิตร

58010208 นางสาว พรทพิย์ ชาติหาร

58010086 นางสาว พรพรหม ตนัยะกลุ

58010089 นางสาว พรมิรกั ตุม่ศิริ

58010210 นางสาว พชัรญีา เรอืงเดช

58010212 นางสาว พิชญส์ินี คงธะรงัษี

58010215 นางสาว แพรวพลอย แสงเดช

58010049 นางสาว ภคัจิรา จนัทวงษ์

58010096 นางสาว รกัษศ์ิริ กงแกว้

58010223 นางสาว รตันา อาจหาญ

58010224 นางสาว รตัิกาล ผลชะอุม่

58010130 นางสาว รุง่ทวิา มาระบตุร

58010032 นางสาว วดาพร หวงัจิตร ์

58010036 นางสาว วนัวสิา ใจดีเย็น

58010232 นางสาว วลิาวลัย์ ชว่ยบญุ

58010233 นางสาว วรีนชุ พนัดาบตุร

58010131 นางสาว วรีภา อุน่แกว้

58010132 นางสาว ศรญัญา โกเกตุ

58010103 นางสาว ศศิทรา วงศส์วสัดิ์

58010235 นางสาว ศศิธร กระมล

58010104 นางสาว ศศิธร คุม้ภยั

58010239 นางสาว ศนัสนีย์ สวา่งแสง

57010398 นางสาว ศิรปิระภา นาชิต

58010133 นางสาว สมหทยั ทองมา

58010134 นางสาว สมิดา ค าขจร

58010249 นางสาว สกุญัญา หวงัวชิา



8558010251 นางสาว สจิุตรา สดุธรรม

58010135 นางสาว สธิุดา ทมิแสง

58010252 นางสาว สธิุตา มีทรพัย์

58010114 นางสาว สปุวณี์ ธนาสายทพิยก์ลุ

58010138 นางสาว อรทยั สายทอง

58010261 นางสาว อรุณกมล บวัศรี

58010045 นางสาว อจัฉรา ตมุแมน้

57010386 นางสาว อไุรรตัน์ ททีองแดง

57010049 นางสาว ไอรดาร์ ทรพัยไ์ทย

58010122 MISS CHHUM SREYLEAK
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คณะการแพทยแ์ผนไทยอภัยภูเบศร

การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย

58180093 นาย ปิยะมินทร์ ดินมว่ง

การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย

58180096 นางสาว ภิญญาพชัญ์ พรประเสรฐิ

58180100 นาย สกล สขุขะปัญญา เสง่ียมศรี

58180055 นางสาว อมราวดี เกิดสวา่งเนตร

การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย

58180062 นางสาว จารุจินดา ค าวลิานนท์

58180086 นางสาว ชยาภา ชยัประสิทธ์ิ

58180116 นางสาว ทบัทมิ วรรณภกัดี

58180088 นางสาว ธนกร ไตรธนเดชา

58180106 นางสาว ธัญญา แรกจ านงค์

58180040 นาย นพรตัน์ โพธ์ินอก

58180091 นางสาว ปรางทพิย์ คงดสุิต

58180044 นางสาว ปิยธิดา วงศค์  าสิงห์

58180107 นางสาว พรสภุา พงศแ์พทย์

58180094 นางสาว พชัรยีา ตีบกลาง

57180023 นางสาว ภทัรภรณ์ โสภา

58180108 นางสาว ภิณยะภชัร ์ เหมือนเปลือ้ง

58180109 นางสาว รติพร พรรณจิตต์

58180120 นางสาว ศภุาพิชญ์ เกียรติพรพิทกัษ์

58180053 นางสาว สนิุตา ธูปหอม

57180124 นางสาว อภิญญา บญุยง



8758180063 นางสาว อมลวรรณ มั่งคั่ง

58180057 นาย เอกภพ รกัษม์ณี

การแพทยแ์ผนไทยประยุกตบ์ัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์

58180002 นางสาว ก่ิงกาญจน์ กริม่ใจ

การแพทยแ์ผนไทยประยุกตบ์ัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์

58180007 นางสาว ญาณิศา รวยทรพัย์

58180008 นาย ณฐัชนน นาคอรา่ม

การแพทยแ์ผนไทยประยุกตบ์ัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์

58180073 นางสาว กรชวลั พิรยิะประไพพนัธุ์

57180113 นางสาว กรรณิกา รุง่เรอืง

58180001 นางสาว กญัญาณฐั เกษเพชร

58180123 นางสาว กานตม์ณี ศีวะอไุร

58180058 นางสาว ขวญัชนก ชมช่ืน

58180004 นางสาว จฑุามาศ เจรญิ

58180122 นางสาว จฬุารตัน์ ภยูาทพิย์

58180085 นางสาว ฉัฐธยาน์ สกุลุมงคลศกัดิ์

58180075 นางสาว ชนิดา จนัทรห์อม

57180141 นางสาว ธัญญารตัน์ เฉลิมนนท์

57180140 นางสาว ธัญญารตัน์ ศรสีขุ

58180011 นางสาว ธิติอร เบิกไพร

58180059 นางสาว นวรตัน์ จิตตจ์  านงค์

58180112 นาย ปกรณ์ บญุญะฐี

58180102 นางสาว ปารมี พลอยแดง

58180061 นาย ภทัรภมิู จนัทมิา

58180115 นางสาว รตันาภรณ์ ยอดบญุ



8858180081 นาย ฤทธิเกียรติ นามเกษ

58180018 นางสาว วรรธิดา ฉายอรุณ

58180124 นางสาว วลยัรตัน์ สขุรตัน์

58180051 นางสาว สิเรยีม เสาแบน

58180110 นางสาว สขุใจ หาญพยคัฆ์

58180082 นางสาว สนิุตตรา สะอาดเอ่ียม

58180083 นางสาว อนญัพร ศรแีสวง

58180026 นางสาว อมราพร จนัทรด์ี

57180130 นางสาว อณัธิกา ซนัเฮม
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คณะสหเวชศาสตร์

กายภาพบ าบัดบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58080264 นางสาว ปิยะนชุ เจรญิรืน่

58080058 นางสาว ศิรวิรรณ ปะวนัตา

58080281 นางสาว อญัญรตัน์ อณุอนนัต์

กายภาพบ าบัดบัณฑิต  

58080249 นางสาว กมลรตัน์ จนัทรร์งค์

58080109 นาย กฤตยชญ์ อว้นแกว้

58080250 นางสาว กฤติญา ธรรมสินธุ์

58080252 นางสาว เกวลิน แป้นทมิ

57080122 นางสาว จิตตานนัท์ พทุธวารนิทร ์

58080256 นางสาว จิรภสัส์ ดวงเพชรแสง

57080286 นางสาว ชนาพร นชุวลิยั

57080051 นางสาว ชลธิชา มลูอา้ย

58080072 นางสาว ช่ืนกมล พุม่จนัทร ์

58080258 นางสาว ชตุิกาญจน์ ลาหนองแคน

58080260 นางสาว ธัญญลกัษณ์ ปัญสวสัดิ์

57080127 นางสาว นภสร นพวรรณ

57080053 นางสาว นภสัรา ศรพีลากิจ

58080052 นางสาว นรกีานต์ บรูพา

58080358 นาย ปรชัญา ปาปะกา

58080360 นางสาว พิชาพทัธ์ คลอ่งแคลว่

58080265 นาย พิทกัษ์ หลกัมั่น

58080267 นางสาว ภคัสนุนัท์ อมรรงัสิโรจน์

57080057 นางสาว ภานชุนารถ ประกอบธรรม

58080269 นางสาว มินทธิ์ตา อนนัทธ์นาศิริ

58080271 นางสาว วรวรรณินี สนวจิิตร



9058080272 นางสาว วรีะนทั ณ นา่น

58080273 นางสาว ศศิธร ทรายแกว้

58080275 นาย ศภุณฐั แก่นเมือง

58080363 นางสาว ศภุรานนัท์ ปลอ้งทอง

58080364 นางสาว ศภุิสรา ส  าราญฤทธ์ิ

58080365 นางสาว สมชัญา ทจิะยงั

58080278 นางสาว สิรกินัยา พงศกิ์ตติธัช

57080138 นางสาว สิวติรา คนแรง

58080060 นางสาว สทุศันีย์ สวุรรณเรอืงศรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

58080222 นางสาว นวพร ธนพฒันธ์นากร

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

58080202 นางสาว นาฏยา บญุวาสนา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

58080212 นาย กิตตินนัท์ สงัขช์ยั

58080215 นางสาว ชลดา นนทะการ

58080334 นางสาว ณฐัธิดา แสงณรงค์

58080231 นางสาว พิจิตรา หมนุเวยีน

58080105 นางสาว สิรริตัน์ สงัขรตัน์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

58080311 นาย นที ประเสรฐิมั่นคงดี

58080226 นาย ปรญิญา อ่ิมผ่อง

58080085 นางสาว ปวรศิา เหมือนป๋ิว

58080136 นางสาว สกุญัญา สขุทนารกัษ์

58080379 นางสาว อนญัญา พานิชยานบุาล

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

58080210 นางสาว กฤติยา สินนิธิถาวร

58080331 นางสาว จิรวดี ทลูธรรม

58080214 นางสาว ชลกานต์ รา่เรงิใจ

57080230 นาย ชาญวทิย์ ราหบิ

58080080 นางสาว ชตุิภา ตะถะ

58080333 นางสาว ณชัชา คงเมือง

58080218 นาย ณฐัพล เทยีนทอง

58080081 นางสาว ณิชาภทัร เสวยศรี

58080223 นางสาว นาฎตยา สงัขะนนัท์

58080224 นางสาว เนตรนภิส สม้โอชา

58080225 นางสาว บวรรตัน์ จิตรบวรวงศ์

58080227 นางสาว ปิยาพร ศรลีะโคตร

58080228 นาย พงศธร เชาวช์าญชยักลุ

58080341 นางสาว พรรณนิดา พทุธพงศ์

58080230 นางสาว พรสดุา ลอ่กิม

58080233 นางสาว แพรวพรรณราย จามจรุยี ์

58080344 นางสาว ภาณมุาศ หนมูณี

58080235 นางสาว ภาสิกาญจน์ ศรสีารคาม

58080345 นางสาว มนสิรนิ ลือชา

58080094 นางสาว เยาวเรศ สขุขะ

58080236 นางสาว รพิรตัน์ นนัทโชคชวพนัธ์

58080348 นางสาว รุจิรตัน์ พิชยวรวชิ

58080350 นางสาว วาสนา พฒัด า

58080242 นาย ศรณัย์ แรงเขตการณ์

58080243 นาย ศรทัธาวธุ ตัง้ประคองกลุ

58080247 นางสาว อลิษา ใจเพ็ชร ์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์



9258080120 นางสาว กมลนภา ประมวลทรพัย์

58080025 นาย กิตติภมิู รอดทะยอย

58080122 นางสาว กลุภสัสรณ์ นาเมืองรกัษ์

58080255 นาย จิตกรชยั ไกยเดช

58080368 นางสาว จิราวรรณ เพ็ชรรตัน์

58080285 นางสาว ชญาณี วานิชวตัถากร

58080369 นางสาว นงผกา นวลสาย

58080288 นางสาว เบญจมาภรณ์ นิมขนุทด

58080314 นาย ปิยะพงษ์ สิรนิิพทัธก์ลุ

58080372 นางสาว พิมพล์ภทัร สวุรรณลกัษณ์

58080373 นางสาว พีรยา ครุฑฉลาด

58080374 นางสาว ภาสินี ทพินาค

58080377 นาย วรุฒ เขตประเสรฐิกลุ

58080133 นางสาว วภิาวี เดชฤดี

58080294 นางสาว สาวนีิ วงษเ์สถียร

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

58080138 นางสาว กชกร เดน่ดวง

58080139 นางสาว กนกอร เขียวเหล็ก

58080296 นางสาว กมลวรรณ ฉนุตู

58080195 นางสาว กลัยรตัน์ ภวูศิธนรตัน์

57080329 นางสาว กานตธิ์ดา พลเดชา

58080298 นาย กิตติพฒัน์ ไวยพฒัน์

58080140 นางสาว เขมิกา แสวงทรพัย์

58080300 นาย ฐิติคณุ สทุธิสินทอง

58080305 นาย ณฐันิชยั มั่งมา

58080144 นางสาว ณฐัพร ศรวีโิรจน์

58080306 นางสาว ณฐัรุจา ศรดีาคณุ

58080201 นางสาว นฤมล สทุธิธรรมากลุ



9358080312 นางสาว นนัทนชั พุม่ศิริ

58080066 นาย นาวนิ ก าเกตุ

58080203 นาย เนติพงศ์ ฉัตรไทย

58080313 นางสาว ปิยรตัน์ ซงัยงั

58080150 นาย ไพโรจน์ โคตรชมภู

58080320 นางสาว รชัดาภรณ์ บญุเสรมิ

58080153 นางสาว วรศิรา ค าเพราะ

58080383 นางสาว วชัรนิทร ์ เทอืกถา

58080154 นางสาว ศนัสนีย์ สงัขท์อง

58080206 นางสาว ศิรญิญา มะลิออ่ง

58080207 นาย ศภุนนัท์ จนัทรท์รพัย์

58080322 นางสาว สกณุกาญจน์ มาตเมฆ

58080158 นางสาว สดุารตัน์ อินทโชติ

58080159 นางสาว สภุสัสร แสงสรุเดช

58080160 นางสาว สภุาพิชญ์ รุง่วงศส์ิริ

58080209 นางสาว อรสรวง ทองนุ่น

58080325 นางสาว อรอมล ทองชยั

58080326 นางสาว อุม้บญุ นิติวรธรรม



94
ปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

58020182 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง จรรยา ทองรสัมี

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

58020722 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง เสาวลกัษณ์ พงษไ์ม้

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสารทางการเมือง

60920222 นาย ชณิุภา เปิดโลกนิมิต

60920224 นาย นทัปภา นชุาภทัร

สาขาวิชาส่ือสารการตลาด

59920468 นางสาว สกุญัญา สามเสียง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาปรัชญา

57920693 นาง บงกช ศภุเกษม

57920691 นางสาว วณิชยา ปรอืปรกั

สาขาวิชาภาษาไทย

55921044 นางสาว บญุสิตา ธ ารงวรีะชาติ

57920652 นาย สมศกัดิ์ กรอบมขุ

57920653 นางสาว สรยา รอดเพชร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

57920657 นางสาว กญัญา ปัญจพาณิชยก์ลุ

55921485 นางสาว ชิดชนก นวมงคล

57920673 นาย ชินโชติ จนัทะคณุ

60920277 นางสาว บณัฑิตา สนัติกลุ

57920665 นางสาว ปิยธิดา สปัุตติ



9555920332 นางสาว ปิยนาถ อินทรเ์จรญิ

57910193 นาย พรเทพ แซต่ี

55920340 นางสาว พิชญส์ินี ทตัตะทองค า

55920341 นางสาว พิมลมาศ เกตฉุาย

58910097 นาย รตญัญู หลงรกั

55920377 นางสาว ศิรวิตัร ลวดทอง

57920675 นางสาว ศภุนิตา บญุทรพัย์

57910196 นางสาว สพุฒัสร ทาเทพ

57920670 นางสาว อไุรรตัน์ นิลไธสง

55920380 นาง แอนนา ผลไสว

57920671 Ms. YUJIA HAN

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

58021009 นาย สถิระ บญุอยู่

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

58020994 นางสาว กมลนนัท์ วงษค์มัภิรานนท์

58020889 นางสาว ชญานิษฐ์ สะราค า

58020905 นางสาว ณฐัชา รตันสิรเิวช

58021156 นางสาว ปรารถนา ผนัผ่อน

58020961 นางสาว พราวนภา ชุ่มเชยกลิน่

58020353 นาย วงศว์รีะ แพรประเสรฐิ

58020993 นางสาว วรรณา จฬุานนท์

58020540 นางสาว สิรพิรรณ มาแสง

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58520492 นางสาว กาญจนา อา่งทอง

58520512 นางสาว ชาลิสา ป่ินแกว้เกียรติ์

58520520 นางสาว ณฐัชยา ศิรริตันะ

58520541 นาย ธีรพล เอ่ียมรตันสิรโิชติ

58021155 นาย นนัทม์นสั รุจิรตัน์



9658020934 นางสาว นิภาพร พิลาสทุธ์ิ

58020936 นางสาว นิรสักร พินทวุฒันะ

58020940 นางสาว เบญจวรรณ เผ่ือนยิง่ยง

58020942 นางสาว ปรมาพร วงศท์องดี

58020944 นางสาว ประณยา ทองดี

58520558 นางสาว ปัณฑารยี์ นิยมแกว้

58020957 นางสาว ผกายมาศ โชติธนสนุทร

58520564 นางสาว พรประภา โพธิตาปะนะ

58020991 นางสาว วรรณวศิา คลา้ยเจรญิ

58020992 นางสาว วรรณวสิา อมัรพยาฆร์

58021001 นางสาว วลิาวรรณ ล า้บรสิทุธ์ิ

นิเทศศาสตรบัณฑิต  

58520485 นางสาว กรกมล ส าราญ

58520772 นางสาว กรพินธุ์ ป่ินทอง

58020866 นางสาว กรวรรณ กงัวลกิจ

58520773 นางสาว กฤติยาภรณ์ จิตรขจรเดช

58520487 นางสาว กวสิรา ข าเจรญิ

57020660 นางสาว กญัจนสดุา ออ่นแสงจิตเกษม

58020869 นางสาว กญัญว์รา ฉัตรทอง

58520490 นางสาว กนัตา เชิงไว

58520777 นาย กิตติคณุ วริยีะภิวฒัน์

58520778 นาย เกียรติศกัดิ์ อรรถเลิศปัญญา

58520498 นางสาว จนัทมิาทร นามปัญญา

57520087 นางสาว จิรดา มีทศิ

58520502 นาย จิรพฒัน์ พรหมรศัมี

58020887 นางสาว จฑุามาศ บญุจนัทร์

58520781 นางสาว เจนจิรา หอมแกว้

58020890 นาย ชนสรณ์ ชยักิตติภรณ์



9758020343 นางสาว ชนิกา อินสวรรค์

58520283 นางสาว ชนิษฐา เสถียรทพิย์

58520511 นาย ชวศิา วรธงไชย

58020897 นาย ชยัสิทธ์ิ เช่ียวชาญ

58020901 นาย ฐวสัส์ จิรพิสิทธ์ิกลุ

58020906 นางสาว ณฐัธิดา อุน่ซิม

58020345 นาย ณฐันยั สืบญาติ

58520525 นางสาว ณฐัวดี ศิรสิขุ

58520526 นาย ณฐัวฒิุ พงษศ์ิริ

58520527 นางสาว ณิชาภทัร ศรสีวสัดิ์

58520098 นางสาว ทยพร ศรคี  า

58520530 นาย ทชัพล พุม่พวง

58520536 นางสาว ธมนวรรณ ใยทองค า

58520537 นาย ธรรมวฒัน์ อรุณรตัน์

58520538 นางสาว ธัญชนก มาฤดี

58520788 นางสาว ธันยพร แสงทอง

58020927 นางสาว ธารทพิย์ อินทรอ์รญั

58520540 นาย ธีรนพ อนนัตสาคร

58020929 นาย ธีรพจน์ เพ็ชรแกมแกว้

58520790 นางสาว นวลศิริ คชพนัธ์

58020932 นาย นนัทน์ภสั สินธิพงษ์

58020933 นางสาว นาเดีย แหละตี

58520791 นางสาว นาตยา นชุนา

58020941 นางสาว ใบเตย เน่ืองจ านงค์

58020943 นาย ประจกัษ์ ทา้วภชุฌงค์

58020953 นางสาว ปิยวรรณ ฤทธ์ิถาวร

58020955 นางสาว ปิยาอร วงษเ์พชร

58520563 นางสาว ผกามาศ สนุนัต๊ะ



9858520799 นางสาว ผกามาศ หมายเจรญิ

58020964 นางสาว พชันิตา อินยิม้

58520568 นางสาว พชัรากร พฒันชาคร

57020451 นาย พฒันชยั คงอยู่

58520570 นางสาว พณัณิตา ใหญ่ยิง่

58520571 นาย พนัธการ พุม่ทอง

58520572 นางสาว พิชชากร นิตจงัหรดี

58520573 นางสาว พิชชาภา ทองหลอม

58520575 นาย พิพิธ ชยาภิวฒัน์

58020968 นาย พิรยิกร คชฎร

58520045 นาย พีรวสั พลเยีย่ม

58520580 นางสาว แพรววา เจรญิสขุ

58520581 นางสาว ภนิตา เหมกลุ

58020972 นางสาว ภชัรย์ากร หาญกลุ

58520586 นาย ภาสกร มงัคละคีรี

58020979 นางสาว มารสิา พึง่บญุพระ

58520292 นางสาว เมธินี ศรคี  าภา

58020982 นางสาว รววิรรณ เทศทอง

58520593 นางสาว รสมิุนทร์ นวพรพงษ์

58520806 นางสาว รชัลีญา ช านาญศิลป์

58020988 นางสาว รตันาภรณ์ เสียงเสนาะ

58520807 นางสาว รษัฎากร กนกอนนัต์

58020990 นาย วทญัญู ทองมี

58520809 นางสาว วนิดา เกิดอยู่

58520594 นางสาว วนิดา มาตราช

58520810 นางสาว วรกมล วทิยารมัภะ

58020537 นางสาว วรญัญา ติน้กะชาติ

58020930 นาย วลญัชภ์ทัร รศัมีเจรญิธรรม



9958520598 นาย วชิญว์สิิฐ มาพิจารณ์

58520599 นางสาว วญิญรุตัน์ สธีุรวฒันานนท์

58020999 นางสาว วมิลสิริ เกิดบตุร

58520603 นาย ศรณัย์ พกุนชุ

58520107 นาย ศาสตรา สงา่อินทร์

58520605 นางสาว ศิปรางค์ สมเพท

58520606 นางสาว ศิรดา ยะโส

58021004 นางสาว ศิรภสัสร ชา่งเหล็ก

58520607 นางสาว ศิรนิภา แกว้สกลุ

58520608 นางสาว ศิรยิา เจรญิสขุ

58520814 นาย ศิวพล เอมพลดั

58520611 นาย ศภุกร ลิมปะพนัธุ์

58520614 นาย ศภุวชิญ์ เหมรฐัพาณ

58520618 นางสาว สายธาร ยอดด าเนิน

58520300 นางสาว สาวติรี ทมิศรี

58520620 นางสาว สินไหม บวับาน

58520621 นาย สิรวชิญ์ วทิจิตสมบรูณ์

58520622 นางสาว สกุญัญา ทรเดช

58520623 นางสาว สชุาดา มดุนาเวช

58021017 นางสาว สธิุดา เรงิชยัภมิู

58520627 นางสาว สภุาดา อนสุรุยิา

58520818 นางสาว สภุาภรณ์ สิทธินสุรณ์

58520629 นาย หฤษฎ์ เฉิดฉันทพิ์พฒัน์

57520791 นางสาว อธิพร เพชรบตุร

58520631 นางสาว อภิพร อศัวจิตตานนท์

58021023 นางสาว อรปรยีา ศรสีงัวร

58520638 นางสาว อวกิา เกตโุพธ์ิทอง

58021025 นางสาว อญัญา สภุาสาคร



10058520642 นาย อฐัพงศ์ อภิบญุยนนัท์

58021027 นาย เอกรนิทร์ อทุรส

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาจิตวิทยา

58021044 นางสาว ปารฉิัตร ออ่นแกว้

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาจิตวิทยา

58520112 นางสาว กมลวรรณ นามบญุ

58021031 นางสาว จิรญา เสมอวงศ์

58021034 นางสาว ชลพินทุ์ มลูพนัธ์

58520666 นางสาว ญาณิศา กิติชยัชาญ

58020365 นางสาว ณฐัพร พิทกัษส์งคราม

58520670 นางสาว ดสุิตา เมฆพิทกัษก์ลุ

58520673 นางสาว ทฐิิตา เผือกศิริ

58021048 นางสาว พิชญาธรณ์ วศิาลศกัดิก์ลุ

58020020 นางสาว วชัราพร อินทวงษ์

58520705 นางสาว สธีุรา บวับศุย์

58020371 นางสาว สพิุชชา ตรเีนตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยา

58520651 นางสาว กรกนก ขาวงาม

57021267 นาย จกัรพนัธ์ คงสง

58520661 นางสาว ชนิตา บญุญานพุนัธ์

58020017 นางสาว ฑิมพิกา จนัทอทุยั

58020018 นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ เสาโมก

58520114 นาย ณชัพล ค าตา

58520669 นางสาว ณฐัถาวลัย์ โอบออ้ม

56521009 นาย ณฐัวฒิุ อตัตะการองักรู



10158520675 นาย ธนากร แพงมี

58021038 นางสาว นฤมล สดุกงัวล

58520680 นางสาว นนัทช์พร อ าพนัธ์

58520681 นางสาว นิศารตัน์ ภสูวุรรณ์

58520682 นาย บวรเมษฐ์ มว่งมณี

58520118 นางสาว ฝนทพิย์ ไมตรจิีตต์

58520686 นางสาว พชรกมล นิลพทัธ์

58021047 นางสาว พิชญญ์ธิดา รืน่กลิน่จนัทร ์

55021597 นางสาว ภสัสร นนัทสรู

58520689 นางสาว มนทกานต์ ชนะภยั

58520690 นาย มนสันนัท์ ฉัตราภิรตัน์

58520692 นางสาว วรนิทร เปลีย่นธรรม

58520693 นาย วชัรพงศ์ คณะรมัย์

57520859 นาย วชัรศิ วชัรผลานนท์

58520695 นาย วทิยา ตัง้มั่นธนบวร

58520698 นางสาว ศรุตา แสนสดุ

58021054 นาย ศกัดา ธันโยดม

58021164 นาย สพัพญัญู ชยัสมัฤทธ์ิโชค

58520707 นางสาว สภุาภรณ์ มขุเพ็ชร

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

58020462 นาย ธีรวฒัน์ ทองโสภา

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

57020581 นางสาว กชกร โคละทตั

สาขาวิชาภาษาจีน

58020056 นางสาว กฤษณา รตันะ

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

57020070 นางสาว ชนนิกานต์ มนัทริาลยั



102
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

58020003 นางสาว อรญา เนตรท์พิย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

58020660 นาย ธนพล หยิบจนัทร์

สาขาวิชาภาษาจีน

58020191 นางสาว ชิดชนก อินทวารี

58020194 นางสาว นฤมล เตชะวรรณพงษ์

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

57020304 นางสาว กมลวนั ประวงษ์

57020840 นาย ทตัเทพ วงษว์รานนท์

58020215 นางสาว โศภชา รตันาธนบดี

58020437 นางสาว สิรลิกัษณ์ แป้นไผ่

สาขาวิชาภาษาไทย

58020008 นางสาว พตัราภรณ์ แดนไธสง

58020740 นางสาว ภทัราภรณ์ เกิดศกัดิ์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

58020780 นาย กานตช์นก จินดารกัษ์

58020793 นางสาว ติยาภรณ์ ธีรไกรศรี

58020322 นางสาว นชัชา โกรุง่เจรญิ

58520404 นาย นนัทยศ คงทอง

58020804 นางสาว ปิยะธิดา แสงอินทร์

58020810 นางสาว วรญัชลี ศรสีถาน

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

57020204 นางสาว กวสิรา เจนการ

58020712 นางสาว ราตรี ค  าวชิิต

58020715 นางสาว วรรนิภา ทองสลดั

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา



10358020576 นางสาว ทกัษิณา หมดัฤทธ์ิ

58020580 นางสาว นทัธมน ธนอารกัษ์

58020592 นางสาว ภทัรภร ชกิูจขวญัทวี

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

58520124 นางสาว ดวงหทยั ทองหญิง

58021065 นางสาว ธญานี สายค าภา

58021079 นางสาว นลิน นีรธารา

58021075 นางสาว ภคัจิรา แกว้สีงาม

58020556 นางสาว ลกัขณา พลูกระโทก

สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

58021092 นางสาว กิรณา นุ่มออ่น

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

58020239 นาย ทศันพงศ์ สมศรี

58020663 นางสาว นนัทน์ภสั ศรเีสน

สาขาวิชาภาษาจีน

58020612 นางสาว เกศินี บญุสมศรี

58020424 นางสาว รตันาภรณ์ งามแมน้

58020200 นางสาว ลิปิการ ์ กลดัสาคร

58020060 นางสาว อาทมิา จนัทศร

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

57020306 นางสาว ณฏัฐวรรณ ยางจิตต์

57020839 นาย ณฐัชนน จิรพานรุกัษ์

58020213 นางสาว มนชนก สขุเมือง

58020064 นางสาว รวนิท์ ขนัติศิลชยั

สาขาวิชาภาษาไทย

58020005 นางสาว กมลวรรณ สนุทรพงศ์

58020046 นางสาว จนัทกานต์ ถนอมแนบ



10458020280 นาย ชิษณชุา หอ้งปานทอง

58020734 นางสาว ฐิติมา มลแกว้

58020284 นางสาว ปิยะวรรณ์ จนัทรฉ์วี

58020289 นางสาว วทิชินี สะอาดพนัธุ์

58020744 นางสาว สชุาดา กลิน่สคุนธ์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

58520158 นาย กิตติคณุ อ่ิมนาง

58520858 นาย จีระศกัดิ์ เอกอคัรายทุธ

58520072 นาย ชยัวฒัน์ พรงาม

58520161 นางสาว ณฐันรี หมั่นพลศรี

58520396 นาย ณฐัวฒิุ พรมเกิด

58520076 นางสาว ธนชัชา ทองจรูญ

58520859 นาย ธามนที แกว้เทยีน

58020321 นางสาว ธีราพร พิมพใ์จชน

58020800 นางสาว นทัธมน ศรจีนัทร ์

58520252 นางสาว ปภาวรนิทร ์ เชยเดช

58520425 นางสาว วลัยล์ดา ชาติทองค า

58520089 นางสาว อธิษฐาน นชุรตัน์

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

58520356 นางสาว ณฐัชยา ตนัติรารกัษ์

58020692 นางสาว ณฐัปรยีา แหยมดี

58020701 นางสาว นวลนชุา งามชนะอนรุกัษ์

58520364 นาย ปรมินทร์ โคตรสวุรรณ์

58520228 นางสาว พชัราภา เพียดา

58020082 นางสาว รวสิรา คะวลิยั

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

58020181 นางสาว กลุสตรี ทรงศรี

58020569 นางสาว ขนิษฐา หนัสรุนิทร ์



10558520311 นางสาว เจรญิเกษร สามเกษร

58520879 นางสาว ชลิตา ชะอุม่ใบ

58021169 นางสาว ดารสิริ โชติกสถิตย์

58520315 นางสาว ธวลัรตัน์ หอประยรู

58020577 นางสาว ธิดาพร ข าส  าอางค์

58520883 นาย นพพร ดีสขุพร

58520891 นางสาว แพรขวญั เกาแกกลู

58020594 นางสาว ภรูชิญา สงัขพนัธ์

58520896 นางสาว วรรณรตัน์ เรอืงเดชา

58020602 นางสาว ศิรญัญา รตัอาภา

58020606 นางสาว อธิษฐาน ชยัไพบลูย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

58520716 นางสาว กมลเนตร ธวชัประกอบลาภ

58520717 นางสาว กมลวรรณ ทองเปลีย่น

58520718 นางสาว กรองทอง วาณิกบตุร

58021084 นางสาว กษิรา ชวนประสิทธิกลุ

58020015 นางสาว กลัยรตัน์ สโุทวา

58520719 นาย กิตติพทัธ์ ม่ิงสวุรรณ

58520200 นางสาว กิตติยา ไชโยแสง

58021060 นางสาว ขวญัฤทยั ธรรมสนัเทยีะ

58020124 นางสาว จิณณปภา ศิรมินาทร

58520121 นางสาว จฑุามาศ ช่ืนวริยิกลุ

58520122 นางสาว จฑุามาส กิตติวงศศ์กัดา

55520909 นางสาว จไุรวรรณ ทารา

58021061 นางสาว เจตสภุา โสภาเพชร

58520265 นางสาว ชนิศา พฤกษพ์นารตัน์

58520123 นางสาว ญาณี ถาวะโร



10658520720 นางสาว ฐิรกานดา พนัธุเ์อ่ียม

58020380 นาย ณรงคก์ร แสงเลิศล  า้

58520721 นางสาว ณชัชา ดบัใหม่

58520722 นางสาว ณฏัฐณิชา แยม้เกษสคุนธ์

58020381 นางสาว ณฐัชา โอสถพรมมา

58520723 นางสาว ณฐัวดี ชินวงศ์

57520998 นาย ณฐัวฒิุ ศรยีารกัษ์

58020383 นางสาว ดวงกมล ใจดี

58520266 นางสาว ดวงทอง หนองใหญ่

58020549 นาย เตชพฒัน์ นุย้ปรี

58020384 นางสาว ทพิวรรณ จนัทรแ์ฟง

58520025 นางสาว ธนภรณ์ คลา้ยสงัข์

58520724 นาย ธัญญวฒัน์ โลพิ้สาณร์

58520269 นางสาว ธัญญารตัน์ กลิน่จนัทรห์อม

58520725 นางสาว นทัธมน น่ิมนวล

58020386 นางสาว นนัทป์ภทัร โชติอคัรโรจน์

58021070 นางสาว เนตรนภางค์ สีสวสัดิ์

58520726 นาย เนติวฒัน์ อินยิม้

58520126 นางสาว บรรณสรณ์ สมัมารส

58520867 นางสาว บณัฑิตา จ าเนียรพนัธุ์

58020553 นางสาว ปิยนชุ สิงหเ์ถ่ือน

58520127 นางสาว ปิยอาภรณ์ รตัโน

58020127 นางสาว ปิยะมาศ เทพจร

58520728 นาย พรพชร พิทกัษร์กัษา

58520729 นางสาว พรพิน ถ่ินนคร

58520730 นางสาว พรวรชัญ์ แสนเมืองโคตร

57520273 นางสาว พลอยไพลิน ตอ่รตันวฒันา

58021074 นางสาว ภฤศมน พกัเนียม



10758520272 นาย ภทัรพล ขมิน้ทอง

58020554 นาย ภานวุฒัน์ บญุญานวุตัร

58520274 นางสาว มนสันนัท์ บญุจนัทร์

58520868 นางสาว โยธิกา เกษา

58520275 นางสาว รววิรรณ แยม้พินิจ

58520276 นางสาว รชันีกร คุม้ทรพัย์

58020045 นางสาว รตันพร สขุประดิษฐ์

58520869 นางสาว รุง่ทวิา ทองค าแท้

58021081 นางสาว รุง่ทวิา สิทธิตา

58520733 นางสาว ลกัษณา บญุเอ่ียม

58520871 นางสาว ลกัษณารยี์ บญุชาลี

58520277 นาย วรดร สงคราม

58021082 นางสาว วรดา แกว้ประเสรฐิ

58520279 นางสาว วชิสตุา วรรณบรูณ

58520734 นาย วฒิุชยั นามประเสรฐิ

58520872 นางสาว สรญิญา หนสูู

58520735 นาย สิรวชิญ์ ยั่งยืน

58520129 นางสาว สิรลิกัษณ์ จิวประสาท

58520212 นางสาว สธุาทพิย์ นางสีคณุ

58020394 นางสาว สนิุตา ฤทธ์ิบณัฑิต

58021088 นางสาว สวุพชัร สระกลาง

58520736 นางสาว เสาวลกัษณ์ เขียวสาตร์

58520873 นางสาว แสงอรุณ แซห่อ

58520737 นางสาว อนญัญา สวุรรณวฒัน์

58520874 นางสาว อนสุรา อทุามนตรี

58520875 นางสาว อรพรรณ นามการ

58020131 นางสาว อรญัญา พินจงสกลุดิษฐ

58520282 นาย อษัธิพงษ์ รณพร



10858520739 นางสาว อาทชิา วงศว์ทิยากลุ

58520027 นาย อาทติย์ บญุเพ่ิมราศรี

สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

58021089 นางสาว กนกวรรณ ศรนีาค

58021091 นางสาว กนัติชา นาพนงั

58021098 นางสาว จนัทรจิ์รา ใจดี

58021100 นางสาว จินดารตัน์ พลายทวี

58021101 นาย จิรพงษ์ ทองดารา

58021106 นางสาว ญาณิศา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา

58021108 นางสาว ณฐัฐิดา สายทอง

58021109 นางสาว ณฐัณิชา มว่งนอ้ย

57020734 นาย ธฤติมตั วงศศ์รรีตันมณี

58021117 นางสาว นนัทกิานต์ สงา่วงศ์

58021118 นางสาว นิรชัชา เฮีย้นชาศรี

58020135 นาย ประมณฑ์ แสงอินทร์

58021125 นางสาว พนิตนนัท์ สรุะชิต

58020562 นางสาว พรประภา ปักษาไพร

58020400 นางสาว พชัราภา กสัยากร

58021129 นางสาว พฒันธ์นนัทน์ เลียวบ ารุงดี

58020401 นางสาว พิมลพรรณ ออุะนนัต์

58020138 นางสาว พีชารตัน์ กสัยากร

58021133 นาย ภานวุฒัน์ ผลิอรุณ

58021135 นางสาว รชัชิดา ทองอว่ม

58021137 นางสาว วรรณชนก ภู่ยิม้

58021139 นางสาว ศศิธร นาเวช

58021140 นาย ศิวชั ทพิยส์มุาลี

58021141 นาย ศภุณฐั บรรณาภมิู

58021143 นางสาว สมฤทยั เป้าเพชร



10958020139 นางสาว สพุตัรา หมอ่มสุน่

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

58020750 นางสาว นนัทพร ทบัทมิทอง

58020489 นางสาว นีรชา จนัเลน

58020299 นางสาว สดุารตัน์ เรอืงประเภท

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

58020004 นางสาว กนกวรรณ มากเจรญิ

58020656 นางสาว กนิษฐา โพธ์ิอาศยั

58020657 นางสาว กฤติมา สกลนรุกัษ์

58020235 นางสาว กาญจนา เฉยเจรญิ

58020658 นางสาว คมัภีรดา ชมุประเสรฐิ

58020659 นางสาว คณุญัญา หนนุภกัดี

58020238 นาย ชินภทัร จิตตานนท์

58020152 นางสาว ณฐิัดา บญุแยม้

58020240 นางสาว ธนพร กลิน่จนัทร ์

58020662 นางสาว นงนชุ กล า่ถวลิ

58020664 นางสาว นิชาภทัร หายโศรก

58020069 นางสาว นชุนาถ เชยทอง

58020243 นางสาว ปณิชา สินธุ

58020667 นางสาว ปรารถนา พรหมปาน

58020465 นางสาว พชัรพร บวรสิทธิปัญญา

58020246 นางสาว พิชชาพร สทุธิโกมินทร์

58020670 นางสาว มนตท์พิย์ สจุนัทรา

58020673 นางสาว มนีุนาถ คนทตัย์

58020674 นาย วรวฒิุ มั่นคง

58020248 นาย วศัพล นนศรภีกัดี

58020676 นางสาว วารุวรรณ แดงดี

56020891 นาย อณณัวทัท์ สวนประเสรฐิ



110
สาขาวิชาภาษาเกาหลี

57020854 นางสาว จฑุารตัน์ สวุรรณรตัน์

58020443 นางสาว ดายารตัน์ จินตานนท์

58020149 นางสาว พรรณวภิา เภตรา

57020868 นางสาว พิมลพรรณ อ่ิมส าอางค์

58020653 นางสาว สปุราณี เปราะทอง

สาขาวิชาภาษาจีน

58020418 นางสาว กนกกาญจน์ จนัทรงัศรี

58020192 นางสาว ณฐัรกิา อว้นเกลีย้ง

58020193 นางสาว ดวงกมล มาลาสี

57020296 นางสาว นิโรบล ทพัจีน

58020196 นางสาว เบญญา บรุนิทรว์ฒันา

58020430 นางสาว สวุนนัท์ ศรคีงรกัษ์

58020623 นางสาว อรพรรณ กณัฑศรี

57020828 นางสาว อรศิรา พลีขนัธ์

57020830 นางสาว อญัชลี อ่ิมเกียรติ

58020202 นางสาว อบุลรตัน์ แจม่ไพศาล

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

58020204 นางสาว กชกร ขนัธธรรม

58020435 นาย ณวรา สนุทราวตัร

58020629 นาย ณฐันนท์ จนุทการ

58020217 นาย เสฎฐวฒิุ มาลีศรี

สาขาวิชาภาษาไทย

58020729 นางสาว กนล ชินพีระเสถียร

58020275 นางสาว เกวลิน วไิลยลกัษณ์

58020730 นางสาว คนงึนิจ นุย้ฉิม

58020731 นางสาว จิรประภา สขุนอ้ย

58020732 นางสาว จิรชัยา แพรกแหน



11158020735 นางสาว ณฐักานต์ ใจเด็ด

58020286 นางสาว ภทัราพร นบังาม

58020288 นางสาว ยลนภา ศรสีวสัดิ์

58021175 นางสาว วราพรรณ ทิง้โคตร

58020745 นางสาว หทยัรตัน์ สิงหส์ถิตย์

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร

58020303 นางสาว กนกวรรณ นุ่มสารพดันกึ

58020305 นางสาว เขมิกา คินขนุทด

58020306 นางสาว จฑุามาศ จนัทรแ์จง้

58020760 นาย เจตฐานศขุ จงกล

58020761 นางสาว ชญานิศ เกตพุานิช

58020099 นางสาว ชลธิชา สนัติกนัต์

58020762 นางสาว ณฐัชยา ยอดศรี

58020764 นางสาว ธนาพร จตรุงคร์ตันกลุ

58020766 นางสาว ธิดารตัน์ สพุรรณฝ่าย

58020162 นางสาว นีรชา ออ่นนอ้ม

58020768 นางสาว พลอยไพลิน พยคัเภท

58020772 นางสาว มารษิา แซต่ัง้

58020105 นางสาว วไิลวรรณ หอมหวล

58020775 นาย ศกัยศ์รณ์ ภทัรเวสารชั

58020771 นางสาว อลิสา วงษส์วุรรณ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

58520068 นางสาว กมลพร วงษพ์สเุสถียร

58020778 นาย กษิดิเ์ดช เปรมธนรุง่เรอืง

58520157 นางสาว กาญจนาพร เนาวป์ระโคน

58520390 นางสาว กลุิสรา พานิชเจรญิ

58520857 นาย คณุาธิป ประธาน

57520530 นาย ชคตัตรยั ออ่นเอ่ียม



11257520334 นางสาว ชญานิศ ชาวไชย

58520070 นางสาว ชรกิา แซจ่งึ

58020786 นางสาว ชตุิกาญจน์ สอประเสรฐิ

58520391 นางสาว ฌฐิุมณฑน์ อรญัฤทธ์ิ

58020789 นาย ณฐัพล ศรหีลา้

58520075 นางสาว ณฐัมน เอ่ียมข า

58020795 นางสาว ธิติสดุา เซียมตะคุ

58520400 นางสาว นภสัสร คงนุ่น

58520403 นางสาว นทัธมน ทองเถาว์

58520405 นางสาว เนตรกมล เหมือนสทุธิวงค์

58520406 นางสาว บณุฑรกิ มือเพชร

57520358 นางสาว พนชักร เนตรอมัพร

58520256 นางสาว ภณิูชา วงเวยีน

58520080 นาย ภรูติ ทววีฒิุชยั

58520171 นางสาว วรญัชลี อ่ินค า

58520422 นางสาว วรศิรา เรอืนทอง

57520256 นางสาว วรีญา ทองพาศน์

58520086 นางสาว ศิราวรรณ ทั่งนาค

58520434 นางสาว สภุาพร ศรปีระทมุวงค์

57520992 นางสาว สรุตันจ์นี อินทรจกัร

58520436 นางสาว สวุภา ปานประเสรฐิแสง

58520261 นางสาว อมลวรรณ เรอืงฤทธ์ิ

58520440 นางสาว อรวรรณ จิตตป์ระเสรฐิ

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

58520339 นาย กตญาณ พลกลัป์

58020682 นางสาว กมลชนก มีเพียร

58520213 นางสาว กรกนก เทพสิงห์

58520344 นาย กิตติพงศ์ สมานราษฎร์



11358020075 นางสาว ชนญัชิดา พึง่เจียม

58520055 นางสาว ชลฐิชา ศรเีนตร

58520217 นางสาว ชลธิชา จงชาณสิทโธ

58020254 นางสาว ฑิตฐิตา อนวุงศว์รเวทย์

58020077 นางสาว ณฐัจิรา สงา่วงษ์

58020255 นางสาว ณฐัญา พิทกัษถ่ิ์นไทย

57520244 นางสาว ณฐัธิดา พหลยทุธ

58520057 นางสาว ณฐัมน ป่ินทองค า

58520219 นาย ธนวตั สขุวนั

58520220 นาย ธันยบรูณ์ สทุนต์

58520058 นางสาว ธิภาภรณ์ เมษมาน

58520221 นางสาว นภสัวรรณ จนัทรเ์จรญิ

58520360 นาย นทัธกร ทบัทมิทอง

58020703 นางสาว ปณิดา ลีค้รองสกลุ

57520287 นางสาว ปภาวดี มหาเขตร์

58520226 นางสาว พรรณทพิา หมั่นการดี

58520060 นางสาว แพรวพรรณ วงศจิ์นตนา

58520229 นางสาว มณทสิา หะระรตัน์

58520231 นางสาว ลกัษณารยี์ เกตเุมฆ

58020714 นางสาว วรรณน์ภา เพ็ชรลอ้มทอง

58520850 นางสาว วรชัยา นาแป้น

58520371 นางสาว วภิาวี ยศวลิยั

58020083 นางสาว วมิลพร อนนัตกลู

58520034 นางสาว วริชา ชมุคง

58020716 นางสาว ศศิประภา จนัดี

58520064 นางสาว ศสิบตุร อ ามะรี

58020265 นางสาว ศิระประภา บรบิรูณ์

58520148 นางสาว ศิรกิาญจน์ แกว้วเิชียร



11458520066 นาย สถาพร แกว้มณี

57520166 นางสาว สวรส สายบวั

58520235 นางสาว สิดาพร ตรวจนอก

58520036 นางสาว สชุานรี เชาวช์ะตา

58020724 นางสาว อภิสรา แสงมณี

58020271 นางสาว อาทติยา โพธ์ิเอ่ียม

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

58520740 นางสาว กนกวรรณ ทองหนองกอย

58020179 นางสาว กนิษฐนนัท์ แหยมเกตุ

58520741 นางสาว กิวะนนั พนมหอม

58520309 นางสาว กลุภาวี อว่มขนัธ์

58020180 นางสาว กลุรดา สราญจิตร์

58020572 นาย ชญานนท์ เยือ้นประยงค์

58520746 นางสาว ชตุิภรณ์ ปทมุด ารงค์

58520747 นางสาว ชตุิมาพร สายกระโทก

58520880 นาย ณชล ซมึกลาง

58520755 นางสาว ณภสัสรณ์ ซิมเมอรม์าน

58020575 นางสาว ณฐัมน สทุธิชว่ย

58520751 นางสาว ณีรนชุ บณัฑิตสาธิสรรค์

58021168 นางสาว ธนฏัฐา สวุรรณากาศ

58520882 นางสาว ธัญญาลกัษณ์ โสภงูา

58520317 นาย ธีระวฒิุ มีกลิน่หอม

58520884 นางสาว ประภสัสร หว้ยใหญ่

58520885 นางสาว ปรชัพร เล็กบรรจง

58520886 นาย ปรญิญา ผมงาม

58520319 นาย ปวรศิร ์ อดุมศกัดิ์

58020583 นาย ปัญญากร วรลาภ

58520889 นาย พฤษธิชยั บญุมาปลกู



11558520756 นางสาว พิชญาภรณ์ เจรญิศรี

58020048 นางสาว เพ็ญพร พงศเ์รอืงรอง

58020593 นางสาว ภทัรมน ชกิูจขวญัทวี

58520893 นาย ภานพุงศ์ วงศจ์  าเรญิ

58020595 นางสาว มณฑกานต์ พงษเ์ผือก

57020286 นางสาว มิลานี สวา่งแจง้

58020596 นางสาว รดาการ แสงแกว้

57520950 นางสาว วรณิดา เพชรหวล

58520763 นางสาว วรศิรา เวชชิรารตัน์

58520136 นางสาว วลิาวณัย์ คงไพศาล

58520898 นางสาว ศิขรนิธาร มาคงกลุ

58520332 นางสาว ศิรริตัน์ อรุณ

58520765 นาย ศภุวชิญ์ ด  าเนิน

58520334 นางสาว ศภุานิช กสุลาศรยั

58520899 นางสาว สาวติรี กนัยานวน

58520338 นางสาว อรวรรณ เที่ยงตรง

58020188 นางสาว อารยี ์ สรวมศิริ

58520002 นาย อิทธิพทัธ์ พนัละบาล

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

58520824 นาย นนทณ์พฒัน์ บวัจนัทร ์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

58020335 นางสาว ธิดาพร โพศิริ

58520240 นางสาว ปลายฉัตร เทยีบศรี

58020852 นาย วรายทุธ์ ฉิมฉิน

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58520452 นางสาว ชนญัชิดา ไตรรตัน์

58520470 นาย ราชนัย์ ไผ่แผน

58520175 นาย วรนัธร สินประเสรฐิ
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58520239 นาย กฤตเมธ สวุรรณกลุ

58020330 นาย กฤษฏิภมิู กิจจาพลู

58520013 นาย ก าพล มาราม

58520448 นาย จกัรพรรดิ์ ด  ารงสกลุวงษ์

58520047 นางสาว ชนิกานต์ ลีลานพุฒัน์

58020109 นาย ชยัวฒัน์ สิรวิวิฒันม์งคล

58520093 นางสาว ณฐัญาธรณ์ บรรเลง

58020827 นาย ณฐัพงศ์ ดลุยช์ปูระภา

58020828 นางสาว ณฐัมน โยลยั

58520457 นางสาว ณิชาบลู เจรญิแกว้

58020829 นาย ดนสุรณ์ รอดเกลีย้ง

58520458 นาย ธนดล วนัชเูสรมิ

58520823 นาย ธรรมรนิทร์ ศิรศิฤงคาร

58520460 นางสาว นิรญัญา นาภา

58020842 นางสาว ปิยาภรณ์ สาคร

58520463 นางสาว พรชตุา ศรสีขุ

57020129 นาย พรษิฐ์ สิรรุิง่นภาทรพัย์

58520465 นางสาว พชัรพร รอดสดใส

58520829 นาย พสักร หาญภทัรไชยกลู

58520466 นางสาว พิจิตรา คลา้ยพนัธ์

58520830 นางสาว พิมพร สงัฆะวตัร

58020847 นาย ภควตั จนัทรผ์ล

58020848 นางสาว ภาวดิา ฉวนีวล

58020849 นาย มงคล อยูส่บาย

58520243 นาย เมธี ลีเ้จรญิ

58020851 นาย รชัศกัดิ์ เครอือยู่

58520831 นางสาว วรรณพร เขียวบวั



11758520472 นางสาว วรรณิสา ทองขวญั

58520473 นาย วชัรพงศ์ ศรแีพรศรี

58020853 นางสาว วารุณี ศรเีลิศ

58020854 นาย วษิณุ พิทกัษว์ฒันานนท์

58520833 นาย วสิยัทศัน์ สิรปัิญญาฌาน

58520475 นางสาว ศศิธร พิทกัษศ์ิลาธร

58520476 นาย ศิระ นิยะโมสถ

58520834 นางสาว ศิวาพร ศิรมิหา

58520459 นาย ศภุกร ปญุญพิทกัษ์

58520477 นางสาว สิมน วาระสิทธ์ิ

58520176 นางสาว สิรกิญัญา เตชะวเิศษ

58520450 นางสาว สชุานนัท์ เข็มส  าฤทธ์ิ

58520247 นาย สรุวฒิุ อมรเวช

58520478 นางสาว เหมรตัน์ หอมกลาง

58520480 นาย อติวชิช์ แหลมทอง

58520481 นาย อธิวฒัน์ ซิม้ประเสรฐิ
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วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป

59930120 จา่เอก กิตติศกัดิ์ บญุกลิน่

59930124 สิบเอก ชนบดี มียงั

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

60930001 นางสาว กรรณพร สมสถาน

60930002 นาย กฤษณะ ผงัลกัษณ์

60930011 นางสาว กลุิสรา เพาะปลกู

60930003 นางสาว จารุวรรณ สภุาภรณ์

60930004 นางสาว ชนาภา ลว้นรตัน์

60930014 นางสาว ณฏัฐพชัร ์ พงษพ์ระเกตุ

60930034 นาย ธนชล โสมเมา

60930015 นางสาว บษุรนิทร ์ จิรฐัธนากลุ

60930016 นางสาว พรไพลิน ตะเภาทอง

60930017 นางสาว พรวลยั ธีรพร

60930018 นาย พรศกัดิ์ วงศน์าหลา้

60930005 นางสาว พิมพพิ์ชชา ถวลิวงษ์

60930029 นาง ราตรี เสนาใจ

60930006 นางสาว รุง้ทอง แกว้แพง

60930007 นางสาว วราภรณ์ บญุมี

60930022 นางสาว วราภรณ์ หนคูง

60930008 นางสาว ศรญิญา ก าแพงยทุธ

60930010 นางสาว สิธินาถ อาจารสิริ

60930024 นาง สกุญัญา สนัติกลุ

กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

59930020 นางสาว กนกวรรณ กิจสวสัดิโ์อสถ



11959930066 นางสาว ชิดชนก โพยมรตัน์

58930220 นาย ธนนท์ รกัษธ์นธัช

57930173 นางสาว พีรยา ฤทธิแปลก

59930116 นางสาว รุง่ทพิย์ ศรทีอง

59930083 นางสาว วลิยัวรรณ รุจิตร

59930123 นางสาว ศรษิา หว่งมาก

กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

57930083 นาย ณกฤชณฐัพล รชัตโกสยักานนท์

57930125 นางสาว นฤมล วชิรวงศบ์วร

59930127 นางสาว นิศาชล ถิรธนากร

59930114 นาย ภทัรพล บญุยิง่เอกธนา

57930104 นางสาว ภาลินี ปราณีบตุร

59930118 นางสาว สรณีย์ ไทรฟัก

59930092 นางสาว สภุาสินี สทุธิประภา

กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป

59930094 นางสาว กนกวรรณ ภวูรณ์

59930128 นาย จีรวฒัน์ ไพใหล

59930125 นางสาว ณชัธเ์นมิน แตงนอ้ยธรรม

59930103 นางสาว ณทัพร สขุกนัต์

59930131 นาย ทศพร กิจอรยิกลุ

59930153 นาย ประพนัธย์ทุธ์ มขุขนัธ์

59930129 นาย ปรชีา นอ้ยใหม่

59930130 นางสาว มทันา นานยะ

59930110 นาย มิตร สขุขาม

59930126 นางสาว วณิชยา ขวญักิจวณิชย์

59930122 นางสาว วรางคณา อดุหนนุ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

58910019 MR. KORNG VANTHA



12058910020 MISS NATH PUTHKALYANEY
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วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก

58710090 วา่ที่รอ้ยตรี อรรถพล ประเสรฐิศรี

สาขาวิชาการพัฒนาองคก์ารและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

57710014 วา่ที่รอ้ยตรี พงศป์ณต ใจยา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

59710041 นางสาว กชพรรณ จงึตระการ

59750010 นาง กฤตนทั นรสิงห์

59700126 นางสาว กญัญาณฐั งามสวุรรณ์

59750017 นางสาว ขวญัหทยั กิจปกรณส์นัติ

59710077 นางสาว จารุวรรณ ศิรพินัธ์

59710073 นาย จิรวฒัน์ ประสมสขุ

59750003 นาย จิรายทุธ์ สกลุเลิศมงคล

59710046 นางสาว จีรนนัท์ โมกขศกัดิ์

59710068 นางสาว จฑุาทพิย์ ญาติเจรญิ

59710078 นางสาว ชญานิษฐ์ เตชะ

58750095 นางสาว ชมยัพร พทุธสวุรรณ์

59710047 นาย ชยานนัท์ ด  าข า

59750008 นางสาว ชตุิมา ววูงษ์

58710106 นางสาว ญาณกวี ปัญญาแกว้

59710030 นางสาว ณฐัพร แหยมเปรมปรี

59710031 นาย ธนญัชยั ลอ้วชิระวฏัฏ์

59710042 นาย ธนาวฒิุ มั่นคงรอบคอบ

59750018 นาย ธันยรศัมิ์ ปานสิทธ์ิ

59710079 นาย ธิติพทัธ์ ทาบงึกาฬ

58710063 นางสาว ธิติศิริ ค  าอาจ



12259710080 นาย นพรุจ วฒันชยั

59750009 นางสาว นภสร เหลืองออ่น

59710048 นาย นิติ กญุชู

59750026 นางสาว ปัณฑช์นิต โพธิกิจ

57750140 นาย ปิยะบตุร พทุธารกัษส์กลุ

57700018 นางสาว ปณุยวรี ์ ขวญัภมิู

59700134 นาย พลรตัน์ รอดแกว้

59710069 นาย พชัรพงศ์ สอนเจรญิ

59710074 นางสาว พสัดา ปัดชมุมี

59700138 นางสาว พิจิตรา หนองใหญ่

59750011 นางสาว พิมพช์นก จินวฒิุ

59750013 นาย พฒิุพนัธ์ จนัทรก์ระจา่ง

58750065 นางสาว ภชัปนฏัฐ์ คีรนิทร ์

57750024 นางสาว ภทัทริา ทองภาพ

59750029 นางสาว ภทัรา สิทธิแสง

59710024 นางสาว ภทัรยีา ผนัประเสรฐิ

59750021 นาย มขุพล ธรรมสทุธ์ิ

59710070 นาย เรอืงศกัดิ์ สาระพนัธ์

59750022 นาย เลิศชาย ปัญญาอดุ

59700135 นางสาว วนิดา รกัความสขุ

59710032 นาย วรพงษ์ ข  าดี

57710091 นาย วภิาสพงศ์ รุง่จรสัพงศ์

59750028 นาย วรีชยั สีเงิน

59750001 นาง ศศิณฏัฐ พณัณพ์ชัราภพ

57710094 นางสาว ศิประภา เจนสญัญายทุธ

59700122 นางสาว ศิรประภา ผะอบเหล็ก

59750002 นาง สาวติรี อมรสงัข์

59750016 นางสาว สาวนีิ ทองเจียม



12358710025 นาย สรุพงศ์ วทานิยานนท์

59750025 นาย อดิศร เอมจั่น

57750011 นาย อคัรานนท์ จิตดี

59750004 นางสาว อญัญารตัน์ สภุารตัน์

59750012 นาย อานนท์ เช่ียวชาญกิจการ

59710051 Ms. LANLING VONGPHAKDY

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก

56710255 นางสาว กลัยา แกว้บญุเรอืง

58710145 นาย กิตติธี์ธัช เดชโรจนานนท์

57710258 นาย คทาวธุ วศิวกลุวาณิช

57710078 นางสาว จิรจิต สายตระกลู

57710316 นางสาว ณฐัญา วรญาโณปกรณ์

57710175 นางสาว ธารทพิย์ ยิง่ทวศีกัดิ์

56710288 นางสาว เนตรทราย เพ็งทอง

58710088 นางสาว ปณิธี ชลนิธี

57710261 นาย พรเลิศ แฟงเมือง

56710291 นางสาว พษัฐ์ชิยาดา ยพุฒัน์

59710034 นางสาว รุง่นภา เจรญิราษฎร์

58710127 นางสาว วลิาวณัย์ ติแกว้

57710185 นางสาว ศิรพิร นอ้ยน า้เที่ยง

58710094 นาย ศภุกร เตชะนรเศรษฐศิริ

59710044 นางสาว อภิชญา อยูค่ง

58710136 นางสาว อญัชนา สนิทแสง

60710002 MISS CHHAT BUNSREYLENG

60710001 MISS HONG KIMHOUR

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ

59710092 นางสาว กรกมล บญุแพทย์

59710056 นางสาว จิราวรรณ ไชยพจน์



12459710008 นางสาว ชญัญธรณ์ ศิรริชตจิรานนท์

59710091 นาย ชิษณพุงศ์ สถามิตร

59710057 นางสาว ฐิติมา ตนัประดิษฐ

59710001 นาย ธนาพนัธ์ ธาราศกัดิ์

59710058 นาย นพพร ประดิษฐ์ภมิู

59710088 นางสาว นวพร บรรหารบตุร

59710059 นาย ปิยะ จ ารสั

59710061 นางสาว พชัรยีา จิตรเทศ

59710039 นาย รชัชานนท์ คงมณี

59710062 นาย รชัภมิู วฒันใย

59710050 นางสาว วรรณวนชั เติง้วาณิชยกิ์ติกลุ

59710063 นาย วฒิุลากรณ์ หนัทยงุ

59710064 นาย สมพงษ์ บวัพา

59710065 นางสาว สาวติรี พงษส์ะพงั

59710066 นางสาว สพุตัรา แสงสี

สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธแ์ละส่ือสารมวลชน

57710339 นางสาว กนัตก์มล สขุศิริ

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

57760008 นางสาว จนัทกานต์ วรวรรณ

56760039 นางสาว จินตนาพร เรว็การ

สาขาวิชาการพัฒนาองคก์ารและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

59710026 นาง จนัทรจิ์รา เคนผาพงษ์

59710028 นาย วรีพงษ์ เคนผาพงษ์

59710036 นางสาว สพุรรณี สาสระแกว้

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

56740022 นางสาว ณตัิพร ดีพลภกัดิ์

57740017 นาย ธเนศ ดา่นโพธิวฒัน์

57740004 นางสาว นชุสภุร ศรสีขุ



12559740010 นาย เสถียร อนแุสน

59740002 Ms. JAMIE JUNG PARK
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โครงการจัดตัง้คณะพาณิชยศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ

58420191 วา่ที่รอ้ยตรี จกัรพงศ์ ดาค า

58420241 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง นชัชา พระวชิยั

57420183 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง วมิลณฐั ทองรกัษ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการ

58420279 นางสาว กชกร ปิยะภกัดิเ์มธี

58420031 นาย กฤตภคั ฮัว้รุง่เรอืง

57420318 นางสาว กฤษกร รม่โพธ์ิ

58420309 นาย เกรยีงศกัดิ์ สรุยิงค์

58420144 นางสาว ณภทัรอร นิสสยัซ่ือ

58420127 นางสาว ณฐัชา วงษป์ระยรู

58420112 นางสาว นนัทพร อาภาประดิษฐกลุ

58420320 นางสาว บษุยากร รตันพิบลูยเ์ดช

58420153 นางสาว ปรมิประภา นามตาแสง

58420323 นางสาว พิชามญชุ์ เลิศโรจนฉัตร ์

58420128 นางสาว พิมพอ์ปัสร ทองดอนนอ้ย

58420053 นางสาว ภาวณีิ มาตศรี

58420222 นางสาว วรวีรรณ์ ภมิูสวสัดิ์

58420295 นางสาว วจิิตรา อกัษร

58420023 นางสาว ศศิธร สรุะศร

58420065 นางสาว ไหมแพร ตอสี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการ

58420184 นางสาว กนกกร ค าชยั



12758420308 นางสาว ก่ิงกาญจน์ มงัคละ

58420036 นางสาว ญาณิศา ศรปีระศาสตร์

58420291 นาย ฐิติพงศ์ บานแยม้

58420011 นาย ณฐักฤษ ผึง่ผดงุ

58420236 นาย ณฐัพงศ์ มะลิขาว

58420305 นางสาว ธนนนัท์ คมุทพิย์

58420041 นางสาว นภสั วงษเ์จรญิ

58420292 นาย นรนิทร์ กาญจนเกตุ

58420300 นางสาว นิติกาญจน์ ชยัประคองชีพ

58420272 นาย ปัณณวฒัน์ นราธาวา

58420017 นางสาว พรรตัน์ วงศล์าภเลิศ

58420049 นาย พลากร คลองมีคณุ

58420054 นางสาว เมวดี รืน่บตุร

58420216 นางสาว รชัยา พนัธไ์พศาล

58420160 นาย ราเชนทร์ บญุมา

58420055 นางสาว วรรณวไิล ชชีูพ

58420022 นางสาว วรญัญา ศรสรุนิทร ์

58420275 นางสาว วจิิตรา วรรตันจ์  าเรญิ

58420260 นางสาว ศศิประภา แสงสวุรรณา

58420110 นางสาว สวุลี วงษส์งวน

58420174 นางสาว หตัถญานนัต์ เพ็ชรทอง

58420175 นางสาว อตินชุ เสถียรบญุทวี

58420027 นางสาว อรณิชา พลเสนา

58420327 นางสาว อรพร สขุสมบรูณ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ

58420185 นางสาว กมลทพิย์ ประสานเกษม

58420001 นาย กรกฤษณ์ กฤษณานกุลู



12858420005 นาย กฤชพร แกว้สนธิ

58420006 นาย กฤติน กรวีชัรนิทร ์

58420330 นางสาว กฤติยาภรณ์ โททอง

58420228 นางสาว กวสิรา หริม่แกว้

58420186 นางสาว กญัยาณี ศรนีวลจนัทร์

58420331 นางสาว กลัยรกัษ์ ศรสีวสัดิ์

58420097 นางสาว กาญจนา สายะโสภณ

58420187 นางสาว กาญจนา สินพิชยั

58420105 นางสาว กานตส์ิรี เกลือ่นกลาด

58420303 นางสาว กิตติยา กลุสิรวิาณิช

58420126 นางสาว กิตติยา ทรายแกว้

58420188 นางสาว เกตมุณี กิมสวุรรณ์

58420189 นาย เกรยีงศกัดิ์ มว่งปาน

58420310 นาย เกียรติศกัดิ์ พงษส์วุรรณ์

58420106 นางสาว เข็มอกัษร วจิิตรจินดา

58420311 นาย คณานนท์ ศรหีทยั

58420033 นาย จรลัรตัน์ โมกขวสิทุธ์ิ

58420290 นางสาว จิตรลดา วงศเ์ดชอนนัต์

58420229 นางสาว จิราพร ใบสขุ

58420313 นาย จิรายวุฒัน์ พระเดโช

58420009 นางสาว จฑุาทพิย์ แก่นสาร

58420133 นางสาว จไุรรตัน์ สวุรรณจิระ

58420070 นางสาว เจนจิรา วรรณโอทอง

58420230 นาย เจษฏาพล สงัขเ์จรญิ

58420194 นางสาว ฉัตรชนก อมรวฒัน์

58420195 นางสาว ฉัตรระวี องึขนุทด

58420196 นางสาว ชญานนัท์ มิตกลัยา

58420231 นางสาว ชนากานต์ สละกลาง



12958420267 นางสาว ชชัณฐัดา จินดา

58420232 นาย ชยัวฒัน์ สขุสวสัดิ์

58420137 นาย ชินภทัร ์ งามฉวี

58420268 นางสาว ชตุิมา ไหวพรบิ

58420138 นางสาว ชตุิมา โอสถพรมมา

58420315 นาย ไชยทศัน์ พทุธิพิพฒันข์จร

58420035 นางสาว ญาณินท์ ศรปีระศาสตร์

58420139 นางสาว ญานิกา มาตา

58420199 นางสาว ฐานิดา ตุน่ฟา

58420299 นางสาว ฐิติภทัร ์ เจรญิอยูค่งรอด

58420116 นางสาว ฐิติมน สถิตยเ์สถียร

58420233 นางสาว ฐิติมา เขียวไสว

58420090 นาย ณภทัร แสงเจรญิ

58420234 นางสาว ณฤดี ภกัดิภ์ิรมกิจ

58420146 นางสาว ณฏัฐธิดา หม่ืนวงษ์

58420316 นางสาว ณฐัชยา คงสมนาม

58420147 นางสาว ณฐัธิดา ทองเชือ้สาย

58420269 นางสาว ณิชารยี ์ วลิาสมงคลชยั

58420037 นางสาว ณิชาลฎา ปานธนนนัท์

58420281 นางสาว ณีรนชุ เจรญิศรศีิลป์

58420149 นางสาว ดลภา แยม้ประยรู

58420003 นาย ธชาพฒัน์ สมบรูณท์รพัย์

58420237 นางสาว ธนพร เสง่ียมจิตต์

58420238 นาย ธนภทัร เชือ้เงิน

58420328 นาย ธนาคาร หนงูาม

58420270 นางสาว ธัญญรตัน์ สญัญรตัน์

58420317 นางสาว ธิดารตัน์ รอดรตันา

58420151 นางสาว ธิดารตัน์ อนนัตวฒิุ



13058420040 นาย ธีระธาดา ธีรอรรถ

58420240 นางสาว นภาวรรณ เรอืงศิริ

59420061 นาย นราวชิญ์ เมาะราษี

58420117 นางสาว นนัทชัพร ลอบพลอย

58420243 นางสาว นิตยา หลอดเพชร

58420043 นาย นิธิ ถวลิวงษ์

58420044 นางสาว นิยะวรรณ แซต่ั๊น

58420045 นางสาว นิรชัลา จรสัประชาคม

58420319 นาย บีรนนท์ กนัทรกร

58420244 นางสาว บญุญรตัน์ ก่ิงเฟ่ือง

58420204 นาย ปฐพี เมฆหมอก

58420205 นาย ปรมินทร์ บญุสนอง

58420206 นางสาว ประภาพร ทองเชิด

58420113 นางสาว ประภาภรณ์ ณรงคฤ์ทธิเดช

58420152 นาย ปรนิทร วงษอ์นุ

58420271 นางสาว ปรยีานชุ ภกัดี

58420246 นางสาว ปลายฟา้ เจ๊กนอก

59420065 นางสาว ปวณีา วรประสพ

58420208 นางสาว ปัญชลีย์ วศิววสิทุธ์ิ

58420248 นางสาว ปิยาพชัร สงฆเ์จรญิ

58420282 นาย พงศพรรฒ ภู่หล  า

58420156 นาย พงศพ์ล อดุมศรวีฒันา

58420210 นางสาว พรปวณี์ ทรงกลิน่

58420016 นางสาว พรรณวภิา วงคว์าร

58420249 นาย พลากร พงศกร

58420158 นางสาว พชัราภรณ์ ดดังาม

58420120 นางสาว พิมพช์นก ธรรมแสง

58420108 นางสาว พิมพฑิ์รา พรมประเสรฐิ



13158420250 นางสาว ภทัราพร บวัทรพัย์

58420019 นาย ภาณวุชัร ศรสีงคราม

58420052 นางสาว ภาธินี เจรญิวยั

58420159 นางสาว มนสันนัท์ สขุสมพรกิจ

58420102 นางสาว มทัณา สญัจร

58420283 นางสาว มินตรา สขุมี

58420214 นางสาว ยศมล ชลคณุากร

58420273 นาย ระวี ปัณฑรางกรู

58420217 นาย รฐัธรรมนญู มุ่งขอเจรญิกลาง

58420332 นางสาว รตัตวลัย์ แกว้จนัทรเ์พชร

58420021 นาย รตันพ์ร ชอ่ผกู

58420256 นางสาว รุจิรดา ครุฑาพนัธ์

58420162 นางสาว ลลิตา เพ็ชรี่

58420163 นางสาว ลลิตา ภกัดิว์าปี

58420307 นาย วงศกร วนิชวฒันานวุตัิ

58420074 นาย วรยทุธ ฟักสะอาด

58420258 นางสาว วรวรรณ เปาอินทร์

58420164 นางสาว วรญัญา สจุรติภกัดีวงศ์

58420284 นางสาว วรางคณา แสงสวา่ง

58420274 นางสาว วรศิรา เกิดทรพัย์

58420056 นางสาว วลยัลกัษณ์ ดวงแกว้

58420057 นาย วจันก์ร ช่ืนชม

58420075 นางสาว วจิิตรา ชากระโทก

58420166 นางสาว วมิลสิริ ชว่งชิง

58420277 นาย วรีมณฑ์ ทองดารา

58420076 นาย วรีวฒัน์ โรจนส์วสัดิส์ขุ

58420167 นางสาว ศศินา แสวงไวศยสขุ

58420121 นางสาว ศศิวมิล ทศชา



13258420223 นาย ศกัดิด์ิธัช มีแสง

58420325 นางสาว ศิรประภา เกตเุอ่ียม

58420301 นางสาว ศิรกินัต์ ธนินชีวธันย์

58420261 นางสาว ศิรนิทพิย์ ขนัทอง

58420224 นางสาว ศภุนิดา รอดลือนาม

58420262 นางสาว สโรชา พรมเต็ม

58420024 นางสาว สตัตกมล ป่ินปรชีาชยั

58420077 นาย สาธิต เศรษฐนนัท์

58420060 นาย สิทธิพล เพ็งบญุโสม

58420170 นาย สิรพิงษ์ เที่ยงตรง

58420287 นางสาว สิรมิาพร เปสะโล

58420061 นางสาว สิรวิรี ์ สนธิ

57420310 นาย สิโรดม พรหมศิริ

58420225 นางสาว สกุฤตา มฤธุพฒิุนนัท์

58420172 นางสาว สกุญัญา อรณัยกานนท์

58420173 นางสาว สจิุตราภา หวูอง

58420109 นางสาว สดุารตัน์ วงษส์าลี

58420125 นางสาว สทุธิกานต์ ศรทีา่ดินแดง

58420078 นางสาว สธิุดา พรหมสวสัดิ์

58420288 นางสาว สนุทัรี สงัขเ์ทยีบ

58420264 นางสาว สภุทัรา แดงมา

58420062 นางสาว สรุรีตัน์ พิมทอง

58420063 นาย สวุฒัน์ สินไชย

58420064 นางสาว เสาวลกัษณ์ ปานอินทร์

58420265 นาย อดิศร มีศรี

58420176 นาย อภินทัธ์ เหลืองออ่น

58420177 นาย อภิสิทธ์ิ พมูเมืองปัก

58420266 นางสาว อมรรตัน์ กอ้นทองดี



13358420179 นางสาว อรพรรณ ก.บวัเกษร

58420297 นางสาว องัคณา ทบัทมิ

58420182 นางสาว อจัฉราพร สนธิสมพงษ์

58420066 นาย อญัเชิญชล แยม้ศรี

58420329 นาย อาววีฒัน์ จนัทรส์วา่ง

58420069 นางสาว อบุลวรรณ ศรเีทวฤทธ์ิ

58420183 นาย เอกอนนัต์ เจรญิทรพัย์
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ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา

58100228 สิบต ารวจตรี ณฐัดนยั แดงประดบั

57100046 วา่ที่รอ้ยตรี ธนวชั เขียวพนัธ์

58100230 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง นิสากร วงศค์  า

57100073 วา่ที่รอ้ยตรี วนัเฉลิม มีประสงค์

58100325 วา่ที่รอ้ยตรี อนนัสิทธ์ ป่าเกลือ

58100097 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง อรวรรณ งามสวุรรณ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

58100143 วา่ที่รอ้ยตรี จิรฏัฐ์ ยอดข าใบ

58100354 วา่ที่รอ้ยตรี ณฐัวตัร ธนสิทธ์ิวงศา

58100246 วา่ที่รอ้ยตรี นพพร ประกอบสขุ

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

58100293 สิบตรี ธนพล เงินอลงกรณ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา

57910105 นางสาว กนกอร ธรรมแสง

58910093 นาย กิตติรกั เรอืงสม

57910106 นาย ไชยพงศ์ ศภุธ์นชัภคัชนา

57910112 นาย วทุธิ รกัแตง่าม

57910107 นางสาว ศิรนิภา นอ้ยผล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา

58100218 นาย ณฐัภทัร กนัจนัวงศ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา

57100013 นางสาว กชกร ชินปษุยานนท์

58100132 นางสาว กชวรรณ ศิริ

58100306 นางสาว กนกพร สขุกระบิล

58100001 นางสาว กมลทพิย์ ปรชีา

55100028 นาย กฤตนยั ก าลงังาม

57100016 นาย กฤษกร มณีพนัธ์

57100017 นาย กฤษดา กะมตุะเสน

58100222 นางสาว กญัญารตัน์ เฮงและ

58100006 นางสาว กณัพนัธุ์ ปชาติกปัญญา

58100008 นางสาว กาญจนา พนัโกฏิ

57100022 นาย กิติพงศ์ ธนไชยบรูณ์

57100108 นางสาว เกวลี ชยัวทิอูนกุลุ

57100023 นาย โกมล พนัธต์น้

58100013 นาย คณุภทัร แจม่ฟา้

58100227 นาย จาตรุนต์ นาดี

57100027 นาย จิรวฒัน์ วชิาชยั

57100029 นาย เจษฎากร สขุแนบ

58100311 นาย ชยธร ราชกิจ

58100019 นางสาว ชลาลยั ณ สกลุ

58100313 นาย ชาญณรงค์ รุจิเลขานนท์

58100350 นาย ชาญพงศ์ โพธ์ิพนัธ์

57100221 นางสาว ณฐัจารี พลูเขตรกิ์จ

57100037 นางสาว ณฐัชนก เนียนทะศาสตร์

57100222 นาย ณฐันนท์ อ่ินออ้ย

57100224 นาย ณฐัพล โคตนั

57100041 นาย ณฐัวฒิุ ถาพนัธ์

58100033 นาย ทฐิิพล กญัเจียก



13658100034 นางสาว ทวิารตัน์ เสารอิ์นทร์

57100300 นาย ธนพงษ์ สงัขศ์รี

58100035 นาย ธนพล บ ารุงราชหริณัย์

58100152 นาย ธนวนิ เดชากรทวิตัต์

57100048 นางสาว ธันยส์ิตา น่ิมนวล

58100155 นาย ธีรเดช วฒิุศกัดิไ์พศาล

58100361 นางสาว นนทพร สืบพลาย

57100052 นางสาว นรสิรา ศรเีตชะ

58100041 นางสาว นฤทยั มาตรวจิิตร

58100315 นางสาว นารถวรี ปัญญาคง

58100196 นางสาว บษุยมาศ อน้งาม

58100048 นาย ปฏิพล สขุศรวีรรณ

58100052 นาย ปฐมพร คงสขุ

58100054 นาย ประพฒัพงษ์ ยเุจรญิ

58100055 นาย ปรญิญา อนนัต์

58100159 นาย ปัญจพล สขุใจ

57100057 นางสาว ปารชิาติ มะโนวรรณ์

58100057 นาย ปิยทศัน์ เต็งเจรญิ

57100170 นาย ปิยะศกัดิ์ ช  านาญงาม

57100062 นาย พงษศ์ธร พิมพค์ง

58100059 นางสาว พชญ ค ามี

58100316 นาย พศวรี ์ ศรมีว่ง

58100317 นางสาว พชัรา ค าสงค์

56100443 นาย พิรยิะ บญุประสิทธ์ิ

57100237 นาย พีรภาส รตันบตุรา

58100065 นางสาว ภทัรวรรณ จนัทรบ์รรจง

58100201 นางสาว มนทชิา แชม่อบุล

56100399 นางสาว มนภรณ์ วฒันานกุลูวงศ์



13758100069 นาย มนสัวี ปรชีา

58100072 นางสาว รสัรนิทร ์ ข  าคง

57100068 นาย ฤทธิชยั อสัถิ

58100219 นางสาว ลดัดาวลัย์ ชว่ยสตัว์

55100085 นาย วชิรพงษ์ วงษพิ์ทกัษ์

57100071 นาย วรศกัดิ์ ประชายุน่

57100241 นางสาว วรากร ศรสีาคร

56100066 นาย วฏัพล วงษแ์กว้

58100076 นาย วนัถาปนา พรหมเกาะ

58100078 นางสาว วารนิทร ์ จฬุารมย์

58100321 นางสาว วารุณี จะตเุทน

56100068 นาย วชิยั กดุแถลง

58100282 นางสาว วภิาพร สขุมั่น

58100305 นางสาว วไิลลกัษณ์ แสนตาแสง

57100243 นางสาว ศรญิญา คงมี

57100245 นาย สรวชิญ์ ลอ่งแดง

58100376 นาย สิทธิศกัดิ์ จ  าปาชาติ

58100089 นางสาว สิรวิภิา อินทรพัย์

58100185 นาย สชุาติ เจรญิสขุ

58100090 นาย สทุธิภทัร วอ่งไววริยิะ

58100198 นางสาว สนุชัชา โมวพรหมานชุ

58100092 นางสาว หถัยา แซอ่ึง้

58100093 นาย อดิเทพ จนัทรป์ระเสรฐิ

57100249 นาย อนนัต์ อินทรฉ์าย

58100381 นางสาว อรณิชา เกิดทรพัย์

56100091 นาย อจัฉรยิะ อคัรเทพรกัษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา



13858100329 นางสาว ณฐธนพร ปัญญาวฒิุชยั

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

58100270 นาย ธนชาติ โคตรเวยีง

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

58100346 นาย เกียรติศกัดิ์ กลิน่โพธ์ิ

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

58100274 นาย กวี ทววีรรณ

58100332 นางสาว ธนิษฐา ปชูณียกลุ

58100276 นางสาว วลยัลกัษณ์ อาภรณร์ตัน์

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

58100221 นางสาว กญัจนพร จรดล

58100345 นางสาว กิตติมา ใจมะโน

58100140 นาย เกียรติศกัดิ์ สงักิจ

58100141 นาย จตรุงค์ วงศอ์าสา

58100297 นางสาว จนัทรฤ์ดี วจิิตรสมบตัิ

58100200 นาย จิตรภณ คโุน

58100145 นาย ชนกานต์ จนัทเขต

58100348 นาย ชลทอง แกว้ยศ

58100349 นางสาว ชลธิชา อยูส่  าราญ

58100147 นาย ชวลัวทิย์ ธรรมวฒัน์

58100149 นางสาว ฐิติกาญจน์ ยางงาม

58100299 นาย ณทวรรษ เชาวกิจวรชิต

58100353 นาย ณฐัภทัร แซโ่งว้

58100150 นาย ณฐัภทัร เสือเพชร

58100355 นาย ณฐัสรณ์ ผาสขุ



13958100300 นาย เตชณฐัธันยา สาระกลุ

58100151 นาย ธนวฒัน์ พรมสภุา

58100359 นางสาว ธัญญน์ภสั ปฐพีวฒันศิริ

58100245 นางสาว ธิดารตัน์ จนัด  า

58100360 นาย ธิติโชติ พรหมเมตตา

57100049 นาย ธีรภทัร ์ หตุะเจรญิ

58100161 นาย บรรลุ มสุิกะประพนัธ์

58100053 นาย ปรเมศวร์ ยอดแกว้

58100223 นาย ภพสรรค์ จนัทรเ์กิด

58100170 นาย ภานวุฒัน์ ค  าวนิยั

58100202 นางสาว มทัวนั นิลโชติ

58100250 นาย รชัทนิ ตานอ้ย

58100173 นางสาว รตันาภรณ์ ศรเีหรา

58100174 นาย เลิศพนัธุ อรรถวรรธน

58100176 นาย วรวฒิุ เพ็งสขุ

58100075 นาย วรญัชยั ญาณสะอาด

58100252 นาย วรุฒ บศุยจิตต์

58100253 นาย วชัรพงษ์ แสนรงัค์

58100179 นาย วนัเฉลิม หวงัผล

58100302 นาย ววิฒัน์ นาเจรญิ

58100370 นาย ศราวธุ เพชรวชิาพร

58100372 นาย ศิรสิทธ์ิ ศรศีกัดินากร

58100373 นาย ศิวะกร ฉัตรจารุเดช

58100184 นางสาว สวติา ชาญเพราะ

58100377 นาย สขุสนัต์ บญุชู

58100256 นาย อยทุย์ ชิดโคกสงู

58100258 นางสาว อาทติตยา มะลิซอ้น

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา



14058100291 นางสาว กฤติยา หรริกัษ์

58100326 นาย กฤษฎิ์ สขุขี

58100104 นาย กฤษณะ ประเสรฐิพรรณ

58100327 นาย ไกรสิทธ์ิ เที่ยงชดุติ

58100106 นาย คงเอก สเุมธรตัน์

58100213 นาย จกัรพนัธ์ หริญัรกัษา

56100240 นางสาว เจนจิรา วรรณสินธ์

58100328 นาย ชลธี สิปปกร

58100112 นาย ณฐักานต์ นามกร

58100114 นาย เดน่ แสงจินดา

58100331 นาย ธนกฤต นิยมผล

58100333 นาย นฤพนธ์ เพ็ชรเรอืนทอง

58100334 นางสาว นิชาภา สาขาว

58100335 นางสาว ปิยะกานต์ โนนงาม

58100118 นางสาว พชัรี ออ่นค า

58100275 นาย พนัทการ แซอ่ึ๋ง

58100284 นางสาว พิชชาพร ก าเนิดกาญจน์

58100238 นางสาว ภทัรทยิา ศรธีรรม

58100122 นางสาว รตันากร ครจงโก

58100207 นางสาว ลดา เพ่ิมมีนวล

58100294 นางสาว วณิชชา โฉมทองดี

57100074 นาย วฒิุญา ฟองออ่น

58100339 นางสาว ศิรดา ไกรสวสัดิ์

58100341 นาย ศภุกร ปรชีาสถิตย์

58100342 นาย สรวยี์ สขุรตันฤ์ทธ์ิ

57100297 นาย สทุธิชยั เทอืกแกว้

58100128 นาย อธิปณรงค์ ใจตรง

58100129 นาย อนสุิษฐ์ วรีะทรพัย์



14158100296 นางสาว อญัชิสา ก่อกิจฤกษช์ยั

58100131 นางสาว อษุา แกว้ธิวงั
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ปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

57921131 วา่ที่รอ้ยตรี วโิรจน์ มณีกองกลา้

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

58050479 วา่ที่รอ้ยตรี พงศธร บญุทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

58050526 วา่ที่รอ้ยต ารวจตรหีญิง ภณัฑิรา ตนัศิรวิวิฒันก์ลุ

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

58050153 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง กณัศิริ ศิลรตัน์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

58050394 วา่ที่รอ้ยตรี ณฐัภทัร เปลง่ประดบั

58550063 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง วรดา ไขทอง

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

57920741 นาย ชชัชยัยะ พงษค์ล  า้

59910266 นาย ธีรวชัร เครอืวลัย์

56921233 นาย นเรนทร หลอดสนัเทยีะ

59910267 นาย นิสิ กิตติกลู

59910271 นาย อรยิะ เสมอวงษ์

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม

57920732 นาย จิรายุ จรยิาจิรวฒันา

57921143 นาย ณฐัพล บญุมี

57920734 นางสาว นฤมล นวนไทย

57920735 นาย พิพฒัน์ เขมาวฆุฒ์

56921231 นาย ภาวชั แกว้ส  าราญ



14357920738 นาย สขุณั กลุละวณิชย์

สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรม

55920916 นาย ชมาดลุย์ ภาสวา่ง

54921332 นาย ชยัณรงค์ ถาวรเพียร

55920917 นาย โชคดี เพชรทอง

55920918 นาย ธัชพล แกว้โหมดตาด

55920922 นาย พงศกร มะลิซอ้น

55920929 นาย สชุาติ บญุชนะ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพืน้ฐาน

57920751 นาย ปิยณฐั ตนัวงษ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

59910249 นางสาว กฤตยา ศรณัยโชติ

60910072 นางสาว ฤดีมาศ ถาเป็ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม

58920671 นางสาว ธันยนนัท์ เกตหุอม

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

59910258 นาย ณฐันนัท์ สดุศกัดา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

57910235 นาย จิรทปีต์ เจียรพฒันากิจ

56910511 นาย เชาว์ ชนะดี

56910513 นางสาว ภิญญดา นาคศรคีรา้ม

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

57912266 นางสาว ฑิคมัพร หวานจนัทร์

57910227 นาย ศกัรนิทร ์ ปวติรปก

57910228 นาย ศิระ อาทมาท

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

59910245 นาย พงษธ์ร เพ็งนอ้ย

58910261 นางสาว วรรณธนพร บญุจนัทร์
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

59920506 นาย ธัชธรชิ พรหมบตุร

57920727 นาย ภาณวุฒัน์ ผลเพ่ิม

55920702 นางสาว ภาวติา มโนรตัน์

55920703 นาง รชันี ออ่นเกษ

59910255 นางสาว วรญัญา ลิม้บว้น

60920155 นาย ศิวกร คลอ้ยเอ่ียม

55920914 นาย อิทธิพล สงัขน์อ้ย

เทคโนโลยบีัณฑิต  

กลุ่มเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม

55550204 นาย ทวศีกัดิ์ รตันวารี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพืน้ฐาน

58050198 MISS LA SOVANRATH

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

58050199 MR. CHHUONG MARIN

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

58050117 นาย พรพิพฒัน์ นาไข่

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

58050729 นาย นนทณฐั พลูศิรมิงคลชยั

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

58050578 นางสาว ปัญญาพร ศรษีะ

58050579 นางสาว ปิยมน จิวริยิะวฒัน์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

58050109 นางสาว กมลชนก นาคสวุรรณ์



14558550129 นาย กฤตศิริ ณรงคฤ์ทธิเดช

58050124 นาย กฤติน จรยิาจิรวฒันา

58050034 นาย กิตตินนัท์ พวงเมฆ

58050428 นางสาว กลุนภา บญุรกัษ์

58050594 นางสาว เกตกุมล ภกัดีงาม

58050595 นาย เกียรติศกัดิ์ รวมธรรม

56050421 นางสาว คณพิชญ์ ค  าดวง

58050239 นางสาว จิดาภา ชมภรูตัน์

57050432 นาย จิรบรูณ์ รชัตเมธากร

58050241 นาย จิรวฒิุ แยม้ผกา

58050596 นางสาว จิราภรณ์ มาเกิด

58050597 นาย เจษรนิทร์ หอมเกษร

58050598 นางสาว ฉันทช์นก ธงสมบตัิ

58050035 นางสาว ชนาพร แซเ่ฮง

58050243 นางสาว ชตุิกาญจน์ โมราขาว

57050269 นางสาว ฐิตาพร ใจตรง

58050434 นางสาว ฐิตาภรณ์ ลิปิประภาสกลุ

58050245 นางสาว ณชัชา แกว้โบราณ

57550050 นางสาว ณฎัฐณิชา เมฆแสน

58050249 นางสาว ณฐิัดา ตื่มสงูเนิน

58550067 นางสาว ทดัดาว แซล่ี ้

58550132 นาย ทตัพงศ์ เมืองแดง

58550068 นาย ทนิกร แซอ่ึง้

57050574 นาย ธาราธร ข าทพั

57050575 นาย นครนิทร์ พิงคะสนั

58050253 นางสาว เบญจมาศ ปานยิม้

58050608 นาย ปราชญา ชดประสิทธ์ิ

58050256 นางสาว ปานทัดา นิลสุ



14658550108 นางสาว เปรมจิตร ์ เพ็ชรอไุร

58050258 นางสาว พลอยไพลิน แสนวบิลูย์

58050259 นาย พสธุา สมผยุ

58050612 นางสาว พิชชาภา พืน้หนิลาด

56050376 นางสาว เพชรลดา โมพ้วง

57550014 นางสาว ภทัราพร อาธนู

58050441 นางสาว ภาวณีิ ทองมา

58050130 นางสาว มธุรส ดวงแกว้

58050260 นางสาว มนธิชา เน่ืองจ านงค์

58050613 นางสาว มนสัวี กลุมา

58050261 นางสาว มยฉุัตร ทวผีล

58050262 นางสาว รตันภรณ์ ยีสุ่น่นอ้ย

57550509 นาย รุง่โรจน์ น่ิมนิรมานมงคล

58050037 นางสาว วนมัพร เขียวแข้

58050264 นางสาว วรกมล บปุผา

57550089 นางสาว วรพรรณ ป้อมค า

58550176 นาย วรภพ ชธูง

56550517 นาย วรรณชยั ภมิูทตั

58050445 นางสาว วรทัยา อินทรสขุ

56050030 นางสาว วณิฐัฐา คนัธารกัษ์

55550923 นางสาว วไิลพร รสโสดา

58050732 นางสาว ศรญัญา สิทธิประเสรฐิ

58550135 นาย ศิรกฤษฏิ์ เดชเพ่ิมสขุ

57050177 นาย สิรวชิญ์ โมม่าลา

58050266 นาย สทุธวรี ์ พนัธุมะโอภาส

58050267 นางสาว สธีุรา สมนกึ

56550351 นาย อนสุรณ์ กาค า

57050445 นางสาว อภิชญา สงักษัตรยิ ์



14758050268 นาย อภิชยั บญุสิทธ์ิ

58550072 นาย อภิชาติ ภมุรนิทร ์

57050601 นาย อภิเชฐ ป้ันจาด

57050602 นางสาว อภิญญา แตงศรนีวล

58050042 นางสาว อรพรรณ สวุรรณะ

58050618 นาย อรรถกร อบูค า

58050083 นาย อจัฉรยิพงษ์ เชยชม

58550010 นางสาว อญัมณี เบญจางคว์ศิณุ

55550088 นาย อฐัพล สตูรสคุนธ์

58550073 นางสาว อาทติยา จอนดิษฐ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

57050608 นาย กิตติ ทนัไธสง

54550036 นาย กีรติ สรุารกัษน์วกลุ

58050619 นาย คามิน ทพิยเ์วศ

58050467 นาย จตกุานต์ พลสวสัดิ์

57550216 นาย จกัรกฤษ พอดี

58550185 นางสาว จิดาวลัย์ ลิม้เลิศฤทธ์ิ

57050611 นาย จิรวฒัน์ จิตรศร

55550594 นาย จีระ คุม้พงษ์

58050620 นาย จมุพล ออ่นสมคัร

57050023 นาย เฉลิมเกียรติ นาคประสิทธ์ิ

58050111 นาย ชนกานต์ ลีลาวฒันานนัท์

57050109 นาย ณฏัฐากร จิตตสายชล

58550190 นาย ณฐักิตติ์ วญิญา

58050271 นาย ณฐัชนน รกัษาศีล

56050046 นาย ณฐัพงศ์ วรีะอกัษร

57050619 นาย ณฐัพล แป้นโต

57550167 นาย ณฐัภทัร พึง่เจียก



14854050378 นาย ณฐัวฒิุ ดวงละออ

57050620 นาย ณฐัวฒิุ หมั่นมุ่งกิจ

57050746 นางสาว ณิชนนัทน์ ขาวมงคล

58050278 นาย ตรทีเศศ อนัทะหวา

57550102 นาย ธนรตัน์ เอกฉัตร

57550224 นาย ธนทั สทุธิมาลย์

58050625 นาย ธไนยา ขวญัสงัข์

56050811 นาย ปมากร กลั่นหุน่

56050464 นาย ปวติร วถีิผล

58050049 นาย พงษส์ิทธ์ิ บ  ารุงสวน

58050292 นาย พีระพงษ์ สิงหก์า

58550203 นาย ภาณพุนัธ์ พลูสวสัดิ์

58050293 นาย ระพีพนัธุ์ ลกัษณะเพ็ญ

57050638 นาย รุจิภาส รว่มพุม่

58050484 นางสาว วทนัยา ไลท้อง

58050631 นาย วศิววทิ เจือหนองแวง

58050136 นาย ศตวรรษ โพธ์ิถ่ิน

57050643 นาย ศรณัยภ์ทัร เกษมพิณ

56050196 นางสาว ศศิธร สขุใจ

58050485 นางสาว ศศิภา ทว้มเทยีบ

54050703 นาย ศภุกร จิตโสภณปัญญา

57050468 นาย สรายทุธ นาขมิน้

58050138 นาย สิทธิชยั พรหมงาม

58050637 นาย สทุธิชยั เลียดประถม

58050300 นาย อนรุกัษ์ แกว้ประสิทธ์ิ

58050638 นาย อนวุตัร สมพานต์

57050472 นางสาว อญัชฎา วชิานงค์

58050018 นาย อษัฎาวฒิุ หาญสอน
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57050654 นางสาว กมลวรรณ ขวญัแกว้

56550814 นางสาว กรรณิการ ์ แกว้เมืองกลาง

58050488 นาย กฤษกร ขาวไม้

55550113 นาย กฤษทนงค์ เพชรวารา

58050489 นางสาว กญัญารตัน์ ผดัขนั

58050644 นาย กิตติศกัดิ์ โนทะนะ

54050283 นาย เขมรฐั มองเชิง

58050645 นางสาว จินหจ์ฑุา กิจชยั

58050742 นาย จิรชีพ จตรุนตร์ตัน์

58550217 นาย จิรเดช เอ่ียมสอาด

58050646 นาย จิรโรจน์ ปยุ

54050127 นาย ชชันนัท์ รณะนนัทน์

58050067 นาย ชยัณรงค์ จินโนรส

57050475 นาย ชานนท์ ลอยลม

52550886 นาย ชินพนัธ์ พยคัฆเวโรจน์

57050477 นางสาว ณฐพรรณ เจรญิโภคทรพัย์

56050641 นาย ณชั ศิรแิกว้นพคณุ

57050336 นาย ณฐันนท์ อินทนนท์

58050651 นาย ณฐัสิทธ์ิ ลิมสมนกึ

57550526 นางสาว ณิชกลุ บา้นใหม่

58050311 นางสาว ดรลัพร ตัง้ตรงพลสิน

58550220 นาย เดชพล ถวลิรกัษ์

56050500 นาย ถิรายุ บญุเจียง

58050020 นาย ธนวฒัน์ เกตคุ  า

58050655 นาย ธนาธิป อบแกว้

58050657 นาย ธนาพล เดชาพิบลูย์

58550222 นาย ธรรศนภนต์ ทุง่คาใน



15055550556 นาย ธวชัชยั โชคบญุ

58050317 นางสาว ธัญญน์ภสั ภวูนนัทท์วสีิน

58050070 นาย ธีระพฒัน์ หายเคราะห์

57050342 นาย นฐัชยั จิตตป์ราณีชยั

58050659 นางสาว นทัธมน ทองบญุเพียร

57550114 นางสาว นชุนาฎ ภกัดีบญุชู

58050499 นาย ประสิทธ์ิ นรมาศ

56050507 นาย ปรญิญา เบญจมาศ

58050662 นางสาว ปรยีาภรณ์ วฒันชยัไผ่สวสัดิ์

58050319 นางสาว ปารมิา พรอ้มพิมพ์

58550146 นาย พชรเกียรติ เพ็ชระ

58050501 นาย พวสัส์ ฐิติวฒันทวกิีจ

58050667 นางสาว พสัวี มีสีผ่อง

56050650 นาย พิทกัษ์ สอนดี

58050669 นางสาว ภทัรพร เฮงสโุข

57050354 นางสาว ภทัราพร ศกัดิศ์ิรภิากลุ

58050671 นางสาว ภาวณีิ กลิน่สวา่ง

56050103 นาย ภวูดล เชยสมบตัิ

58050672 นางสาว มยลุี เอ่ียมเพ็ชร ์

57550529 นางสาว มชัฌิมา นกัเวช

57550025 นางสาว เม็ดทราย สมบญุ

56550154 นาย ยทุธนา สงัขท์อง

58050673 นางสาว รววิรรณ ไกรสมดี

58050327 นางสาว รตันาภรณ์ อตุเทน

58050675 นางสาว รนิทรน์ภา ฤทธิรงค์

58050733 นาย วรภพ ชวนแพ

58550148 นางสาว วรรณะศิริ เพชรช านาญ

57050494 นาย วายุ หริญัรกัษ์



15158050678 นาย วชิยั วสะยางกรู

57050081 นาย วฒิุชยั มีศิล

58050680 นาย ศรุต ธนตัวรภทัร

57050496 นาย ศิรศกัดิ์ นุย้พิน

57550187 นางสาว ศิรพิร ชยัวฒันพงศ์

58050086 นาย ศภุชยั ศรบีรุนิทร ์

57050088 นาย สรวรรธน์ บญุสอาด

58050684 นาย สวชิญ์ กิจพาณิชยเ์จรญิ

57050697 นาย สธุากร ทวยหาญศกัดิท์วี

57050364 นาย โสภณ รตันเนนท์

57050152 นาย อนพุงษ์ บญุมา

58050687 นาย อภินนัท์ ศภุเลิศ

58050511 นาย อภิสิทธ์ิ ปัญญาพาสขุ

58050025 นางสาว อจัฉรยิา มะธิมะตา

56050342 นาย อาคาร จตพุรมงคล

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

58050690 นางสาว กฤติยา วงษไ์พศาล

58050337 นาย กฤษณะ จ านงคผ์ล

57050703 นาย เกรยีงไกร สมนอ้ย

58050735 นาย ไกรวชิญ์ สายยืด

56050887 นาย จกัรพงษ์ หงษส์าคร

58050692 นาย จิณธนมรรคพล ศรจีรยิา

57050371 นาย เจษฎาศกัดิ์ อลุงักา

58050734 นาย ชนินทร์ อะโน

56050673 นาย ฐาปกรณ์ กิตติค  ารณ

58050103 นางสาว ฐาปนี ปินทรายมลู

58050073 นาย ณพธนญั วงษพ์ยอม

58050074 นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ รตันสจัธรรม



15258050075 นางสาว ณฏัฐา รม่พทุธศาสนา

54050566 นาย ณฐัพล เครอืศรี

58050344 นาย ณฐัพล ผดงุการเลิศ

54050133 นาย ณฐัพล สภุานิชกลุ

58050076 นางสาว ณฐัมล แซปั่ง

55550501 นาย ทนงศกัดิ์ ออกผล

58050520 นาย ธนกร รองวริยิะพานิช

57550536 นาย ธนนนัต์ บญุเจรญิพนัธท์วี

58050698 นาย ธนวรรธก์ ชรูตัน์

58050345 นาย ธรรมรตัน์ วรรตัน์

57550193 นางสาว ธัญญาเรศ ชยัปิตินานนท์

58050522 นาย ธิติ กางโหลน

58550127 นาย ธีรธัช แทน่นิล

58050348 นางสาว นพรตัน์ พึง่วงศ์

58050700 นาย นราวชิญ์ หงษเ์หลีย่ม

58050112 นางสาว นวพร แซต่ั๊น

56050073 นางสาว นนัทน์ภสั หวานยิม้

58050350 นาย นิติเทพ ทองหลอม

57050377 นาย บดีศร ไมตรจิีตต์

57050512 นาย พงศกร จรสัโสภณ

57050513 นาย พงศกร สงัขน์อ้ย

58050161 นาย พชรดนยั คณุประเสรฐิ

58050352 นาย พชรพล งามเสมอ

58050353 นางสาว พรทพิย์ เทยีบตา

57050381 นางสาว พรรวนิท์ วฒันะลาภเจรญิกลุ

58050162 นาย พฒิุเมธ เฉลิมรตันสกลุ

58050705 นางสาว ภทัราภรณ์ บอ่ทรพัย์

58050743 นาย ภชิูสส์ วชัรสินธุ์



15358050527 นาย มสัส์ เสือเปรม

58050528 นางสาว มานิตา วสิิษฐยทุธศาสตร์

57550198 นาย รณฤกษ์ รองในเมือง

58050706 นาย ระวนิ ถาวรรตัน์

54050186 นาย รชัสรณ์ จนัทรว์เิศษ

52550883 นางสาว วรรษมล สวุฒันศ์ภุกลุ

58050708 นาย วรวทิย์ ตรบีดินทร์

58050360 นางสาว วรญัญา เข็มเงิน

55050460 นาย วรานนท์ นอ้ยลา

57550267 นางสาว วราภรณ์ บิณยะมาตย์

58050738 นาย วชัรพงศ์ ตรุณาวงษานนท์

58050530 นาย วฒิุนนัท์ ค  าเอ่ียม

57050225 นาย ศราวฒิุ ค  าจมุจงั

58050164 นางสาว ศิรก์รเพชร พชัรไวฑรูย์

57050732 นาย ศิลา องคท์อง

58050030 นาย ศิวกร นชุสวาท

58050031 นางสาว ศิวพร สขุรุง่

58050711 นางสาว สมฤทยั ปรชีา

58050365 นาย สหรฐั ทองบรบิรูณ์

58050366 นาย สหรฐั โพธ์ิแกว้

56550172 นาย สิงหา พน้ภยัพาล

57550270 นาย สิรวชิญ์ เพ่ิมดี

58050080 นาย สทุธินนัท์ ป่างปู

58050715 นาย สธิุพรชยั เทพสาร

58050033 นางสาว สนุนัทา มิลิ

55050274 นาย สเุมธ ตาปนานนท์

58050087 นางสาว โสรดา พลกิจ

58050081 นางสาว อภินทรพ์ร ยิง่ยงธนพฒัน์



15458050719 นาย อรรถพล ช่ืนบาน

58050369 นางสาว อรวรรณ ประทมุมา

58050370 นาย อะฟิฟ ยีสมนั

57050736 นางสาว อญัชิสา มณีวงศ์

56550441 นาย อฑัฒ์ ชขึนุทด

58050167 นาย อษัฎางค์ ถ่ีถว้น

58050720 นาย อานนท์ เทศสงูเนิน

56050266 นาย อานนัต์ ใครนุ่่นสิงห์

58050371 นาย อินทชั ศกัดิเ์จรญิ

58050696 นาย เอกนรนิทร์ หรเิลิศรฐั

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพืน้ฐาน

58050724 นาย ปรตีิยาธร วงษถ์าวร

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว

58050149 นางสาว ณฏัฐ์ภคั ลาวลัยว์งศ์

58050384 นาย ธนาภณ สวุรรณโชติ

58050191 นาย อคัรชยั เรอืงจินดาประชา

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

58050156 นางสาว พิรพร กองเงิน

58050380 นางสาว แพรรดัเกลา้ อาจเทศ

58050158 นางสาว วริลัพชัร สิงหร์กัษพ์ล

58050548 นางสาว สวุธิดา ดาโสม

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

58050001 นางสาว กชพร ดว้งสขุ

58050386 นางสาว กนกพร แรงสู้

58050053 นางสาว กนกวรรณ รตันาคะ

57550070 นาย กนัต์ สดุศกัดา

58050202 นางสาว กลุณฐั จนัทรเ์กิด

57050526 นางสาว จตพุร เทพพนัธ์



15558050205 นางสาว จนัทรา ชา้งวลั

58050559 นาย จินดาพนัธ์ พกุโฉมงาม

58050560 นางสาว จิรชัญา สวุรรณขนัธ์

58050206 นางสาว จฑุามาศ จนัลิม้

56550760 นางสาว จฑุามาศ สารเสวก

58050208 นางสาว ฉัตรฤทยั นิลสวสัดิ์

57050527 นางสาว ชนมนิ์ภา สขุมาก

58050210 นางสาว ชลลดา อารี

58050390 นางสาว ชตุิมณฑน์ ปรุงแตง่

58550152 นางสาว ฐิติรตัน์ ปัญญาประโชติ

58050565 นาย ณชัพล พิมพศ์ิริ

56550458 นาย ณชัพล พุม่อรุณ

58050211 นางสาว ณฎัฐณิชา เทยีรทอง

57550143 นาย ณฎัฐวฒิุ มั่นจิตร

58050393 นางสาว ณฏัฐา ปรชัญส์กลุ

58050212 นางสาว ณฐักมล บญุชญานนท์

56050707 นาย ณฐัชนน บานเย็น

58050567 นางสาว ณฐัณิชา ทองบญุมา

57050129 นางสาว ณฐัณิชา ป่ินมีทรพัย์

58050214 นางสาว ณฐัมล ยศยิง่ยงค์

58050569 นางสาว ดลพร กลิน่ชู

58550153 นาย ด าริ คญัทพั

55550457 นาย ทสพร พรวฒันะกิจ

57550073 นางสาว ทพิยธิ์ดา ใจตรง

58550248 นาย ธนโชติ นนัทนิธิโสภา

56050568 นาย ธนวฒัน์ สิรปัิญญาไว

58050570 นาย ธนะวตัติ์ ปรากฎ

58050058 นาย ธนาธิป ทองหลอ่



15658050572 นางสาว ธัญญาลกัษณ์ เถาตาจนัทร์

58050218 นาย นนทวรรธ เกียรติกิตตินนัท์

58050396 นางสาว นนทยิา เมืองทพิย์

58050397 นางสาว นภสัสร มีชยั

58050573 นาย นวพล บตุยา

58050575 นางสาว นนัทชิา อ่ิมนาค

58050220 นางสาว บศุยา สมศรี

58550058 นาย ปกรณ์ ธนทรพัยบ์รบิาล

58050400 นาย ปรเมษฐ สิมลา

58550157 นาย ประภวษิณ์ ฉายาชวลิต

58050223 นางสาว ประภสัสร ถนอมวฒัน์

58050577 นาย ปราชญา เจรญิทรพัยศ์รี

58050224 นางสาว ปวณีนชุ เหลืองอทุยั

58050736 นาย ปองพล เพชรศรี

58550253 นาย ปิยะบตุร ศกัดิว์จิิตรเดชา

58050226 นางสาว เปมิกา นชุวงษ์

58050581 นาย พงศธร แกลว้ณรงค์

58550256 นาย พงศธร วงศส์ามศรี

58550061 นาย พสุ พินิจนนัทไ์พศาล

57550075 นางสาว พิกลุรตัน์ สงัขท์อง

58050740 นางสาว พิมพพ์จี ผนัผ่อน

58550062 นางสาว เพ็ญนภา โตรุง่

58550257 นางสาว เพ็ญประภา สวุรรณดี

57550283 นาย ไพศาล เเสงค า

58050407 นาย ภิเษก พิมพขนัธ์

57050544 นางสาว มลัลิกา เจรญิกลุ

55550074 นาย เมธา เชาวนาธิคม

58050059 นางสาว รพีพรรณ คลา้ยสกลุ



15758050411 นาย รงัษิกร สิงหไ์ธสง

57050252 นาย วชิระ พิมพา

55550447 นาย วรณฐั กองธานี

58050412 นางสาว วริชา ดอนค ามลู

58050585 นางสาว วสิาข์ ไตรเกียรติกลุ

58050586 นางสาว ศศิธร โรจนพร

58050122 นาย ศกัดา เกศโต

58050416 นางสาว ศิรวิมิล อดุม

58550261 นาย ศภุณฐั ตน้ไพศาล

56550491 นาย ศภุสิทธ์ิ สรุวฒันาวรรณ

58550107 นางสาว สโรชา ปานเคลือบ

58050418 นางสาว สธุารณีิ พรมวงค์

58550264 นางสาว สภุชัชา เสรมิสขุตอ่

58050589 นาย สรุเชษฐ์ พลูสวสัดิ์

58050232 นางสาว หฤทยั รองทอง

57050261 นาย องคก์ร สธุรรม

58050591 นางสาว อนญัญา สงัขกรณ์

54550542 นาย อมรไชย ค าชืน้

58050233 นาย อรรถวทิย์ วฒิุคณุากร

57550292 นางสาว อรวรรณ ประกอบมิตร

58050592 นางสาว อรสิา ตาลเจรญิ

58050421 นางสาว อญัชิสา วรรณรตัน์
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ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยนานาชาติ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรมนานาชาติ

58110064 นางสาว สิรร์พิชัร ์ รงคส์วุรรณ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

58110147 นางสาว นภสัสร ทนิกร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรมนานาชาติ

58110098 นางสาว ปิยธิดา แสงนิล

58110174 นางสาว พรชนก ค านา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

58110070 นางสาว ฉัตรชฎา รมิตระกลู

58110420 นางสาว พรสวรรค์ เอมอ าไพ

58110240 นาย ภมิูวฒัน์ เขียวทา

58110115 นาย ศภุกิตติ์ เปรีย้ววงศท์อง

58110436 นางสาว สิดาพณัณ์ พทุธนิมนต์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

58110051 นางสาว เขมิกา ชมเพ็ญ

58110053 นาย จกัรภทัร ถนอมรอด

58110027 นาย เซอดอนคอน บารโ์ลว

58110056 นางสาว ณฏัฐินี วรงัษี

58110475 นางสาว พชัรชิ์ยา ฤาชาไพศาลอนรรฆ

58110641 นางสาว สิรธีร ฐิติรุง่เรอืง

58110217 นางสาว เสาวลกัษณ์ ทรงลกัษณ์

58110441 นางสาว อปัสรสิริ นิธิศกัดิส์กลุเดช

58110100 นางสาว อทุมุพร อทุยัมาต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 2
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สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรมนานาชาติ

58110503 นางสาว อษุณียก์ร พว่งมหา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

58110061 นางสาว ภทัรมน ขนัธวทิย์

58110608 นางสาว สมนภา วฒิุพิมลวทิยา

58110290 นางสาว อรนลิน วเิชียร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

58110469 นาย นรภทัร หมวดจนัทร์

58110381 นางสาว ปัณณพร ศิลรตัน์

58110296 นางสาว ปาจรยี์ สขุพรหม

58110141 นางสาว พธิุตา ยินดี

58110667 Ms. HUA MENG TING

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรมนานาชาติ

58110651 นางสาว กนกกร วรรณกิจ

57110274 นาย กนัตพฒัน์ ลิม้พงศพ์นัธ์

58110038 นางสาว จเูลีย เลสซ่ี

58110505 นาย ณฐัพงศ์ ชมช่ืน

58110574 นางสาว ธิชา ขวญัเมือง

58110638 นางสาว นฐัศิมา มหาทรพัย์

57110531 นางสาว นทัวรรณ ขวญัสง่

58110636 นาย บณัฑิต อศัรานรุกัษ์

58110037 นางสาว พีรญา แสงปัญญาลิขิต

58110630 นางสาว รญัสิยา เกิดกฤษฎานนท์

58110502 นางสาว อสัมา กล าพบตุร

58110613 Ms. SOHEE KIM

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการทอ่งเทีย่วนานาชาติ

60110574 MISS ALTHEA PUSPOWIDJOJO



16060110575 MR. HEROLD SIAHAAN

60110577 MR. LAGA BIRAWA

60110578 MR. MUHAMMAD HAFIZD AQIL SASMITO

60110579 MR. NIKODEMUS SATYA DHARMA

60110583 Ms. YURISA EVANIA KARTIKA

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

58110067 นางสาว กมลรตัน์ รตันะ

58110619 นางสาว กรกมล ศิวลิยั

58110399 นาย กอ้ง ตนสกลุเดช

58110401 นางสาว กิตติญา คะใจ

58110280 นาย กิตติพศ กลิน่หวล

58110669 นางสาว คทัลียา ดีดวงพนัธ์

58110404 นางสาว คณุชฎา บรูณสมภพ

58110195 นางสาว จิราพร บ ารุงศิลป์

58110069 นางสาว จิราวรรณ มานะตอ่

58110337 นาย เจตนิพทัธ์ ออ่นสิงห์

58110603 นางสาว เจนจิรา เขจรใหญ่

58110550 นาย ณฐักิตติ์ สีทอง

57110277 นางสาว ณฐัชญา สิรกิลุ

58110551 นางสาว ณฐัธิดา บวัแกว้

58110228 นางสาว ณฐัวภิา ศรสีขุ

58110283 นาย ณฐัวรี ์ เส็งพานิช

58110407 นาย ณฐัสณัฑ์ นาครตัน์

58110408 นางสาว ณิชา ทพัวงศ์

58110145 นาย ดนยักฤต เปลีย่นสมยั

58110144 นาย ตรทีเศศ พรหมศิริ

57110758 นาย ไตรภพ กาชยั

58110284 นาย ทศพล เทพเกษตรกลุ



16158110409 นาย ธนวฒัน์ เทพนิกร

58110468 นาย ธนาธิป ศาลากิจ

58110411 นางสาว ธันยช์นก พฒุพรกึ

57110537 นาย ธีร ์ บญุก่อ

58110413 นาย นภธนนั นวลสนิท

58110074 นางสาว นภสัวรรณ มีใจเย็น

58110366 นางสาว นฐัมล ใจหาญ

58110416 นางสาว ปฐมาภรณ์ สขุโต

58110566 นางสาว ประภสัสร ประภศัรก์ลุ

58110020 นางสาว ปวรรณพร รนิรตันากร

58110077 นางสาว ปัทมา ศิลาผ่อง

58110285 นางสาว ปาณิศา ไชยค าภา

58110079 นาย พรรณศวฒิุ ญาณพิทกัษ์

58110080 นางสาว พรสดุา อ ามินทร์

58110607 นาย พฒันด์นยั บตุรมงั

58110421 นาย พฒันพล แกรง่ไพศาล

58110286 นาย พฒันินท์ วฒันคโุณปการ

58110208 นางสาว พิไลพร ทบัสา

58110422 นาย พีรภคั สิมะรตันมงคล

58110575 นางสาว เพชรพชัรี สรุะปัญญา

58110238 นาย ภราดา นชุแดง

58110046 นางสาว ภสัปวณี์ พืชพนัธุ์

58110084 นางสาว ภสัสรศ์ศิร ์ สายทอง

58110535 นางสาว ลกัขณา กลอ่มบรรจง

58110427 นางสาว วนชักร แกว้จินดา

58110705 นาย วรกร ศรวีริยิะวงศ์

58110318 นางสาว วรดา ภกัดิเ์จรญิ

58110120 นางสาว วรวรนิทร ขนัตี



16258110428 นาย วทัธิกร วงษป์ระสิทธ์ิ

58110288 นาย ศาศวตั เผือกสวสัดิ์

58110087 นางสาว ศิรพิร ลิม้ถาวรวงศ์

58110363 นางสาว ศิวพร ไวกยี

57110451 นาย ศภุกร สมเจรญิ

58110246 นางสาว ศภุดา เลิศไพรตัน์

58110435 นางสาว ศภุนิดา ค ามี

58110167 นาย สิทธิชยั นาสมวาส

58110437 นางสาว สิรธิิดา ดิตถะวโิรจน์

58110439 นาย สรุริตัน์ ดาราเย็น

58110023 นางสาว สวุพิชชา ผลาพิบลูย์

58110091 นางสาว อณภุา ทนับญุฤทธ์ิ

58110092 นางสาว อมรพรรณ ขนัธสาลี

58110169 นาย อเล็กซานเดอร์ เวนสเคอ่

58110501 นางสาว อฐัฉราพรรณ ปราบสงูเนิน

58110444 นางสาว อิสรยิา ชยัเสน

58110309 MR. ANAN HO

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

58110578 นางสาว กมลทพิย์ งามตระกลูชล

58110620 นางสาว กรณินทณ์ฐักร พนัธง์าม

58110150 นางสาว กรรณิกา สทุธิแพทย์

58110579 นาย กฤตภาส รตันยานนท์

58110148 นางสาว กาญจนา ชยัตระกลูทอง

58110140 นาย กิตติอานนัท์ ชยัตระกลูทอง

58110194 นางสาว กลุธิดา สงคส์ขุ

57110077 นางสาว คิลลา่ แซนดรา จอนหน์า บารโ์ลว

58110486 นางสาว คณุญัญา ฉัตรอศัวปรดีา

58110054 นางสาว จิรพรรณ ดีประเสรฐิชยักลุ



16358110152 นาย เจียปิง จงั

58110272 นางสาว ฉัตรวรนิทร ์ เกือ้กิจ

58110200 นางสาว ชนมน รุง่เรอืง

58110002 นางสาว ชวาลนชุ ชว่ยผดงุ

58110142 นางสาว ชตุิมา แซอ่ั๊ง

58110586 นางสาว ญาดา วรรณวสิิทธ์ิ

57110275 นางสาว ฐิตาพร เสถียรเขตต์

58110003 นางสาว ณฐัณิชา งามทพิยพนัธุ์

58110189 นางสาว ณฐัธิดา เปลีย่นประเสรฐิ

58110329 นางสาว ณฐัรุจา จิตราภิวฒัน์

58110589 นาย ณฐัวฒิุ คงนิวฒันศ์ิริ

58110058 นางสาว ณิชกานต์ เหลืองเจรญิพฒันะ

58110202 นางสาว ดรุวรรณ์ มะลาศรี

58110330 นางสาว ตรชีฎา เกตวุจิิตร

57110308 นาย ธนวฒัน์ ธรรมประเสรฐิ

55110404 นางสาว ธัญรตัน์ รวยรืน่

58110557 นาย ธีระชยั ทองขาว

58110449 นาย นพรุจ พรรณรงัษี

58110042 นางสาว นาตยา ทรงแตง

58110470 นางสาว นิศาชล ภมิูพงศไ์ทย

58110590 นางสาว บณุยพ์ชัรี อิสรยิเกษม

58110307 นาย ประสงค์ จิรรตันพิเชษฐ์

58110011 นางสาว ปิยธิดา รงคส์วุรรณ

58110472 นาย ปิยวฒัน์ อบุล

57110627 นาย พศวรี ์ สวุรรณลมยั

58110474 นาย พสักร หนผูดุ

58110350 นางสาว พิชาวรี ์ ธนโชคฐิติวงศ์

58110374 นางสาว พิมลสิริ ภู่ทอง



16458110026 นางสาว ภรณก์รวรี ์ พิมพิส์วุรรณ

58110497 นางสาว ภทัรพร สวา่งเรอืงฤทธ์ิ

58110154 นางสาว ภทัรมน เจรญิวรชยั

58110211 นางสาว ภาวดิา กาวไธสง

58110476 นาย ภวูดล อคัรภานมุาศ

58110558 นางสาว มนพทัธ์ บญุพรหม

58110276 นาย เมธัส ตรเีมฆ

58110576 นางสาว วรรณิดา พลศกัดิ์

58110525 นาย วรรธนยั สารเป็น

58110499 นางสาว วมิลวรรณ อศัวฤกษน์นัท์

56110208 นาย ศราวชิ กีรติยตุวงศ์

58110561 นางสาว ศภุกานต์ กีระติจีระนนัท์

58110513 นางสาว ศภุกานต์ อินทรลาวลัย์

58110355 นางสาว ศภุนิดา พลูข า

57110639 นางสาว สรญา ทพัทะมาตย์

58110045 นางสาว สรดิา สขุเกษม

57110640 นางสาว สาลิณี เฉิดมนเูสถียร

58110007 นางสาว อภิชยา กลัยา

58110388 นาย อมร สมตระกลู

58110483 นางสาว อรจิรา เปลือ้งรตัน์

58110491 นาย อรรณพ ธนะไพบลูย์

58110599 นางสาว อารยีา ทวทีรพัย์

58110596 นาย อิชย์ นิยมสนัติ

57110798 MR. CHEN PENG ZHI

58110597 MR. SANGHOON PARK 

58110634 Ms. YAN CHEN

58110680 MR. ZHANG XIN

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
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58110540 นางสาว วนชัพร บญุโต

55110495 นาย เอกพงศ์ พยคัฆศิริ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

กลุ่มวิชาทกัษะการติดต่อส่ือสารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

58110178 นาย อติคณุ สปิุนะเจรญิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 1

กลุ่มวิชาทกัษะการติดต่อส่ือสารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

58110291 นาย กฤษกร ออ่นหวาน

58110519 นางสาว กญัญารตัน์ โพธ์ิพนัธุ์

58110262 นาย ศกัดิธรรศ บญุศิริ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 2

กลุ่มวิชาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ

58110530 นางสาว ณฐันนัท์ ศรสีรุยิวงษ์

58110480 นางสาว ศิรญิาดา ศรสีวุรรณ

58110263 นางสาว สชุญา กิมานนัโท

ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

กลุ่มวิชาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ

58110493 นางสาว ณฐัวกิา เจรญิรืน่

57110683 นางสาว นลทัพร ดีเอ่ียม

58110096 นางสาว รกัขชา รว่มใจ

58110688 นางสาว อรณิชา อารยะโกศล

กลุ่มวิชาทกัษะการติดต่อส่ือสารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

58110517 นางสาว กนกลกัษณ์ เหลา่ศรวีจิิตร

58110031 นาย กนัตวฒัน์ เหลืองธีรนาท

58110105 นางสาว จนัจิรา รอดเรญิ

58110171 นางสาว จิราวรรณ สมนวล

58110396 นางสาว ทรรป์ณชนก เกตอุุน่



16658110180 นาย ธเนษฐ วรเดชวราสกลุ

58110523 นางสาว นิสรนี เทพวารนิทร ์

58110312 นางสาว พิชญาภา วชิยัขทัคะ

58110686 Ms. CAI YANG
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คณะเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

56210089 วา่ที่เรอือากาศโทหญิง ปัณฑิกา เศรษฐ์บญุสรา้ง

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

56210082 วา่ที่รอ้ยโทหญิง ธัชนนัท์ ชาติทอง

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

56210102 Ms. CHANBOPHA THO

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

56210118 นาย ณฐัสรณ์ เส็งเฮา้

56210178 นางสาว นภสัสร แสงศิรมิงคลยิง่

56210101 นางสาว องัคณา รชัตเมธากร

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

56210042 นาย จกักช ปราชญเ์ดชากลุ

56210109 นางสาว จินทภา กนกวรกาญจน์

56210044 นาย ชนะวชิญ์ วณิชรตันพงศ์

56210076 นาย ชนาธิป ไชยกลุวฒันา

56210069 นางสาว ณฐัณิชา ลิม้อยูส่วสัดิ์

56210177 นางสาว ธิติมา มีศิริ

56210092 นางสาว พณัณิตา แสงรศัมี

56210049 นาย ภาสกร ประเสรฐิรุง่พาณิช

56210140 นางสาว มชัฌิมา สิรชิมุแสง

56210051 นาย มีสขุ ภกัดีคง

56210142 นางสาว ลกัษิกา ภทัรธนรกัษ์

56210067 นางสาว สมุนา ลีลาสิรวิลิาศ

56210037 นางสาว อรวรรณ จนัทรก์ลุโล

เภสัชศาสตรบัณฑิต  

56210104 นาย กฤติเดช ชนะชยัวงศ์



16856210155 นางสาว ขวญัชนก ทบัปะระ

56210074 นางสาว จิดาภา ธนะธรรมจารยี ์

56210110 นาย จิรกิตติ์ ศรสีะอาด

56210007 นางสาว จตุิกาญจน์ อ่ิมทรพัย์

56210058 นางสาว ชญานิศ อโณทยานนท์

56210156 นางสาว ชญานิษฐ์ จินดานชุ

56210009 นางสาว ชญัญา มีเพ็ชร

56210113 นาย ชยักฤต สทุธิ

56210158 นางสาว ณฏัฐณิชา เหรยีญทอง

56210010 นางสาว ณฐัจนนัท์ พทุธคณุ

56210045 นาย ณฐัฐกิติ์ รยิาพนัธ์

56210117 นาย ณฐัพล ตนัตยานกุรณ์

56210119 นางสาว ทรรศยา แสงเจือ

56210176 นาย ธรณธ์รรมา พิชิตพร

56210160 นางสาว นนทพร ธีรกลุพจนีย์

56210123 นางสาว นพเกา้ พนูพฒัน์

56210162 นางสาว นนัทภรณ์ นามภมีู

56210015 นางสาว บณัฑิตา ฮะฮวด

56210180 นาย ปฏิภาณ จรยิะนนัตกลุ

56210129 นางสาว ปารฉิัตร สดุมี

56210017 นางสาว ปญุโญ ยอ้ยแกว้

56210130 นาย ปณุยวรี ์ บญุสดุ

56210164 นาย เปรมชยั ชยัสวุรรณรกัษ์

56210048 นาย พงศพิ์ทกัษ์ มาศเสม

55210062 นางสาว พรพิมล เดชะสรุวานิชย์

56210091 นางสาว พชัรภรณ์ อสิพงษ์

55210023 นางสาว พลัลภชั รงัษีกิจโพธ์ิ

56210063 นาย พิษณวุตัิ อยูใ่จเย็น



16956210093 นาย พีระพงษ์ ลิม้ศิริ

56210134 นาย ภากร มาตรพลากร

56210138 นาย ภมิูนทร์ บญุชินวฒิุกลุ

56210096 นาย เมฆา วรีะวานิช

56210070 นาย ยศวจัน์ รตันรุง่เรอืงทวี

56210052 นาย รฐัพงศ์ ลีส้มบรูณ์

55210076 นางสาว ลลิตา ถาวรทศพนัธ์

56210166 นาย วชิร มาลีวตัร ์

56210071 นางสาว วรญัฌญา วชิาจารย์

56210097 นาย วรศิ คณุรตันาภรณ์

56210098 นางสาว วลิาสินี จนัทบตุร

56210184 นางสาว ศจีรตัน์ แกว้ประสม

56210169 นาย ศภุวชิญ์ บนุนาค

55210099 นางสาว สมชนก ปัญญากาวนิ

56210030 นางสาว สรลัพร สนุทรโชติ

56210170 นางสาว สชุญัญา ศรสีวา่งอรุณรุง่

56210034 นางสาว สรุางคนางค์ ไชยรตัน์

56210154 นาย อนาวลิ รอดสม

56210100 นางสาว อคัรมณี ตณัฑะผลิน

56210103 Ms. VANLYDA PHORN
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คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

58170017 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ไพรนิทร ์ เอ่ียมส าอางค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

58670390 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง วไิลลกัษณ์ เพชรพินิจ

58170131 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ศิรภิาภรณ์ แกว้แสนสาย

58670406 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง สจิุตรา เสียงเล็ก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

58910133 นางสาว ภารษิา ทรารมัย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

58670098 นาย สรวชิญ์ สขุยวง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

58670142 นาย นพพร ค าบญุ

58170038 นางสาว บงกชพร จะเชิญรมัย์

58170016 นางสาว พรเมษา คนชม

58670359 นางสาว พิชชาพร อาภาศรทีองสกลุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

58170036 นางสาว ณฐัชา เทยีมทองใบ

58170052 นางสาว ธนพร วงษเ์ศษ

58670340 นางสาว นาตยา มานวม

58170025 นาย เมธิศ วฒันวุรรณ



17158170134 นาย ศภุกานต์ อฤุทธิตะวี

58170027 นางสาว สภุารตัน์ ทา่ตะโก

58170050 นางสาว โสภิดา เดโชรมัย์

58670424 นาย อิทธิชยั เนียนทะศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

52520314 นางสาว จิราพร อานประยรู

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

58670135 นางสาว กชกร แทง่ทองหลาง

58670069 นางสาว กชพร ศรอีาจ

58670158 นางสาว กนกพิชญ์ ประกอบทรพัย์

58170055 นางสาว กนกวรรณ บญุมาก

58670160 นางสาว กมลกานต์ สะสินทร

58670267 นางสาว กมลเนตร พรหมลิ

57670078 นางสาว กมลพรรณ ธาตทุ  าเล

58170028 นางสาว กมลวรรณ ทรงฉาย

58670162 นาย กรเกษม ธนโชตโชติการ

58170056 นาย กฤษณะ ยิง่ยวด

58170034 นางสาว กนัฐิมา ค าวงษ์

58670015 นาย กีรติ เรอืงราย

58670277 นาย เกียรติศกัดิ์ จรสัทพิยม์ณี

58670278 นาย ไกรวทิย์ อรา่มเรอืง

58670122 นางสาว ขนิษฐา กนัแกว้

58170015 นาย คมัภีร ์ พลแสน

58670280 นางสาว แคทรยีา ประกอบธรรม

58670123 นางสาว จณิสตา จิตรจ านงค์

58170059 นาย จตพุร อตุรตัน์

58670124 นางสาว จรยิา ชารศีรี



17257670142 นางสาว จิดาภา ศรปีระเสรฐิ

58670171 นางสาว จิตตราภรณ์ ประทปีธรรมธร

58670003 นางสาว จินตนา ป่ินกลุ

58170060 นางสาว จิรชัยา สวุรรณรตัน์

58170097 นาย จิราวฒัน์ ศรจีนัทร ์

58170099 นางสาว เจนจิรา หา่นด า

58670175 นางสาว ชนากานต์ อารมณเ์รอืงชยั

58170007 นางสาว ชนาภา คงเมือง

58670177 นาย ชยากร วฒันรุง่

58170063 นาย ชยากร สวุรรณอมัพร

58670283 นาย ชวการ ยะสะวฒิุ

58670296 นางสาว ชวพรรณ สวนเจรญิ

58670178 นาย ชวลัวทิย์ วาปีสิทธิพนัธ์

58670180 นาย ชยัวฒัน์ หาญชะนะ

58670299 นาย ชินกฤต มงคลญานวรตัน์

57670093 นางสาว ช่ืนนภา มะลิพรม

58170011 นางสาว ชตุิกาญจน์ จิตสวุรรณ์

58670016 นาย ชตุิพนธ์ ไชยวงค์

58670138 นางสาว ญาณนนัท์ นามงาม

58670304 นาย ฐานกร ศรชีเูป่ียม

58670183 นาย ฐานนัดร วรรธนะชีพ

58670031 นางสาว ฐิติมา สมล า่

58170029 นางสาว ฐิติมาพร ขจรฟุง้

58170102 นางสาว ฐิติรตัน์ ศรวีงัพล

57670021 นาย ณภทัร เกิดนวล

58670032 นาย ณชัพล ปัญจศิรเิลข

58670189 นางสาว ณฏัฐ์ฐา เรอืงศิลป์

58670017 นางสาว ณฏัฐา โลหติานนท์



17358670013 นางสาว ณฐักานต์ การปลกู

58670308 นางสาว ณฐัฐา บญุชว่ย

58670309 นางสาว ณฐัณิชา พนัสุ

58670310 นาย ณฐันนท์ ค  าเกตุ

58670312 นาย ณฐัพงศ์ เอ่ียมอ าไพ

58170103 นาย ณฐัพล อาจหาญ

58670315 นาย ณฐัวฒิุ ตนัศิรนิาถกลุ

58670073 นาย ณฐัวฒิุ ธงชยั

58170066 นาย ณฐัวฒิุ บญุตา

58670192 นาย ณฐิัวฒิุ รตันเหม

58170037 นางสาว ดวงกมล ภู่อะรา่ม

58670321 นางสาว ดารุณี มะหะหมดั

58170044 นางสาว ถนอมชว์รรณข์ เพชรดี

58170008 นางสาว ทกัศิณา กลิน่หวาน

58670194 นาย ทกัษิณ เติมโชคทรพัย์

58670059 นาย ทพัพสาร เวชสถล

58670325 นาย ทนิพฒัน์ ค  าศิริ

58670074 นางสาว ทพิยส์ดุา ยิง่ก าแหง

58670075 นางสาว ทพิวรรณ โยสะมา

58670018 นาย ธนชาติ อินปรุณ

58670105 นาย ธนพงษ์ สถาวร

58670093 นาย ธเนศพล สทุธิรตันพร

58670033 นางสาว ธมนวรรณ สรุาภา

58170068 นาย ธราพงษ์ ศรอีรา่ม

58170069 นาย ธวชัชยั มาดี

58670076 นางสาว ธัณญาเรศ คอนก าลงั

58670198 นางสาว ธันยกรณ์ กสุะรมัย์

58670129 นาย ธานาธร ทองนว่ม



17458670019 นาย ธีระพงศ์ ชมเชย

57670058 นาย นคเรศ นาขวญั

58670335 นางสาว นนทสรวง ขาวส าอางค์

58170070 นาย นราวชิญ์ ป่ินวเิศษ

58670064 นางสาว นวรตัน์ ศรชยั

58670044 นางสาว นฎัติกา เกตกุารณ์

58670339 นางสาว นนัชยา สรุาช

58170012 นางสาว นนัทพร จนัหอม

58170108 นางสาว นนัทยิา แกว้ตา

58670341 นางสาว นาถยา ทองธรรมชาติ

58170030 นางสาว นารรีตัน์ ผลศิริ

58170072 นาย นิติภมิู เยียนไธสง

58670095 นางสาว นิรชา ป้อมค า

58170039 นางสาว บาจรยี์ เตมียงค์

58670145 นาย ปรมตัถ์ เหลา่ประเสรฐิสม

58670204 นางสาว ประภสัสร พงษว์เิชียร

58670101 นางสาว ประภสัสร เหมหงษา

58670077 นางสาว ปรางทวิา ผิวอบุล

58670205 นางสาว ปราณปรยีา อินฉยุ

58670206 นาย ปรวิตัร บญุนอง

58670347 นาย ปัณณ์ พฒันเจรญิ

58170076 นางสาว ปาจรยี์ แจม่แป้น

58670207 นางสาว ปาณชญา ออ่นศรี

58170113 นาย ปาณิธาน ก าธรชยัพิมล

58670208 นาย ปารยพิ์รชัย์ ธัญญรกัษ์

58670034 นางสาว ปิยวรรณ ซอยรมัย์

58670035 นางสาว ปิยะมล หนนูารถ

58670036 นางสาว ปิยาพชัร วสัธูป



17558670350 นาย พงศธร เจรญิมี

58670210 นาย พงศธร สงัวาลยแ์กว้

58670118 นาย พชร ตรรีตันนกุลู

58170115 นางสาว พนิตสภุา ภเูงิน

58670354 นางสาว พรนิภา บวัศรจีนัทร ์

58670022 นางสาว พรนิภา ฟักกะจยุ

58670096 นางสาว พรปวณี์ พิชญภ์มิูสกลุ

58670065 นางสาว พรวลญัช์ หมวดเหล็ก

58670356 นางสาว พชัราภรณ์ อยูส่บาย

58670357 นางสาว พชัรนิทร ์ ลีบาง

58670360 นางสาว พิชญา ทรพัยผ์ดงุชนม์

58670107 นาย พิตตินนัท์ ปัญญาศิริ

58170078 นางสาว พิมใจ บญุนิล

58670037 นางสาว พิมพช์นก รามณี

58170116 นางสาว พิมพว์รยี ์ พงษส์งวน

58670366 นาย เพ่ิมศกัดิ์ สจุรติรกัษ์

58670147 นาย ภทัรชนน สรุะทพิย์

58670080 นางสาว ภทัรดา ใจเจรญิ

58170041 นาย ภาณพุงศ์ บนุประสิตร ์

58170118 นาย ภานวุฒัน์ สอนพงษ์

58170121 นาย มงคล มาตขาว

58670038 นางสาว มณฑารตัน์ บญุประดิษฐ

58670369 นางสาว มนสันนัท์ ยอดดอกรกัษ์

58170122 นางสาว มจันนัท์ วนับญุ

58670226 นาย เมธา พลูสวสัดิ์

58170013 นาย รฐัพล มีจั่น

58170081 นางสาว รตันช์นก นาทองลาย

58670377 นางสาว ราตรี ขนัธีระโชติ



17658670378 นางสาว รุง่นภา พรมมีบญุ

58670379 นาย ฤชากร แสงเพชร

58670381 นางสาว ลลิตภทัร สงวนผิว

58670234 นางสาว ลกัขณา ทุง่ตากแดด

58170082 นางสาว ลกัษิกา จงเกษกรณ์

58670011 นางสาว วนิดา สารสขุ

58670120 นาย วรรณเดช เกตสุขุ

58170125 นาย วสนัต์ ลา่เรงิ

58670061 นาย วชัรพงษ์ โพธ์ิรี

58670023 นางสาว วทันพร จนัทรว์ไิชย

58170127 นาย วทิยา ทองบาน

58670108 นางสาว วภิาวรรณ นาอินทร์

58170128 นางสาว วริากานต์ ยาแกว้

58670394 นาย ศราวธุ ตนัจินดารตัน์

58170054 นางสาว ศรสีดุาพร ค าอา้ย

58670396 นางสาว ศศินิภา ซิม้ศิริ

58670397 นางสาว ศศิประภา ไหมพรม

58670121 นาย ศกัดิพล เริม่รกัรมัย์

58170084 นาย ศกัดิร์พี รุง่ศรี

58670040 นางสาว ศิรนิทรา นิมารมัย์

58670399 นางสาว ศิรลิกัษณ์ เกตงุาม

58670239 นางสาว ศิรวิรรณ สงัขน์วม

58670401 นาย ศปุวรี ์ จิรภิญโญภาส

58170135 นาย ศภุณฐั อนจุารวีฒัน์

58670240 นาย ศภุนนท์ พยคัฆท์อง

58170086 นาย ศภุวชิญ์ เครอืเตียว

57170219 นางสาว สกลุรตัน์ สีวรรณะ

58670243 นางสาว สมศิริ เสือสว่ย



17758670109 นางสาว สราลี พุม่ศิริ

58170087 นางสาว สรติา เอ่ียมศิรนิพกลุ

58670246 นาย สายชล จนัทะราช

58670250 นางสาว สกุญัญา พุม่อไุร

58170088 นางสาว สดุารตัน์ เนตรวงค์

58670408 นางสาว สตุาภทัร คงหมนุ

58670411 นาย สทุธิพงษ์ แยม้ทศันา

58170136 นางสาว สนุนัทา ช านาญราช

58670252 นาย สนิุติ กนัทาผาม

58670054 นางสาว สนิุษา คงงาม

58170014 นางสาว สพุตัรา วรเจรญิ

58170090 นางสาว สภุาพร คอ้

58170020 นางสาว สมิุตรา ประสมวงค์

58670085 นาย สรุศกัดิ์ แกว้เทยีม

58670133 นางสาว สอุงัคนา สอนศิริ

58670255 นางสาว เสาวลกัษณ์ นิลชชัวาลยว์งษ์

58670257 นางสาว โสภิตา เดชคุม้

58170091 นางสาว หยาดธิดา เจรญิศรี

58670414 นางสาว อนนัตาพร จ าเนียรการ

58670416 นางสาว อโนชา โชคสกลุ

58670262 นางสาว อภิชญา ปิยะนนัท์

58670417 นางสาว อภิชญา ยั่งววิฒันก์ลุ

58670062 นางสาว อภิญญา โลนไธสง

58670134 นาย อภิสิทธ์ิ หงษเ์หลีย่ม

58670419 นางสาว อมรรตัน์ ศรศีกัดา

58170010 นางสาว อรทยั เเดนดงยิง่

58670420 นางสาว อรปรญีา โพธ์ิโต

58670154 นาย อรรฆเดช แสงศิริ



17858670421 นางสาว อรสิรา เสนาศรี

58670155 นาย อสันี จิตตเ์กษมสกลุ

58170093 นาย อานนท์ แสงสขุ

58670425 นาย อิทธิพล ฝักฝ่าย

58670427 นางสาว อษุณีย์ อาทรกิจวฒัน์
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คณะศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชากราฟิกอารต์ และกราฟิกมีเดีย

58060118 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง กลุนารี ศิโรรตันว์รกลุ

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

58060231 วา่ที่รอ้ยตรี สิทธิพงศ์ อินทวงศ์

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

58060282 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ชนิกานต์ เวยีงทอง

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาทศันศิลป์และการออกแบบ

58920305 นาย เผ่าไท เมาะราษี

58920307 นาย วชัรพงศ์ บญุตน้

58920308 นาย วนัชนะ ไชยศรี

59920393 MRS. LI LI

57920307 MR. LI SHU

57920309 MISS MENG LI

59920394 MR. OLEG CHEPRAKOV

58920294 Ms. YAN FANG ZHI

59920396 MR. YANG CHEN

59920397 MR. YI YUAN LIN

58920296 Ms. YI ZHEN LONG

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

57920321 นางสาว กลุกานต์ โพธิปัญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

58060210 นาย วโรดม เพ็ชรกลบั
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สาขาวิชานิเทศศิลป์

58060177 นางสาว ศิรดา วงศท์องศรี

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชากราฟิกอารต์ และกราฟิกมีเดีย

58060014 นาย นวพล ชิตวเิศษ

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

58060232 นางสาว สพุตัรา วงคล์งักา

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

57060111 นางสาว ธัญชนก จินดานนท์

57060198 นางสาว พิชญา ด าหมาน

สาขาวิชานิเทศศิลป์

58060169 นางสาว นวพร ตฤโตปการ

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

58060257 นางสาว สพิุชญา หอมจนัทร์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชากราฟิกอารต์ และกราฟิกมีเดีย

57060239 นางสาว กรณฏัฐ์ โชติพฒันช์ยะกรู

57060240 นางสาว กลัยาณี กลุธรรม

58060131 นาย กิตติภมิู เพ็ชรทพิย์

58060134 นางสาว ณฐัชมธร จงัพฒันวงศ์

58060275 นางสาว ณิชชา อยูช่ยัเทศะ

58060267 นางสาว ทอไหม นาจุย้

57060245 นางสาว บญุพิกลุ เอ่ียมนาค

57060263 นางสาว ปิยพร ดวงโสมา

58060269 นาย ปญุญพฒัน์ อปุพทัธวาณิชย์

58060138 นาย พชัโรจน์ ลาวลัยะวฒัน์

58060139 นางสาว พทัธธี์รา คงวารี



18157060476 นาย รวสิรา ธุวงัควฒัน์

56060548 นาย วรานนท์ เวสรานรุกัษ์

56060199 นางสาว สมหญิง หนเูย็น

58060129 นางสาว สวุมิล สขุส  าราญ

58060140 นางสาว อมนัดา กวนหยี่ โล

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

58060044 นางสาว กมลศรี แผนสมบรูณ์

58060217 นางสาว จิดาภา อดลุเศรษฐพงศ์

57060087 นาย เจษฎา สขุมาก

58060219 นางสาว ชลุีพร อปุโภค

58060049 นาย ณฐกร เหลืองงาม

58060221 นางสาว ณฐัสดุา พนัธก์ุย้

58060222 นาย ทมิ ทอม แบ๊คกี ้

58060223 นางสาว นนัทยิา มะณู

58060224 นาย บญัชา อคัรพรพรหม

58060226 นางสาว พลอย เอรสัสะ

58060054 นาย พิทยา เน่ืองจ านงค์

58060055 นางสาว เพ็ญพิชชา ชะโกทอง

58060056 นาย ภราดร บญุเสีย่ง

58060229 นางสาว ศศิพร เพชรสวสัดิ์

58060073 นางสาว ศภุาพิชญ์ ชีวะเจรญิ

58060059 นาย สวุรรณกาล บญุเพ็ง

58060061 นางสาว อรพินท์ ละออ

สาขาวิชาจิตรกรรม

58060260 นาย กญัจนกิ์ตติ ชทูพั

58060108 นางสาว จิติมา พสัถาน

56060144 นาย ธีรทิธ์ิ เชาวนเ์ลิศเสรี

58060006 นาย บญุฤทธ์ิ วฒันกิจเวชสกลุ



18256060151 นาย พีรายทุธ ผลมาตย์

56060155 นางสาว เมทนีิ ธรรมสะโร

56060156 นางสาว รุจิรดา จิตรทศ

58060115 นาย วรีพนัธ์ ก่ิงข่อยกลาง

สาขาวิชาเซรามิกส์

54060418 นาย วารชิาต สพุรรณพงศ์

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

57060449 นางสาว กาญจนา ทวทีรพัย์

56060485 นาย จิรวฒัน์ กนัสิงห์

57060188 นางสาว เจนจิรา นิลชา

57060208 นาย เจษฎา กณัหาชาลี

57060354 นาย ชนนทร์ กววีฒันวงศ์

57060210 นางสาว ชชัฎา วมิลรตัน์

57060350 นางสาว ฐิติมา เรอืงศรี

57060153 นางสาว ณชัชา พฤกษชลธาร

57060191 นางสาว ธนพร อูช่นะ

57060144 นาย นนทชยั ธาราแสง

56060070 นาย ปรญิญา พว่งประเสรฐิ

57060147 นางสาว ปรยีาภรณ์ จลุปาน

57060439 นาย โปรดปราน พรเมสสิยาห์

57060381 นาย ภาคภมิู ปันธุระ

57060382 นาย ภาณวุชิญ์ จิรสนัติธรรม

57060442 นางสาว มทุติา พนัธเ์พชร

57060123 นางสาว ยลรดี เลา้สขุศรี

56060383 นาย รุจิกร มว่งครา้ม

56060561 นาย วรภทัร สภุาพรม

57060175 นาย วรากรณ์ ประเสรฐิศรี

57060388 นาย วชัรนิทร ์ คงระบ า



18357060360 นางสาว วลิยัพร ชยัชนะ

57060032 นางสาว ศศิธร เสมทรพัย์

57060202 นางสาว สฑุามาศ ราชวงัเมือง

57060179 นางสาว สดุารตัน์ ศิรเิพ็ญ

57060183 นางสาว อภิวาทน์ แก่นทองเจรญิ

56060398 นาย อิทธินนัท์ บญุสขุ

สาขาวิชานิเทศศิลป์

58060161 นางสาว กชรตัน์ วชิิตนาค

58560055 นางสาว กมลทพิย์ แสงพรู

58060021 นางสาว กรองกาญจน์ ทวชียั

58060039 นาย กฤจณพงษ์ ธันวรกัษกิ์จ

58060184 นางสาว กณัฐิกา แกว้ทอง

58560025 นาย กนัตวชิญ์ โสภณ

58560026 นาย การวกิ คลอ่งสั่งสอน

58060185 นาย เกียรติศกัดิ์ เหลา่แสงสา

58560057 นางสาว จิตติมา พรอ้มเจรญิ

57560090 นางสาว ญาธิป ผินใหม่

58060190 นาย ฐิติวสัส์ นาวาเจรญิ

57560014 นางสาว ณชัชา โพธ์ิดว้ง

58560030 นางสาว ณฐัธิดา ธรรมศิริ

57060506 นาย ณฐัวฒัน์ ออ่นวงษ์

58060145 นางสาว ธญาณิน สขุสวสัดิ์

58060193 นาย ธนกฤต ทองนพคณุ

58060146 นาย ธนพนธ์ พกุสขุ

58560033 นางสาว ธนาภรณ์ แก่นแกว้

57560094 นาย ธีรภทัร ์ มาลาศรี

58060167 นาย นพรตัน์ ปัททมุ

58060031 นางสาว นนัทภทัร บวัชมุ



18458560063 นางสาว นนัทม์นสั ประดบัศรี

58560064 นางสาว นาฏนารี ศิรปิระทมุ

58060152 นางสาว นิตยา ผมพนัธ์

58060153 นาย ปฏิพล แป้นคง

58060154 นางสาว ปภาภคั ฤทธิรงค์

56560023 นาย ปรวิตั วงษแ์ยม้

58060155 นาย พงศกร วงษข์ า

58560018 นาย พลกฤษ แซล่ี ้

58060041 นางสาว พิมพอ์กัษร นาคสวสัดิ์

58560038 นาย พีรวสั ศรชียั

58560041 นางสาว ภทัรวรรณ ตาทฤศโธรยัห์

54560057 นางสาว มณฑิรา ทองเจียม

58560046 นางสาว รวภิา อดิษะ

57560021 นาย รชัต ทองสิงห์

58560047 นาย รชัพงศ์ พิสิฐานนท์

58560069 นางสาว วรทัยา หม่ืนเดช

58560049 นางสาว ศภุกานต์ ไชยคณุ

57060514 นาย สกุฤษฎิ์ สวุรรณเวยีง

58060038 นาย เหมราษฎร์ วงษโ์กฎ

58060205 นางสาว อรจิรา สรา้งอกัษร

58560023 นาย อรยิะ ผ่องแผว้

58060180 นางสาว อญัชิสา โพธ์ินาค

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

58060245 นางสาว ควนัเทยีน ภรูปีติภาน

58060208 นางสาว ธัญพร สขุส  าราญ

58060252 นางสาว พรไพลิน กมลสนุทร

58060255 นางสาว ระพีภรณ์ บวัเกษ

58060212 นาย อนชุา ชอบอาภรณ์



18558060213 นางสาว อาชวนีิ ศิรวินั
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ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

60000900 นาย พลกฤษณ์ รวดเรว็

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

61000703 นาย กฤษณพนัธ์ แยม้กรานต์

61000704 นาย กฤษดา คงชู

61000705 นาย กิตติพงศ์ ศรจิีนดา

61000539 นาย เขษมศกัดิ์ ทองตอ่

61000708 นาย จิรฏัฐ์ กลา้หาญ

61000709 นาย จิราวฒิุ จามจรุี

61000710 นาย ชนพฒัน์ เมฆป้ัน

61000711 นาย ชิษณพุงศ์ คชสารทอง

61000713 นาย ณลวชัร ์ เตชะผลประสิทธ์ิ

61000540 นาย ดิศภรณ์ อากาศเหลือง

61000001 นาย ทนงศกัดิ์ อศัวธีระเสถียร

61000715 นาย ทรงพล ศรบีตุร

61000716 นาย ทววีฒัน์ พราหมณส์งัข์

60000004 นาย ธนบดี เสืออินโท

61000717 นาย ธนภทัร เอือ้พงษ์

61000003 นาย ธนภมิู   หวงัเจรญิ

61000541 นาย ธนทั สรุยิะวงค์

61000718 นาย ธนาธิป ทพิรส

61000719 นาย ธเนศ ลิมปนเวทยานนท์

61000720 นาย ธันรวี เดชพิพฒันธ์นกลู

61000721 นาย ธีรเดช อินทมะโน



18761000722 นาย ธีรภทัร ์ อินทรพ์รหม

61000542 นาย นนทนนัท์ ชาญวทิยก์รณ์

60000247 นาย นเรน ฉัตรพฒุเกิด

61000725 นาย บรพิฒัน์ ชาญชนะววิฒัน์

61000726 นาย ปลืม้มานสั ชสูวสัดิ์

61000727 นาย ปิยะพงศ์ แกว้เก่า

60000905 นาย ภานพุงษ์ นงเยาว์

61000733 นาย ภดูิส เอ่ียมอ ่า

61000734 นาย ภเูบศ ศรธิีติยางกรู

61000735 นาย เมธาสิทธ์ิ นาจาน

60000252 นาย ยศกร มั่งมลู

61000736 นาย รตานนท์ ช  าหา้น

61000738 นาย วรรณพล ดีเลิศ

61000740 นาย วศิรุต ทองชมภู

61000004 นาย วฒิุนนัท ์  คารพทุรา

61000742 นาย ศิวพล คงสมทอง

61000744 นาย สราวธุ สงัขท์อง

61000745 นาย สาธิต รุจิโรจน์

60000254 นาย สขุสนัต์ นพภาลี

61000005 นาย สภุทัร ช่ืนฤทยั

61000747 นาย สรุชิต พรมสี

61000748 นาย อติภทัร ขวญัใจ

61000749 นาย อาชวนิทร์ ประสมศรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

61000007 นาย การญัญู ประทาพนัธ์

61000546 นาย ขจร ใจดี

61000547 นาย ไชยภพ ชชัวาลภทัรกลุ



18861000751 นาย ญาณวฒิุ วฒิุพรสกลุ

61000548 นาย ธนภทัร มิตรเปรยีญ

61000549 นาย ธนภทัร หนิจนัทร์

61000550 นาย ธนากรณ์ แพรกทอง

61000756 นาย ธวชัชยั โภควนิช

61000008 นาย ปฏิพทัธุ์ โสภณ

61000551 นาย พฒิุพงศ์ พลายก าเหนิด

61000761 นาย ภผูา ฉลานวุฒัน์

61000552 นาย ภรูเิดช บตุรเพชร

61000011 นาย มณฑล พฒุสวุรรณ

61000012 นาย รชต มีทพิย์

61000763 นาย วชัรนิทร ์ กอ้นศรษีะ

60000011 นาย วศิลย์ ศรมีานพ

60000012 นาย วฒิุภทัร รชันะปกิจ

61000014 นาย ศิรวทิย์ นอ้ยเจรญิ

61000764 นาย ศิวะดล ภู่ประดิษฐ์

61000765 นาย ศภุกิจ เผือกเทศ

61000766 นาย สหชยั แชม่สนัเทยีะ

61000554 นาย สขุสณัห์ สงคลกัษณ์

61000768 นาย อภิสิทธ์ิ แซด่า่น

61000017 นาย อมรเทพ ถนอมทรพัย์



189
ปีการศึกษา 2561

คณะโลจิสติกส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละโซอุ่ปทาน

60920264 วา่ที่เรอืตรี นิติพงศ์ โรจนะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

59690084 วา่ที่รอ้ยตรี พงศกร จงึสงวนสิทธ์ิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

58090041 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ดวงหทยั กลุเภตรานนท์

58690293 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ทพิวรรณ บญุยืน

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

58690082 วา่ที่รอ้ยตรี กิตติธัช ตัง้สงัวรธรรมะ

58690260 วา่ที่รอ้ยตรี พรหมศิริ พรหมจนัทร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละโซอุ่ปทาน

60920255 นาย กอ้งยศ รกัจิตต์

59920231 นางสาว เกตวุดี นนทะการ

59920232 นาย เกรกิฤทธ์ิ นามสนิท

60920003 นาย คฑาวฒิุ นิลใบ

60920257 นาย ค าสนั นอ้ยบดุดี

60920004 นาย จตรุพร ทพิยญ์าณ

60920005 นางสาว จิดาภา มหวุรรณ์

58910323 นางสาว ฐิติมา เรอืงหริญัวนิช

60920260 นางสาว ณฏัฐพิชา นนทะภา

60920007 นางสาว ณฏัฐรตัน์ เจ่ียสกลุ

58920973 นางสาว ณฐัสรุยี ์ ไวปัญญา



19059920240 นาย ทวศีกัดิ์ เทง่เจียว

60920263 นาย ธนากร ผลภาษี

59920483 นาย นนทพฒัน์ ภมิูราช

57921191 นางสาว นฤมล เกสะวฒันะ

59920245 นางสาว นนัทวนั ปัญญา

59920247 นางสาว นิสาชล แสงทอง

60920014 นางสาว ปทติตา ทุง่มีผล

60920351 นาย ประมวล จนัทรชี์วะ

60920012 นางสาว ปัญจพร คูก่ระสงัข์

59920248 นาย ปิยะวฒัน์ พงศถ์าวรภิญโญ

59920250 นาย พงศว์ชิญ์ สนุทรเสณี

57921195 นาย พนิต ทา่หนิ

59920484 นาง พชัรภรณ์ สาสนะ

58920983 นาย พิชาภพ นิโรภาส

58920985 นางสาว ภาวนั บญุเกตุ

60920015 นางสาว ภีรดา พทุธพลูตระกลู

59920252 นาย มฆเวทย์ จรรยาวงศส์วา่ง

59920253 นางสาว มลัลิกา ทองนาค

58920142 นางสาว ยรุาวรรณ ไมส้น

57921207 นาย วธิุพนั จิตพิทกัษ์

59920258 นางสาว ศศิธร มงคลแท้

58920995 นาย สราวธุ เวชวสิยั

58920997 นาย สิทธิธร นาคปฐม

60920020 นางสาว สชุาดา ตรสีาร

59920265 นางสาว สภุาพร อทุโท

58921000 นางสาว สวุรรณา เขียวอรา่ม

59920269 นางสาว โสรยา ทองค า

59920270 นางสาว อทติยา โพธ์ิกลิน่



19160920024 นางสาว อรุณรตัน์ อูส่วุรรณ

60920272 นาย อคัเรศ แกว้ทองพนัธ์

60920273 นางสาว อจัฉรา เขตสมทุร

58921007 นางสาว อจัฉรา ออกใบ

59920273 นางสาว อญัชลี เอียวชดุ

60920026 นางสาว อมัพวนั วเิศษ

60920027 นาย เอกรฐั หา้งวานิช

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

58090452 นางสาว กาญจนาพร บญุชู

58090102 นางสาว กิตติพร คณาพรจิรวฒัน์

58090053 นางสาว จิรชัญา อนพุนัธ์

58090286 นางสาว จิรชัญา อิทธิสมทุรเจรญิ

58090411 นางสาว จฑุามาศ แสนเฉย

58090416 นางสาว ฐิติวรรณ มีกศุล

58090106 นางสาว ณภิญา นารานนัทนญ์า

58090009 นางสาว ณฐัรฌิา ศรเีมือง

58090068 นางสาว ดารุณี มนตค์าถา

58090426 นางสาว ปณิตา วรรณเวก

58690284 นางสาว ปภาวรนิท์ สรสิทธ์ิ

58090227 นางสาว วรจัฉรา ไชยประสาทสขุ

58090304 นางสาว ศิรภิาวดี จนัทรส์มบรูณ์

58690057 นางสาว ศิรลิกัษณ์ สินทรพัยเ์จรญิ

58090230 นางสาว สธิุตา แก่นวงค์

58090441 นางสาว อภิสรา นางนวล

58090150 นาย อมรเทพ นอ้ยเพ็ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์



19258090281 นางสาว กมลชนก ตนัมั่นคง

58090211 นางสาว กลุิสรา ธิแปงวงศ์

58090213 นางสาว ฐานิตา จิตรเย็น

58090107 นางสาว ณฏัฐินี เจรญิรตัน์

58090218 นางสาว นภสักร ศิรสิิงห์

58090037 นางสาว พิมลวรรณ หงษส์งา่

58090299 นาย พีรพฒัน์ มลูอ าคา

58090424 นางสาว ลลดา จิรโชติธนาธร

58090453 นางสาว วรดา ครุฑกษัตรยิไ์ทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

59690033 นางสาว กมลมาศ ทองเงินเจรญิ

59690034 นางสาว กมลวรรณ วนิทะไชย

59690035 นางสาว กรกนก อว้นศรเีมือง

59690036 นางสาว กรรณิกา วระบตุร

58690151 นางสาว กญัญา วงษพ์รหม

59690038 นางสาว กนัยารตัน์ รอดนชุ

59690040 นางสาว กาญจนา สถาพรเกรยีงไกร

59690041 นางสาว กาญจวรรณ พนัธุพ์งษ์

58090285 นางสาว จนัทกานต์ อน้ชนะ

59690045 นางสาว จนัทรจิ์รา จนัทรค์รบ

58690314 นาย จิรสิน จิรธัชชกลุ

58090289 นาย เจษฎา รุง่รศัมี

59690049 นาย ชญานิน ช่ืนวเิชียร

59690051 นางสาว ชลธิดา สนุา

59690052 นางสาว ช่ืนกมล แกว้จลุพฒัน์

58090066 นางสาว ช่ืนทพิพ์ สขุก ่า

58090067 นาย ไชยรกัษ์ ภกัดีวฒิุ



19358690317 นางสาว ฐิตาภา นพรตัน์

58090291 นางสาว ฐิติชญา กิจเดช

59690053 นางสาว ณฐวรรณ ไชยสิงห์

59690054 นางสาว ณฎัฐาพร แจง้อากาศ

59690055 นาย ณฏัฐพชัร ์ คงสนิท

58690052 นางสาว ณฐัชยา สาตราภยั

59690056 นางสาว ณฐัธยาน์ น่ิมมงคลศิลป์

59690057 นางสาว ณฐัพร พงษห์สับรรณ์

59690058 นาย ณฐัภีมพล จรสัคณาวฒิุ

59690059 นางสาว ณฐัรดิา แกว้สวุรรณ์

58090056 นางสาว ณิชา เชียงเครอื

59690060 นาย ดิษฐพงษ์ ธนิศรส์ิทธิโชค

59690062 นางสาว ทพิวรรณ ทองป้ัน

58090292 นาย ธนพนธ์ สารกิา

58090216 นาย ธนวฒัน์ เล็กพนัธ์

59690064 นาย ธนวทิย์ ชยัวชิาชาญ

58090217 นาย ธรรมธร นรนิทร

58090069 นางสาว ธันยพร ชมรตัน์

58090423 นาย ธีระภทัร ์ ปริม่ผล

59690043 นางสาว นพชักร จิตรมั่น

59690067 นางสาว นภสร เจรญิพนัธ์

59690069 นางสาว นรารตัน์ นรานรมัย์

59690070 นางสาว นฤภร ชยัแกว้

59690071 นางสาว นฐันี ขนัตี

59690073 นางสาว นยันา ศรแีกว้

59690074 นางสาว นาฏละนยั ศรลีาชยั

58090295 นางสาว นิชาภา วมิกุตานนท์

59690082 นางสาว ปวณีา ลายคราม



19458690054 นางสาว ปัทมนนัท์ ปัทมาสศนพุงศ์

59690083 นางสาว ปรูณมี ศรศิลป์

59690085 นาย พงศเ์ดช ตาวตา

59690087 นางสาว พนิดา ค าประสพ

58690318 นางสาว พนิตศร แพนอ้ย

59690088 นางสาว พชัรติา จานนอก

58090058 นางสาว พชัรนิทร ์ เสียงใส

58690319 นางสาว พิชญาภา กา้มสนัเทยีะ

57690165 นางสาว พิมชนก เธียรทพิยนนัท์

58090298 นางสาว พิมพพิ์มน พลูเชือ้

58090224 นางสาว พิมพว์รา ยกุตานนท์

59690090 นางสาว ภรณช์นก มานะตัง้

58690286 นาย ภิเษก ขาวเหมือนเดือน

59690093 นาย ภวูนยั หนเูอียด

59690267 นางสาว มณัรกิา ขวญัมว่ง

59690095 นาย มานิต อารบีี

59690098 นางสาว รวสิดุา คงสมบตัิ

59690099 นางสาว รชันีวรรณ มลสวุรรณ

58690037 นาย เรอืงสิทธ์ิ โกมลพรไพศาล

58690320 นางสาว ลลิดา บวัแกว้

59690103 นาย วรรณลภย์ ทองอว่มใหญ่

58090284 นางสาว วรวลญัช์ ตา่ยนอ้ย

59690105 นาย วราทติย์ สวสัดี

59690106 นางสาว วราลกัษณ์ ยารงัษี

58090303 นาย วรทิธ์ิธร พรอ้มมลู

59690107 นางสาว วรษิฐา ทองเชือ้

59690109 นาย วเิชียร เกตสุาลี

58090436 นางสาว วภิวานี ยาวสงูเนิน



19559690110 นางสาว วภิาดา เพ็ชรมณี

59690112 นาย วฒิุชยั อา่งบญุมี

58090437 นางสาว ศิรประภา ศิรภิกัดิ์

59690115 นางสาว ศิรพิร จิตส  าราญกลุ

59690116 นาย สยมภมิู รกัสกลุ

58090059 นางสาว สิรมิา เชาวนะ

58090439 นางสาว สจิุดา กาญจนวโิรจน์

58090060 นางสาว สจิุตรา สแุพง

59690119 นางสาว สพุตัตรา วรศิริ

59690121 นางสาว สภุาวดี แสนวเิศษ

58090440 นาย อติวชิญ์ โพธ์ิชยั

58090442 นางสาว อรศิรา ไกรมณี

58690039 นางสาว อาภรณ์ บง้งึม้

59690127 นาย อิทธิกร งามยิง่ยวด

59690128 นางสาว ไอยรดา คงสมัพนัธ์

สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

58690196 นางสาว ดวงพร ฮามวงค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

58090443 นางสาว กลุวดี ศรุติไพศาล

58090360 นางสาว ปัญสนา โชติสวุรรณ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

58090061 นางสาว ญาณิสา ลิขิตกิจวรกลุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

58690273 นาย เนติพงษ์ ยอดยา

58090372 นางสาว สรุยีม์าศ กระเดื่อง

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี



19658090451 นาย กฤษฏิชยั เดชทววีฒัน์

58090450 นางสาว กลัยกร จนัทรแ์สงวฒันา

58090134 นางสาว จิราภา อุน่วเิศษ

58090380 นางสาว ชนาภา อนนัตชาติ

58690020 นาย ณฐัภทัร ประชมุจิตร

58690134 นาย ณฐัวตัร แกว้มว่ง

58090144 นาย สิทธินนท์ รุง่แสงค าพนัธุ์

58690146 นางสาว สิรกิาญจนา กาววีน

58090205 นางสาว สชุญัญญ์า ลิปิกาพร

58090402 นางสาว สมุาลี นนัทธาตรี

58690031 นางสาว อญัชิสา กอสกลุ

58090280 นาย เอกรตัน์ ยกกลิน่

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

58090351 นาย ธนวฒัน์ เครอืค  า

58690274 นางสาว บญุญาพร บ าเพ็ญแพทย์

58090080 นางสาว พนัธุท์พิย์ ช่ืนอารมย์

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

58090448 นาย กิตติพศ ดีอาษา

58090189 นางสาว จตุิพร พิศดาร

58090447 นาย ชนนันทัธ์ ชยัชนะ

58090049 นางสาว ชตุิมา พรหมเมฆ

58090090 นางสาว ฐิติพร โพลงเงิน

58690084 นางสาว ณฐันิชา ใจภกัดี

58090137 นางสาว นงลกัษณ์ ธุระพนัธ์

58690305 นาย พงษพ์จน์ คงพร

58090388 นาย พรชยั ลิม้งาม

58090449 นางสาว ศนัสนีย์ ทณิเสวก



19758090399 นางสาว ศิวรกัษ์ อินทรแหยม

58090275 นางสาว ศภุาพิชญ์ ธรรมกลุ

58090193 นางสาว สวรนิทร ์ พานิชวตัร ์

58090204 นางสาว สิรริตัน์ เทยีนเงิน

58090101 นาย อนยุตุ ชนะกาล

58090209 นางสาว อรสิรา โยธะคง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

58690058 นางสาว กนกรตัน์ หฤทยัธรรม

58090160 นางสาว กมลพรรณ อทุยัศรี

58090001 นางสาว กรองกมล ช่ืนชม

58690060 นาย กิตติภมิู นนัทพิศาล

58690268 นางสาว จิรภิญญา เยกิจ

58090344 นางสาว เจนจิรา แซอ่ึง้

58690002 นาย ชนาทปิ อินแพง

58090126 นางสาว ชรนัดา เดือนทองสขุ

58690290 นาย ชชัชญ ดนตรี

57690226 นาย ชณุหภาคย์ ทพิยทรพัยก์ลุ

57690369 นาย เช่ือมพงศ์ อินาวงั

58090455 นางสาว ณภทัร วชิยัภษิูต

58090242 นางสาว ณฐัชนิตา คงอาสา

58090348 นาย ณฐัพงศ์ นามกร

58090349 นางสาว ดจุมณี จนัทบรูณ์

58090002 นางสาว ทพิยภ์าพร แสนจู

58690068 นางสาว ธนชัชา วลัลภหริญั

58090352 นางสาว ธมลวรรณ งามฤทธ์ิ

58690271 นางสาว ธัญชนก หนรูอด

58690272 นางสาว นพไพลิน มนตภ์าณีวงศ์



19858090042 นางสาว นพรตัน์ กรุณากอ้

58090355 นางสาว นฤมล วรรณมลู

58690294 นางสาว นทัมล เหลา่เสพล

58690296 นาย นนัทวฒัน์ แดงสะอาด

58690003 นางสาว เนตรชนก ปานสาคร

58090171 นางสาว ปฏิมากร อทุยัพฒัน์

58090358 นาย ปรญิญา สมานหมู่

58690297 นางสาว ปารฉิัตร พนัโนราช

58090174 นางสาว พชันิดา ทองออ่น

58090082 นางสาว ภทัรานิษฐ์ ผลศิริ

58090129 นาย ภาณพุงศ์ จนัทรส์ขุ

58090445 นางสาว มณีรตัน์ สกลุจร

58090015 นางสาว มารสิา นทัธี

58690023 นางสาว รกัตวรรณ แดงจนัทรแ์กว้

58690276 นาย รฐักรชิ หลกัเพ็ชร

58090063 นางสาว ฤทยัชนก สอ่งแกว้

58090046 นางสาว วรญัชธิ์ตา ชินคปุตภ์วูนนท์

58090178 นาย วรทิธ์ิ ลิม้สมัพนัธ์

58090083 นางสาว วรียา หาญพฒันากิจ

58090180 นางสาว ศรญัญา วาทนิ

58690076 นางสาว ศศิธร ภตัรกิจ

58090084 นาย ศานติ สรรเสรญิ

58090366 นางสาว ศิรภสัสร หกเหลีย่ม

58090367 นางสาว ศิรอิาภา จนัทรา

57090213 นางสาว สโรชา แวน่แกว้

58090368 นาย สลิล โชคพิบลูยร์ตัน์

58090256 นางสาว สวนีย์ พานทอง

58090028 นางสาว สิราวรรณ ช่ืนบาล



19958090370 นาย สพุรชยั จลุนพ

58690130 นาย สภุณฐั ลิมปิวฒันา

58690279 นางสาว สภุาวดี พนูสขุวฒันา

58690009 นาย สเุมธ ภู่ศรทีอง

58090373 นางสาว อนงนชุ สขุมา

58090259 นางสาว อรยา ขมุเงิน

58690299 นาย อรรถกวี จนัทนา

57690138 นาย อรงักาล สะยะวฒิุ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

58690133 นาย คงเดช วงัวงศ์

58090048 นาย เควนิ อินเเปลง

57690188 นางสาว จฑุาพร ค าดวง

58690044 นางสาว ฐิติมา ตลุาทอง

57690190 นางสาว ฑิชาญา ปานผึง้

58690087 นาย ณฐัศกัย์ สขุศิลา

58090383 นาย ทนิกฤต วงศฉ์ายา

58690136 นาย ธนกฤต สีดา

58090030 นาย ธนศาร ทนิวงค์

58690257 นาย นคัรนิทร ์ จขูวา

58090386 นางสาว นิตยา โอนเงิน

58090387 นางสาว ปรชีญาภา สรอ้ยจิต

58690091 นางสาว ปารดา เทยีมวรรณ

58690302 นาย ปิติพงษ์ บญุชิต

58690303 นางสาว ปิยะธิดา จ านงคโ์ชติ

58090093 นาย เปรมปรดีา ทรงบรรพต

58090031 นางสาว พงมณี เที่ยงคาม

58690140 นาย พรชยั กาญจนกนัติกะ

57690295 นางสาว พรเพ็ชร แนบสนิท



20058090032 นาย พรหมพิรยิะ ศรชียัวฒันา

58090389 นางสาว พรอรุณรตัน์ นอ้ยโคกสงู

58090094 นาย พชัร เทวะผลิน

58690093 นางสาว พชัราพร กลุวงษ์

58090196 นางสาว พณัณิตา ขาวชเูกียรติ

58090270 นางสาว พิชญส์ินี ขจรกลิน่

58690261 นาย พีรพชัร ์ ศรสีวสัดิ์

58690024 นางสาว เพ็ญพิชชา แสนชา่ง

58690094 นาย ภทัรวรรธน์ มั่นใจ

58090394 นางสาว ภทัราภรณ์ มากเพ็งมี

58690262 นาย ภาณวุฒัน์ วริยิพงศร์ตัน์

58690072 นางสาว ภรูสิตา ผดงุสินธุ์

58090051 นาย ภวูชิ จนัทรย์ิม้

58090273 นางสาว มนสัวรี ์ วศิิษฏน์าคร

58690096 นางสาว รชันีกร อ่ิมเจรญิ

58090274 นางสาว วนัวสิาข์ กลิน่รตัน์

58090201 นาย วรียทุธ หนานแกว้

58090097 นางสาว ศิรฉิัตร ผ่องฤกษ์

58690263 นาย ศิวมยั ศรสีวุรรณ

55690329 นาย สมพงษ์ โอบออ้ม

58090203 นางสาว สิรยิากร จ าปาทอง

58690046 นางสาว สจุรรยา เสรรีกัษจ์ฑุารงัษี

58690029 นาย สทุธิเกียรติ อาจณรงค์

58690100 นางสาว สพุจันา เอ่ียววบิลูธนกิจ

58090099 นาย สรุสิงห์ สรุศิรี

58690312 นางสาว อชิรญา โสธรวไิล

58090100 นาย อธิวฒัน์ ทองรอด

58090404 นาย อภิสิทธ์ิ ปลั่งกลาง



20158090406 นาย อิทธิพล อว่มมีเพียร

58690266 นางสาว อิรยา ทพิยธ์ัญญา

58690032 นาย อิศรา มะโหฬาร

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

57090001 นาย ไกรวทิย์ โสทา

56090158 นาย จิราวฒิุ มีมงคล

57090099 นาย ชลรภทัธ์ ชลานเุคราะห์

56090048 นาย ชลวฒัน์ แก่นบปุผา

56090305 นาย ณภทัร มรรคผล

56090049 นาย ณชัพล จนัทรด์ารา

52090010 นาย พฒิุพงษ์ พิสยัพนัธุ์

57090004 นาย ภทัรวรรษ พิมพา

57090005 นาย ภมิูนทร์ ค  าภิรมย์

57090328 นาย วทิยา หนเูหล็ง

56090004 นาย วฒิุนนัท์ อสุาหะ

57090006 นาย ศราวฒิุ กลุสวุรรณ

57090331 นาย ศภุสัชยั กาลงั

57090043 นาย สพิุชญวชัร ์ ศิรจิรรยา

57090335 นาย เอกรนิทร์ พุม่สลิด
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คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

56921197 พนัต ารวจตรี พลัลภ หริง่รอด

56921214 ดาบต ารวจ อดิเรก ช านาญจนัทร์

55920906 รอ้ยต ารวจเอก อารทัธ์ รกัษาวงศ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

59910320 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง หนึ่งฤทยั เพ็ชรพลอย

สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

58920727 วา่ที่พนัต  ารวจตรี จกัรกฤษณ์ เศษนาเวช

59920032 จา่เอก วรียทุธ ประชารตันเสรี

58920180 ดาบต ารวจ สชุาติ ตรไีชย

59920390 รอ้ยต ารวจเอก อิสเรศ เลิศวไิล

สาขาวิชายุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง

59920375 พนัเอก ณฐัพงศ์ มั่งอะนะ

นิติศาสตรบัณฑิต  

58140259 วา่ที่รอ้ยตรี จกัรกฤษณ์ มณีโชติ

59440772 จา่อากาศโท ณฤต อาจวารนิ

59440777 สิบต ารวจโท ศรณัย์ รกับ  าเหน็จ

58440536 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง อจิรภาส์ พรหมสิน

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

58140134 วา่ที่รอ้ยตรี ธนญักรณ์ โฆสิตชตุิพงษ์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

58140154 สิบต ารวจตรหีญิง วริชันี ขุ่ยรานหญา้

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป



20356440574 วา่ที่รอ้ยต ารวจโท วรีชั อินฉัตร

สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ่น

58440242 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง จินตณา มลูมานสั

58440289 วา่ที่รอ้ยตรี ภานวุฒัน์ ขตัิยศ

58440638 จา่เอก วรวฒิุ ขนัทอง

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58140050 วา่ที่รอ้ยตรี ธรรมกรชิ อารยะรุง่เจรญิกิจ

58140009 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง พนัไมล์ จนัทรแ์จม่ศรี

รัฐศาสตรบัณฑิต  

58440055 วา่ที่รอ้ยตรี กวนิ วฒันศิริ

58140044 วา่ที่รอ้ยตรี ณฐัพล สีบญุล  า

58440121 วา่ที่รอ้ยตรี นราวชิญ์ พลูลาภผล

58140334 วา่ที่รอ้ยตรี นาวนิ จีนทองค า

58140046 วา่ที่รอ้ยตรี พฤศชาติ เกษมสขุ

58140036 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง สภุสัสร เกษมพิณ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

55920803 นางสาว จิรฐา งามสวน

56921178 นางสาว จฑุาทพิย์ สานทุศิ

56921179 นาย เจษฎากร ตลุยวณิชย์

56921183 นางสาว ณฐัวภิารศัมิ์ พทุธารกัษส์กลุ

55920823 นาย เทวา สทุนิรมัย์

55920828 นาย ธัชกร ธนญัชยะกลุ

56921188 นางสาว นนัทวนั ล  าดบัวงศ์

56921190 นาย บณุยกิตติ สขุโข

56921192 นางสาว เบญญาภา วานิชสรรพ์

55920842 นาย ปิลนัธน์ อรุณภาคย์

56921199 นางสาว ภาคินี สมทุรคีรี

55920859 นางสาว มณฑา เสือดี



20455920868 นาย ลทัธวฒัน์ สวสัดีมงคล

55920871 นาง วรทัยา ภิญโญ

56921206 นางสาว วรนัธร ปภสัสรศิริ

55920873 นาย วชิชาวธุส์ ภิญโญ

56921209 นาย สมชาย ออ่มอิน

55920891 นาย สมิุตร โตยงั

55920902 นาย อคัรเดช สีเหมือน

55920908 นาย เอกชยั เจียมวเิศษสขุ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

57910284 นาย นภสั เล็กเจรญิ

59910318 นาย ประจกัร ์ นาคเพชรตันโ์รจน์

59910015 นาย ปรญิญา ใจปาน

59910319 นางสาว พิมพล์ดา โชติดิลก

57910277 นางสาว วไิล พนัจง

57910278 นาย วรียทุธ ยดุรมัย์

59910321 นาย สณัฐิวฒิุ เปลีย่นศรี

59910322 นาย สิทธิศกัดิ์ นิติวฒิุวรรกัษ์

57910279 นาย สเุมธ เมฆาวณิชย์

57910280 นาย อคัรเดช เดชาขจรสขุ

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพือ่ความม่ันคง

58920185 นางสาว ชนกชนม์ เมฆเจรญิลาภ

58920746 นางสาว ธัญญลกัษณ์ ปณุญจิรโชติสกลุ

58920747 นาย น าโชค วรศิลป์

58920749 นางสาว วภิาวี รกัน า้เที่ยง

สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

59920382 นางสาว กลัยส์ดุา นนัทะ

59920383 นางสาว กาญจนวรรณ บญุอินทร์

59920028 นาย จิตรภาณุ สรอ้ยโสภาเจรญิ



20559920489 นาย ชยงค์ สขุสวา่งวงศ์

59920025 นาง ชตุิมา ศิรสิวสัดิ์

59920384 นางสาว ณฐัจิรพสั ชินาธิปธนาศิริ

59920035 นาย ณฐัพงษ์ คลอ่งเชิงสาน

59920378 นาย ณฐัพล งามเสมอ

58920730 นาย ธีรวฒัน์ สวุรรณกลุ

59920031 นาง นภา อินธิบาล

57920843 นาย นฐักฤษฏ์ จินดาพงศเ์จรญิ

57920776 นางสาว ปิยนนัวดี เสนห่ธ์นวชัร ์

59920381 นางสาว พชัรนฏัฐ มีแค

58920732 นางสาว พิมพพ์ชัรยิา ประวตัิงาม

59920030 นางสาว รสัรนิทร ์ วอ่งสวสัดิ์

59920386 นางสาว วรรณภรณ์ พฒิุพิรุฬหว์งศ์

59920387 นางสาว วรญัญา ธนาวรสกลุ

59920491 นาย วราพงศ์ เตียวสงวน

58920174 นางสาว วราภรณ์ แคลว้คลาด

58920175 นาย วชัรพงษ์ กาหลง

59920026 นาย ศราวธุ ศิรสิวสัดิ์

59920492 นาย สทุธิพล กิจพิบลูย์

59920033 นางสาว สธุาทพิย์ ชินวฒิุ

58920745 นาง อรอินทร์ กิจส  าราญ

สาขาวิชายุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง

59920530 นาย ตนัติกร ช่ืนเกษม

59920532 นาย นิมิตร ยเุจรญิ

59920371 นางสาว ปิยดา ช่ืนเกษม

59920497 นาย พงศธร พฒุตาล

59920372 นางสาว ระเบียบ กิจเจรญิ

59920533 นางสาว รตันด์าวรรณ ถนอมรอด



20659920376 นาย สมชาย เพชรรตัน์

59920374 นาย สหรฐั สขุเจรญิ

59920502 นาย ส าเนาว์ รศัมิทตั

59920503 นางสาว สธิุมา เทพวงค์

59920535 นาย องอาจ เจียมจุย้

59920377 นาง อรอนงค์ ช่ืนเกษม

59920504 นางสาว อาภากร ทองข า

59920495 MR. I MADE TIRKA NURGADUH

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบริหารจัดการ

57910283 นาย ศกัดา ศิลากร

55921158 นางสาว สภุาวดี ณ นคร

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

58140277 นางสาว ณฐัวรา เนตรทว้ม

58140280 นาย ธนบดี บญุศรนีกุลุ

57140245 นางสาว เนรญัชลา สญัชยานกุลู

58140304 นาย รชัชานนท์ พิมพา

58140311 นาย ศราวนิ ฤทธิโสม

58140103 นางสาว ศิรดา เรอืงวฒันา

58440431 นางสาว สขุภิณโญ บญุเฮง

58440433 นางสาว สตุาภทัร พะหงษา

58140318 นางสาว สธิุมา ภู่สวสัดิ์

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58140348 นางสาว จิณหนิ์ภา ออ่นจอ้ย

58140287 นางสาว นนัทชัพร รตันเลิศ

58440416 นางสาว ลภสัรดา เตชะอ าไพ

58440429 นาย สายฟา้ พสธุารตัน์

58440437 นางสาว อภิสรา โยธา

นิติศาสตรบัณฑิต  



20758440351 นางสาว กมลพรรณ คนุุ

59440234 นางสาว กญัญช์ยาวรี ์ ภาชีทรพัย์

58440353 นางสาว กญัธิมา พลูสารกิิจ

57441164 นาย เกียรติศกัดิ์ นยันา

59440763 นาย โกวทิ พิมลทปี

58440507 นางสาว จิราภา ไชยหนองหวา้

58140260 นาย จีรวฒัน์ ทองจ ารุญ

58140263 นางสาว เจนจิรา แสงศรศีิลป์

58140264 นางสาว ฉัตรกมล มงคล

58140266 นางสาว ชฎาดล แยม้สวุรรณ

58140267 นางสาว ชนญัญา เตง่ภาวดี

58440362 นางสาว ชนิดา อ่ิมใจ

58140269 นาย ชาญวทิย์ เหลา่จก

58440363 นางสาว ชาลิสา วภิาณรุตัน์

59440776 นาย ช านิ ธนบรบิรูณพ์งศ์

59440230 นางสาว ฐิตาภทัร ์ จนัทจ ารสัปัญญา

58440365 นาย ฐิติภมิู พนัธส์ิน

58440366 นางสาว ณ ภทัร สิทธิค  า

58140274 นางสาว ณฐัณิชา เรอืงสขุศรี

58440369 นางสาว ณฐัธิดา สวุรรณพาชี

58440370 นางสาว ณฐัพร ฤทธ์ิสมจิตต์

58440373 นางสาว ทกัษณภรณ์ ส  าเรจ็

57441336 นางสาว ทติา ออมสิน

58140352 นาย ธนวฒัน์ สมถวลิ

58140325 นาย ธนิสร แจง้ประภากร

58440380 นาย ธรากร สขุกลุ

58140282 นาย ธัญชนน ศรฟีา้

58440382 นางสาว ธัญญลกัษณ์ ถาวรยิง่



20858440384 นางสาว ธารารตัน์ กนัชาติ

58440385 นาย ธีธัช มาลีหอม

58140283 นาย ธีรดนย์ วงษน่ิ์ม

58440386 นางสาว นนทช์นก ญาติเสมอ

57441214 นาย นพฉัตร นาคเสน

58140330 นางสาว นภสันนั โชระเวก

58440388 นางสาว นภสัสร วะทา

58440389 นางสาว นนัทน์ภสั โสมนาวตัร ์

58140037 นางสาว นิชานนัท์ มุ่งหาผล

59440757 นางสาว นิภาพร สมัฤทธ์ินอก

58440390 นางสาว นิสากร รุจิรานกุลู

59440762 นาย เนวนิ สนุทวนิค

59440765 นางสาว เนาวรตัน์ แยม้น่ิมนวล

58440392 นาย บญุญฤทธ์ิ ปานสมทุร

58440511 นางสาว บปุผา บญุประเสรฐิ

58440397 นาย ปรนิทร ฝักแคเล็ก

58140292 นางสาว ปัณณพร สมทบสขุ

58440399 นาย พงศพ์ล เชียงมณี

58140295 นางสาว พรพรรณ ตนัติบรูณกลุ

58140296 นางสาว พลอยไพลิน อยูย่ืน

58140299 นาย พิชชากร คงลาภ

58440516 นาย พิชิตพล แซล่ิม้

58140327 นางสาว พิมพจิ์ราพร ยอดประทมุวนั

58440517 นาย พิสิทธ์ิ กณุฑี

58440364 นางสาว พีชณฐัฐา รวมทรพัย์

58440406 นางสาว แพรวพรรณ สวุรรณโชติ

57441245 นาย ภทัรพล ศภุวริชับญัชา

59440758 นาง ภทัรวดี นามเมืองปัก



20958140302 นางสาว มาธิญา อ่ิมอวบ

58140303 นางสาว มารยีพ์ร กนัตะวงศ์

58440412 นางสาว มินตรา ธนชูยั

59440759 นางสาว ยพุาพรรณ ค าแจม่

58140349 นางสาว รกัษส์กลุ ภชุงคเ์จรญิ

58440415 นางสาว รชัฎาภรณ์ บรรจงปรุ

58440358 นางสาว รตันาพร เน่ืองจ านงค์

57441261 นาย ฤทธิเกียรติ อยูเ่จรญิ

57441268 นาย วรากร บา่ยเจรญิ

58440420 นาย วชิญพ์ล คลา้ยปาน

58440422 นางสาว วไิลไพร  า ปรยีานนท์

58440529 นาย วรีะวฒิุ สิงหโ์ต

58440530 นางสาว ศกลวรรณ ขนบดี

58140102 นางสาว ศลยัวรรณ ประสงคท์รพัย์

58440424 นางสาว ศิรยิากร จนัทรเ์กษร

58440425 นางสาว ศิวพร แสงเจรญิ

58140104 นาย ศภุกิตติ์ ใสแกว้

58140313 นาย ศภุณฐั อคัรวงศว์ศิิษฎ์

58440426 นางสาว โศจิรตัน์ วงศจิ์ตสขุเกษม

58440533 นางสาว ษารณีิ จลุเกตุ

58440427 นางสาว สกาย รตันผล

59440236 นางสาว สิรยาพร สขุปุระการ

58440432 นางสาว สดุารตัน์ เปลีย่นช่ืน

59440774 นางสาว สธีุรา ไชยวภิาส

58440434 นางสาว สปุรยีา วงทะนี

59440237 นางสาว อภิญญา โยธาปิยเดชากลุ

58140323 นางสาว อมราวดี เมืองใสสนัต์

58140038 นางสาว อรศิรา ดาทอง



21058440033 นางสาว อรุณวรรณ ยุน่ประยงค์

59440769 นาย อคัรภาค ธ ารงเจรญิสขุ

58440440 นางสาว อจัฉรยิา กระแสรช์ล

58440441 นางสาว อญัชนา ขวญันู

58440442 นางสาว อาภสัสร ชอบรส

58440537 นาย อารกัษ์ ไพบลูยว์รชาติ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

58140123 นางสาว ชนากานต์ พลูผล

58140147 นางสาว รตันาวดี ลนุพงค์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

58140069 นางสาว กรรณิการ ์ นิลฟู

58140118 นางสาว กญัญาณฐั ศรสีขุ

58140126 นาย ชยัฏวรรณ เหลืองศิรธิัญญ

58140127 นางสาว ณฐักานต์ พุม่พวง

58140130 นาย ทศพล มือทอง

58140135 นางสาว ธาวนีิ ภู่ประยรู

58140139 นางสาว บษุกร ออ่นกลั่น

58140003 นางสาว ภคัสรกญัญ์ เช่ือมเจรญิพรกลุ

58140074 นาย มคัวนี นาคะมนต์

58140151 นางสาว วารุณี ฉิมฉลอง

58140153 นางสาว วภิาวี ร  าพงึกิจ

58140156 นางสาว สกุฤตา คุม้ภยั

58140157 นางสาว สภุสัสรา ส าราญฤทธ์ิ

สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ่น

58440669 นางสาว กนกพรรณ หาญกลา้

58440234 นาย กิตติ ค  าเหลา



21158440251 นางสาว ญาธนาตย์ รตันะนาวา

58440260 นางสาว ธัญลกัษณ์ ถนอมรอด

58440266 นางสาว นฤมล อุน่ใจ

58440287 นาย พีรพฒัน์ นอ้ยผล

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

58140122 นางสาว ชนมช์นก นพเทาว์

58140073 นาย ธีรภทัร ์ วรวฒัน์

58140145 นางสาว พชัรกิา ศรพีนัธด์อน

58140150 นางสาว วนัวสิา ดวงไผ่

58140159 นางสาว อนนัตญา สวุรรณเพ็ชร

สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ่น

58440227 นางสาว กนกกาญจน์ ทองนรนิทร์

58440244 นางสาว จฑุารตัน์ เตรณานนท์

58440250 นางสาว โชติกา ลาสอน

58440257 นางสาว ธนชัชา ธระสวสัดิ์

58440673 นางสาว นฐัมล คดสวุรรณ

58440291 นางสาว มารสิา เช่ียวพงศธร

58440316 นางสาว สิรพิร วศิวกรรม

58440671 นางสาว สภุิมน ตรมิหา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

57441549 นาย จกัรพงศ์ บญุวฒันโชติ

58140054 นางสาว จีรฐัติกลุ ฐกฤตกลุววิฒัน์

58140015 นางสาว เจนจิรา พึง่สมศกัดิ์

58440447 นาย ชฎาวธุ ลมปลิว

58440451 นางสาว ชาลิสา ทองวจิิตร

58440452 นางสาว ชตุิมา แก่นทา้ว



21257440347 นาย เชาวว์ฒัน์ นนัทไกรเดช

58440521 นางสาว ฐิติกาญจน์ สายบตุร

58440683 นางสาว ณฐักฤตา วนัเพ็ญ

58440458 นาย ทวศีกัดิ์ นิลโต

58440509 นาย ทศพร กาญจนบตุร

58440684 นาย ธนพล เจรญิพิพฒัพงษ์

58440462 นาย ธนากิต อินทกลู

57440408 นางสาว ธนิศา พวงล าใย

57440413 นางสาว ธารวมิล ทนุดี

58440464 นาย ธีรพล เรทนู

57440418 นาย ธีระชยั แผ่คณุ

58140136 นางสาว นภาพร อคัรกลุกิตติ์

58440510 นางสาว นศุรา สิทธิวงศ์

58440391 นาย บวรรชต ธาราดล

57440463 นาย ปรชัญา วงศเ์ชียงยืน

58440678 นางสาว ปาลิดา พทุธา

58140026 นางสาว ปีราติ พนัธจ์บสิงห์

57440474 นาย พชรธรณ์ สาคร

58440659 นาย พลพฒัน์ อรยิสิรกิลุ

58440402 นางสาว พชัรพร สวุรรณลพ

58140140 นางสาว พิชชากร สิงหโ์ท

58440474 นาย พิชิต จลุพล

57440400 นาย ภทัรพลฒ์ เรา้ธนชลกลุ

57440498 นาย ภเูมศ เอรสัสะ

58140148 นางสาว ลดาวลัย์ สมุาพา

58140149 นางสาว วรญัญา ยะรงัวงษ์

58440419 นางสาว วารนิทร ์ เชือ้จีน

58440532 นางสาว ศิรนิทร ์ อินทรวเิชียร



21357441740 นางสาว ศิรริตัน์ หงษค์  า

57441744 นาย ศภุกิต หริญักาญจน์

58440500 นางสาว สวุมิล เชาวะปรชีากลุ

57441638 นาย อธิเบต เชือ้กณุะ

58440503 นาย อภิรตัน์ เพียสีนยุ

สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ่น

58440228 นางสาว กมลเนตร สวุรรณ

58440578 นาย กฤษดา ตน้บญุ

58440666 นาย กิตติธัช อยูส่มบรูณ์

58440237 นางสาว เกศสดุา ขวญักล า่

57440648 นาย เกียรติศกัดิ์ กสิกรรม

58440582 นาย เกียรติศกัดิ์ เรอืงศรี

57440953 นาย ขจรกฤษ ศรเีสาวคนธร

58440238 นางสาว คฑามาศ บงัเกิด

58440240 นางสาว จรรยารกัษ์ ตรงเที่ยง

58440241 นาย จกัรพนัธ์ พุม่ทอง

58440247 นางสาว ชฎาพร ภู่เงิน

57440674 นาย ชนชัญ์ บวัอินทร์

57440894 นางสาว ชลธิชา วรสิทธ์ิ

58440595 นาย ชยัวฒิุ ทองเอ่ียม

58440596 นาย ชิษณชุา ธนธิติชญา

58440672 นางสาว โชติกา สสัสินทร

58440541 นางสาว ณฐันารี ยิม้ช่ืน

57440705 นาย ณฐัวฒิุ สขุปิติ

58440542 นางสาว ดลฤทยั นิยมเดชา

58440253 นาย ทตัพงศ์ รม่เกตุ

56441965 นาย เทอดพล อาตมอ์ยุ

58440254 นาย ธนดล เถาพทุรา



21458440256 นาย ธนะพล คนัทะโชติ

57440721 นาย ธนากร ชงัเรอืง

58440258 นาย ธนาตย์ แยบสงูเนิน

58440543 นาย ธรรศพงศ์ ชยัสรุยิรงัษี

58440259 นาย ธราเทพ ขนุเจง๋

58440261 นางสาว ธิดารตัน์ กหุลาบ

58440262 นางสาว ธิติมา ธนะเฮือง

58440545 นาย นพณฐั นาคประเสรฐิ

57440729 นาย นพดล แซเ่จ็ง

58440265 นางสาว นฤมล บญุทา

58440267 นางสาว นฏัฐาพร พิศาลสาสน์

58440270 นางสาว น า้ฝน ทพิยาวงษ์

58440271 นาย นิติพงษ์ บวัหอม

58440272 นาย นิวฒัน์ ศรสีวสัดิ์

58440273 นางสาว นชุนาท เดชอรุณ

58440277 นางสาว ปทมุวดี สขุสมโภชน์

57440753 นาย ปรญิญา ป่ินทอง

57440759 นาย ปารเมศ ฉ ่าทรพัย์

58440281 นาย พสักร หาญประทมุ

58440285 นางสาว พิมพกานต์ เงินเปีย

58440286 นางสาว พิมพพิ์ชญา เดชดอนบม

58440626 นางสาว พทุธรกัษา เน่ืองจ านงค์

58440687 นาย ภาณกุาญจน์ น่ิมนวล

58440290 นาย ภรูนิทร ์ อนกุรมวรีะกิจ

57441251 นาย เมธาพนัธ์ สมนกึ

58440548 นาย ยศพล เงินรตัน์

57440812 นาย รณพีร์ วชัรวารี

58440295 นาย รชัพล แผนเสือ



21558440549 นางสาว วรรณนิกา พรมบตุร

58440637 นางสาว วรรณพร โภควรรณกลุ

58440300 นางสาว วรศิรา ยั่งยืนสกลุวงค์

58440301 นาย วบิลูย์ ไตรกิศยากลุ

58440303 นางสาว วรียา เล็กออ่น

57441108 นางสาว ศิรณิา อนนัตประยรู

57440845 นาย ศภุพรษิฐ์ ศรปีานะกลุ

58440552 นางสาว สลินฑรตัน์ สมบตัิวงศ์

58440313 นาย สหรฐั รกัวงศ์

58440553 นาย สองศกึ ดอกรกักลาง

58440314 นาย สญัชยั เพ่ิมสขุ

58440315 นางสาว สาวติรี ชะอุม่

58440554 นางสาว สิรจิิตร ผรติะโกมล

57440926 นางสาว สชุาดา บญุประกอบ

58440322 นางสาว สพุรรณษา หล าศิริ

58440323 นางสาว สพิุชชา เนียมเมืองปัก

58440212 นาย สรุศกัดิ์ มากซงุ

58440556 นาย อนนัตไชย บญุไทย

58440326 นาย อนชิุต สิทธิชยั

54441585 นางสาว อภิรติ บตุรทจี

58440670 นางสาว อรศิรา ใหมชุ่่ม

58440330 นางสาว อญัชิสา เสรมิศรี

58440557 นาย อกุฤษฎ์ ช่ืนศิริ

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

58140202 นางสาว บษุกร โพธ์ิหา

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

58140162 นางสาว กนกวรรณ จมุพล

58140163 นางสาว กรมาศ นุ่นแป้น



21658140168 นางสาว กลัยรกัษ์ วไิลศิรลิกัษณ์

58140343 นางสาว กานดา ส าราญมาก

58140342 นางสาว เกศรนิทร์ แป้นสขุ

58140332 นางสาว ชตุิมาภรณ์ ไทยมณี

58140030 นาย ธิติวฒิุ เต็มวดั

58140008 นางสาว ปารฉิัตร เกตแุกว้

58140235 นางสาว รุง่ตะวนั พยหุไพบลูย์

58140236 นางสาว รุง้ตะวนั เจรญิชา้ง

58140238 นาย วรญัญู แซน่า้

58140346 นาย วรีวชัร ์ ภทัรชยัวสิิทธ์ิ

58140023 นางสาว สิรลิกัษณ์ แสงเนตร

58140252 นางสาว อรวรรณ มยุเจรญิ

58140253 นางสาว อรุณรตัน์ อิงอาจ

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

58140010 นางสาว กมลพร เปลีย่นประเสรฐิ

58140027 นางสาว กฤษณา แซอุ่น่

58140166 นาย กอ้งเกียรติ บญุน า

58140081 นางสาว เกศินี ศรอีบเชย

58140179 นาย ฉัตรมงคล ภมุรนิทร ์

58440037 นางสาว ชญาภา ศรวีเิศษ

58140180 นางสาว ชนนัดา ทกัขินนัท์

58140188 นางสาว ณฐักฤตา เชา้ฉอ้ง

58440101 นาย ธนพล เถ่ือนวงษ์

58140196 นางสาว นฐพร แทนเกษม

58140231 นางสาว นรสิรา ติณณโภคินนัท์

58440126 นางสาว นทัชา สงัขเ์ทยีบ

58140204 นางสาว เบญญา แกว้เล็ก

58140205 นางสาว ปนดัดา ปรุงกลาง



21758140208 นางสาว ปวรรณรตัน์ สือ่เฉย

58140210 นางสาว ปาณิสรา โน๊ตศิริ

58140336 นาย ปิยนนท์ ธรรมชยักลุ

58140226 นางสาว ภทัรวรรณ โชติชว่ง

58440156 นางสาว ภสัราภรณ์ ยิง่ยง

58440171 นางสาว รุจีรตัน์ ผสมทรพัย์

58140237 นางสาว ฤทยั เงินพุม่

58140244 นางสาว ศศลกัษณ์ ศิรพิิน

58140245 นางสาว สโรชา เนียมซุ่น

58140011 นางสาว สคุนธา ทองค า

58140096 นางสาว สจุารี อาสายศ

58140013 นางสาว อินจีรา สวุรรณพรม

58140254 นาย อกุฤษฎ์ เตรณานนท์

รัฐศาสตรบัณฑิต  

58140041 นางสาว กฤตติกา ธนชัปณชยั

58440051 นาย กฤตภทัร มนสัปัญญากลุ

58440053 นาย กฤษกร แสงแกว้

57440941 นาย กฤษณ ดาวทอง

58440054 นาย กลยทุธ์ ทองชุ่ม

58140165 นางสาว กวนิทพิย์ เพชรนที

58440056 นางสาว กวนินา ยงคป์ระเสรฐิ

57140008 นางสาว กณัฐิกา ดา่นสวสัดิ์

58440025 นางสาว กาญจนา ธรรมรตันากร

58140080 นาย กิตติธัช น า้ใจดี

57140021 นาย กิตติธัช สวุรรณนิยม

58440064 นาย กิติภมิู บญุญานวุตัร

58440066 นาย เกรกิพล แสงใส

58140004 นางสาว จนัทมิา ผาสขุ



21857140009 นางสาว จิณหนิ์ภา ธัญลวะณิชย์

58440071 นางสาว จิตรา โชคชยั

58140028 นางสาว จินตนา จนัทรท์อง

58140174 นางสาว จฑุาพจัน์ บรรดาศกัดิ์

58440675 นางสาว จฑุามาศ ใหญ่ไลบ้าง

58140331 นาย จลุเดช ถาวรวงศ์

58440076 นางสาว เจตสภุา บญุบางยาง

58140176 นางสาว เจนจิรา นาปกุ

58440082 นาย ชานนท์ สรุะขนัธุ์

58440086 นางสาว ฐิติกาญจน์ นินบารนัทร ์

58440664 นางสาว ณฐัธิรา ชรึมัย์

57441330 นาย ณฐันนท์ เน่ืองจ านงค์

58440090 นาย ณฐัพล เขียวทอง

57440998 นาย ดลภาค ศศิธรก าจร

58440095 นางสาว ดชัมาวรรณ พทุธหงษ์

58140344 นางสาว ทศัสิยา คนัธี

58440098 นางสาว ทติยาภรณ์ แกว้เพชร

57441002 นาย ธนาธิป ใจพรหม

58440106 นาย ธรรมนิตย์ ธรรมาอภิรมย์

58440108 นาย ธัชนน ธนถูนดั

58440109 นาย ธัชพล เฉลิมรูป

58440110 นางสาว ธัญญาภรณ์ ภู่ศรี

58440115 นาย ธีรยทุธ กาญจนเกตุ

58440116 นาย ธีระชยั หม่ืนแกว้

58440117 นาย นที ศรสีะอาด

58440119 นาย นพดล พฒันสนัต์

58140197 นาย นรนิทรธ์ร สนธิวฒัน์

58440123 นางสาว นฤพร บ ารุงศิลป์



21958140198 นางสาว นลพรรณ ทา่ทราย

58440124 นางสาว นลพรรณ มีเจรญิ

58440125 นางสาว นวยีา อินทโสติ

58440665 นางสาว น า้ฝน ชิน้แกว้

58140203 นาย บรูณศกัดิ์ ไข่นาค

58140335 นาย ปัณฑวฒัน์ มตุตามระ

58440136 นางสาว ปัทมนาถ จารตัน์

58440138 นางสาว ปานกนก ยานนัท์

58440514 นาย ปิติพล เล็กก าพชุ

57441044 นาย ปิยพทัธ์ นาคประนม

58440140 นาย ปิยะกนัต์ กีทอง

58140345 นาย พงศกานต์ บญุสงัข์

58440143 นาย พงศธร ตนัฮะ

58440144 นางสาว พณิดา ศรปีระยรู

58440145 นาย พรพิทกัษ์ แชม่ช่ืน

58440146 นาย พลวฒัน์ จงกนั

58140217 นางสาว พลอยพรรณ มารตัน์

58140337 นาย พลูศกัดิ์ สขุเรอืง

58440151 นางสาว เพชรรตัน์ พึง่พา

58140223 นางสาว เพ็ญประภา วงคจ์นัทร ์

58440152 นางสาว เพ็ญพฒัน์ สมใจ

58440153 นาย ภคทอง เจรญิยิง่ยง

58140224 นางสาว ภนิตา แซห่ลิม

58140225 นางสาว ภคัณฏัฐ์ฌาย์ บญุจี ้

58440154 นางสาว ภทัรวดี บรสิทุธ์ิใจ

58140032 นาย ภาณวุฒัน์ พรหมทนัใจ

58140230 นาย ภวูดล พรหมจนัทร์

58140338 นางสาว มลัลิกา วชิชาตานนท์



22058440164 นาย ยศกรณ์ เชือ้กณุะ

58140234 นางสาว รววิรรณ นิลวรรณ

58440165 นางสาว ระพีพรรณ ชยัเนตร

58440166 นางสาว ระพีภรณ์ เกิดรอด

58440167 นางสาว รชัฎาพร เผาะชว่ย

58440168 นางสาว รชันนัต์ จิตตานนท์

58440169 นางสาว รุง่นภา แกว้มรกต

58440170 นาย รุง่เรอืง ประคองแกว้

58440172 นาย วรไชย พลูสวสัดิ์

58140093 นาย วรพล สขุสวา่ง

58140034 นางสาว วรศิรา ค าเหลือง

58140239 นางสาว วรษิฐา พานชุ

58140339 นาย วศิน สขุวฒันานกิุจ

58440175 นาย วสวตัติ์ ธาราภิวฒัน์

58440177 นาย วชัรนิทร ์ ยินดี

58440182 นาย วทิยา ทนัวนั

58440527 นางสาว วไิลพร ชยัสิทธ์ิ

58440186 นาย วรีะพล ทองสขุ

58440189 นาย ศรณัยู จ  าปาเงิน

58440190 นาย ศราวฒิุ ศรสี  าอางค์

58440192 นางสาว ศศิโสม จนัทรช์ยั

58440193 นาย ศษิเดช สนัติประสิทธ์ิกลุ

58440194 นางสาว ศิรพิร พงศพิ์ชญา

58440196 นางสาว ศิรวิรรณ สงมา

58440201 นาย สรวทิย์ จิน้ยอ่ง

58440202 นาย สรวศิ ตาละลกัษมณ์

57441122 นาย สหรฐั รม่เกตุ

58440205 นางสาว สิรามล ศรกีอง



22158440206 นางสาว สิรพิร ตนัติวงษ์

58140246 นางสาว สิรวิมิล นิภารกัษ์

58440209 นาย สทุศัน์ สนสนุนัท์

58140248 นางสาว สธิุตา ทวบีญุ

58440210 นาย สภุนยั เมืองผาง

58440211 นางสาว สภุสัสรา สาอตุม์

58440214 นาย โสภณ ยอดยิง่

58440216 นาย อชิตพล สกลุเมฆา

58440219 นางสาว องัสนา พิจิตร

58440221 นางสาว อจัฉรยิา อินทรวเิชียร

58440224 นางสาว อษุา วงษก์ าภู

58440662 นางสาว เอมอนงค์ หอมกลิน่

58440225 นางสาว เอมิกา สวุรรณรตัน์
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คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

60920167 วา่ที่รอ้ยตรี รณชยั พลูพิพฒัน์

59920294 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง อชิรญาณ์ พดัพาน

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

58570039 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง กฤษณา เรอืนนชุ

58070139 รอ้ยตรหีญิง คลุิกา กลิน่สนุทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ

57920326 นาย เกรยีงศกัดิ ์สมบตัิ สรุนาถวชัวงศ์

55920551 นางสาว เครอืวลัย์ แพทนทัธี

58920204 นางสาว จีราวรรณ ทพิยฉิ์มพลี

57910113 นาย ภวูณฎัฐ์ รอบคอบ

57920333 นางสาว สชุาดา พวงจ าปา

58920206 นาย สรุตัน์ ตนัศิริ

สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

59910156 นางสาว จิตอารยี ์ จอดสนัเทยีะ

59920300 นางสาว สิรวิรรณ ธรรมคงทอง

59920301 นางสาว อไุรรตัน์ คหูะมณี

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

60920158 นางสาว กาญจนา ศรสีวุรรณจิตต์

60920163 นางสาว จตุิพร ตะนอ้ย

57920339 นางสาว ธัญญลกัษณ์ ภู่พลูเพียน

59920283 นางสาว นฐัชกลุพร ประดิษฐ์พฤกษ์

59920287 นาย ปัณณวฒัน์ สขุประเสรฐิ



22360920168 นาย วชัระวฒิุ แสนทวสีขุ

59920293 นางสาว สปุราณี คณุรา้น

57910118 นางสาว สภุาภรณ์ บญุสงค์

59920295 นาย อธิพนัธ์ ลอยเมืองกลาง

59920296 นางสาว อญัชลี เตียวเจรญิ

59920297 นางสาว อารยีา นามนตพิ์มพ์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

57920354 นาย ธนกฤต จนัทรค์ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

58070148 นางสาว รฐัชา ศิรบิรุมย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรมและความปลอดภัย

58070125 นางสาว จิตรรตัน์ หริญัรกัษ์

58070225 นางสาว ญาณนนัท์ แกว้มณี

58070011 นาย ฐิติวฒัน์ อดทน

58070235 นางสาว พิชชา อนรุกัษล์าภวงศ์

58070192 นางสาว มลวริตัน์ ประเสรฐิศิลปกลุ

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

58070276 นางสาว ฐิติพร ขวญัชยั

58070277 นางสาว ณฐัณิชา บญุรอด

58070167 นางสาว ประติภา นพโสภณ

58070169 นางสาว เพชรตัน์ อรุณรตัน์

58070298 นางสาว อนญัญาลกัษณ์ สดุชารี

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

58070196 นางสาว กญัญาณฐั นาเจรญิ

58070247 นางสาว จฑุามาศ เรอืงค  า

58070145 นางสาว นิชชาวลัย์ บบุผาชาติ



22458070024 นางสาว นิภาภรณ์ มศุิริ

58070260 นางสาว ภาวณีิ เทพอินทร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรมและความปลอดภัย

58070220 นางสาว กมลชนก ศรเีทพ

58070061 นาย ชลนราพงศ์ เพ็ชรสงัข์

58070063 นาย ณฒัธวฒิุ จนัทรอ์ว่ม

58070227 นาย ธนกร อินทรป์ระเสรฐิ

58070129 นางสาว ธัญญลกัษณ์ ตนัตระกลู

58070228 นางสาว ธัญพร ธนะสนัต์

58070229 นางสาว นฐัรชิา ทองอทุมุ

58070230 นางสาว ปฐมา เกตเุมฆ

58070233 นางสาว พชัรพีร กวศีิรกิรณ์

57070281 นางสาว ลลิตา หลา่หนเูหมา่

58070067 นาย วรพล สงชมุ

58070068 นาย วฒิุชยั คลา้ยพงษ์

58070134 นางสาว ศศิชา วงษว์เิชียร

58070135 นางสาว ศภุมาศ เผือกวเิศษ

58070239 นางสาว ศภุิสรา สรุยิะ

58070241 นางสาว สิรนิยา อยูค่ลอ้ย

58070242 นางสาว สิรยิากร ศรสีขุ

58070136 นางสาว สนิุษา ทนวุงศ์

58070193 นางสาว สปุราณี เมืองนาค

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

58070272 นางสาว กนิษฐา โพธ์ิศรนีาค

58070275 นางสาว ชิดชนก แกว้พรรณา

58070159 นางสาว ฐิติกานต์ บวัรอด

58070278 นางสาว ณฐัพร อินทอง



22558070280 นางสาว ณฐัสดุา จนัทรท์พิย์

58070161 นางสาว ทพิวรรณ ลิม้เลิศฤทธ์ิ

58070282 นาย ธนากร เนตรวงศ์

58070163 นาย ธีรภทัร โสภา

58070164 นางสาว นพรตัน์ เมฆศิริ

58070283 นางสาว นรศิรา หงษต์นุ

58070165 นางสาว น า้ผึง้ พวงพยอม

58070286 นางสาว ปวณีา คลา้ยระยา้

58070288 นางสาว พรนภา ดีนาน

58070168 นาย พีรพฒัน์ ศรทัธา

58070290 นางสาว มชัฌญาติ์ หวลถนอม

58070205 นางสาว วรวีรรณ มีช านาญ

58070291 นางสาว วชิดุา เขตเขวา้

58070293 นางสาว ศิรอิร โชคบ ารุง

58070294 นางสาว ศภุาพิชญ์ เทศสวุรรณ

58070295 นางสาว สโรชา เมฆแสน

58070297 นางสาว สภุานนัท์ แกว้ดวงดี

58070175 นางสาว อรไท ปกรณธ์นพนัธุ์

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

58070021 นางสาว กรชนก บญุชว่ย

58570001 นางสาว กิตติมา บญุยืน

58070138 นางสาว กิตติยา เหล็งไทย

58570004 นางสาว จรยิา ยาตรี

58570041 นางสาว จารุวรรณ สทุธา

58570042 นางสาว จิตตมาส เทศดี

58070069 นางสาว จิระนนัท์ มีค  า

57570005 นางสาว จฑุาทพิย์ ศรยีา

58070070 นางสาว จฑุามาศ แยม้แสง



22658070143 นางสาว ชลาลยั ออประเสรฐิสอน

58070248 นางสาว ญาณิศา ชาชิโย

58570011 นางสาว ณฐัชากรณ์ นิติกรกลุ

58070251 นางสาว ณฐัธิดา แกว้ระยบั

58570013 นาย ณฐัวฒิุ พรหมนอ้ย

58570014 นางสาว ดวงกมล วงศเ์มือง

58570045 นางสาว ธนชัญา สงัขส์  าราญ

58070153 นางสาว ธนญัธาดา แยม้ศรี

58070023 นางสาว นิตยา เจดีย์

58070257 นางสาว พชัรดิา โชติบญุ

58570021 นางสาว พดัชา นวลจนัทร์

56570166 นาย ภคนนัท์ ค  าภแูกว้

58070025 นางสาว รตัติยาภรณ์ งามจ ารสั

58570028 นางสาว ลกัษมี สามิภกัดิ์

58070027 นางสาว วรศิรา ศรพีรม

58070262 นางสาว วภิานนัต์ บญุกณัฑ์

58070028 นางสาว วภิาพร เพ็งเสง่ียม

58570055 นาย สมภพ ตะพองมาตร

58070264 นางสาว สาวติรี เย็นเหลือ

58070265 นางสาว สจิุตรา มณีพงษ์

58070029 นางสาว สชุนัณิชา แซล่ิม้

58570056 นางสาว สดุารตัน์ โยธายศ

58570031 นางสาว สธุาลินี แตม้สีคาม

57570096 นางสาว สธุาสินี ช  านาญวาด

58070266 นางสาว สนิุสา มหทัธนะเจรญิ

58570033 นางสาว สมิุลตรา มีแก่น

58570034 นางสาว อนงคน์าถ อตุบวัวงศ์

58570035 นางสาว อนญัญา ศรเมฆ



22758070031 นางสาว อรนชุ บญุอินทร์

58570061 นางสาว อรวรรยา พลาชยั

58070271 นางสาว อารรีตัน์ ชเูพ็ง

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

58070217 นางสาว ไพลิน ดาวอบุล

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

58070215 นางสาว กมลวรรณ แกว้ทอง

58070086 นางสาว เกศสดุา พทุธา

58070036 นางสาว ขนิษฐา แพทยพ์นัธ์

58070216 นางสาว ขวญัจิรา การสามารถ

58070039 นางสาว จิรพรรณ แกว้ประเสรฐิ

58070115 นาย ชนะชล ยินดีหา

57570033 นาย ฐาปนทั ประเสรฐิพรม

58070078 นางสาว ณฎัฐธิดา ออ่นสอาด

58070090 นางสาว ดลยา ย าพะวา

58070041 นางสาว ดวงดาว โสดา

57570111 นางสาว ดารนิทร ์ สืบโม้

58070091 นาย ทนศุกัดิ์ ครา้มไพบลูย์

58070092 นางสาว ธัญชนก เรงิมิตร

58070094 นางสาว นฤมล วงศว์ฒันะ

57570040 นางสาว นจัพนัธ์ ลนุสะแกวงศ์

58070095 นางสาว นทัธมน วเิศษฤทธ์ิ

58070096 นาย นิติกร คมข า

58070185 นางสาว เบญญา เรอืงเดช

58070098 นาย ประพล เตมิยานนท์

58070099 นางสาว ปรญิญาพร แยม้กลิน่



22858070117 นางสาว ปัณฑารยี์ พลูสวสัดิ์

58070306 นางสาว ปัทมพร ชาวเมือง

57570048 นางสาว พรพรรณี แข่งขนั

58070212 นางสาว พรรษชล ทองไพบลูย์

58070056 นาย พีรพล ใจสะอาด

58070104 นางสาว ภทัรยีา พนมฤทธิสนุทร

58070213 นาย ภาณพุงศ์ ไวยเวทา

58070044 นางสาว มะลิวลัย์ สรอ้ยศรี

58070057 นางสาว มทุติา บ ารุงจนัทร ์

58070120 นางสาว รตัติยา ทองพุม่

58070059 นางสาว รุง่ทวิา เตือนจิตตน

58070307 นางสาว รุง่รตัน์ ไทยสว่ย

58070121 นางสาว รุง้ราตรี เรอืงรศัมี

58070106 นางสาว วณิดา เฉลยอาจ

58070218 นางสาว วราภรณ์ ขนัอยุ

58070186 นางสาว วรนิทรท์พิย์ เพ็ชรพลอย

58070107 นาย ศกัดา สดุใจดี

58070108 นางสาว สกาวรตัน์ เตอตุลวง

57070113 นาย สนัติ เลขกระโทก

58070060 นางสาว สกุญัญา สทุดัสนั

58070188 นางสาว สภุาพร ศรณรงค์

58070122 นางสาว องัคณา มงคลคณู

58070082 นางสาว อารยา สิทธิสารกิิจ
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คณะวิทยาการสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ

60910062 รอ้ยต ารวจเอก ชวลิต เสารแ์บน

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

58160527 วา่ที่รอ้ยตรี พีรพล วงศน์ก

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

58660007 วา่ที่รอ้ยตรี ณฐัพล ศรรีะษา

57160013 วา่ที่รอ้ยตรี นนทวรรษ ชว่งโชติ

58160335 จา่สิบตรี อภิสิทธ์ิ ศิรโิชค

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์

58160694 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง อญัชนา รว่มเขต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ

58910103 นางสาว ชลารกัษ์ กฤษณะภตูิ

59910233 นาย วชัรพงศ์ อยูข่วญั

58910121 นาย ศกัดา บญุภา

59910283 MR. XEENOUXIONG CHIACHAXIONG

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

58160253 นาย ชยนัต์ สรุตันเ์รอืงชยั

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

58160065 นาย ชวลัวทิย์ ด  ารงคชี์พ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์

58160491 นาย ปาลพล หนิซยุ



23058160355 นาย วราพงษ์ กสุงูเนิน

58160153 นาย สฑุาวฒิุ ตรสีิงหวงศ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

58160698 นาย กนัตกานต์ กาละวงศ์

58160506 นาย คปุติกร ด าเนิน

58160165 นาย จตรุภทัร ช่ืนจรสัทรพัย์

58160038 นาย สมคิด หอมหวล

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

58160076 นาย นพดล มีสงัข์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์

58160227 นางสาว กมลรตัน์ กกุสนัเทยีะ

58160120 นาย นภา ประเสรฐิผล

58160121 นาย นวพร เอ่ียมสอาด

58160239 นาย นิรญั บญุรอด

58160670 นาย พชร งาเนียม

58160130 นางสาว พฤกษา พลาศรี

58160131 นางสาว พิชญส์ิรณิ อษุาวโิรจน์

58160246 นางสาว มณฑกานต์ จรูญแสง

58160354 นางสาว วรญัญา บญุถนอม

58160016 นางสาว อสมาภรณ์ ออ่นเหล็ก

58160362 นางสาว อาภาภรณ์ กอ้งวริยิะกลุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

58660124 นางสาว กชกร ทพิยว์งศเ์มฆ

57160556 นางสาว กมลวรรณ สรงนวล

56660156 นาย กรกช ศรดีี

58160603 นาย กฤติณฐั กาญจนศร



23158160017 นาย กิตติธัช เขาหนองบวั

56660092 นาย กิตตินนัท์ จอมทอง

58160367 นาย กิตติภฎั พกัสนัเทยีะ

56160311 นาย เกษมสนัต์ ออ่นนว่ม

57160401 นาย ขตัติยะ กิตติกลู

58660069 นาย จิรภทัร ทองจินดา

58160377 นาย เจตพล นาวสีรุพล

58160610 นาย ฉัตรชยั สมคะเน

58160611 นางสาว ฉัตรอสุา สขุเกษม

58160511 นางสาว ชญานิน วาณิกบตุร

58160285 นาย ชยกร ชญาภานิพฑัฒ์

58160379 นาย ชยัพฤกษ์ จนัทรม์งคลทพิ

57160173 นางสาว เชาวนี สถิติถาพร

58160381 นางสาว ญานิกา บญุประเสรฐิ

57660022 นาย ฐิติวลัค์ ผนัเงิน

58160385 นางสาว ณฐัฌา โคมา

58160386 นางสาว ณฐัฐิญา อนกุลูทอง

58160387 นางสาว ณฐัธยาน์ บญุจงู

58160170 นาย ไตรรตัน์ บญุฤทธ์ิ

58160021 นาย ทกัษด์นยั จนัทรก์ลม

58160615 นางสาว ทพิยส์ิริ เบือ้งสงู

58160173 นางสาว ธนชัพร งามเกษมทรพัย์

58160704 นางสาว ธนาพิช รุง่ปรวฒัน์

58160395 นาย ธนาวดี สปุระภากร

58160397 นาย ธวชัชยั ปันนที

58160518 นางสาว ธัญพิชชา ม่ิงโมฬี

58160174 นาย ธันยบรูณ์ สินวงษช์ยั

58160401 นาย ธิติ คงพิศทุธ์ิไพศาล



23258160175 นาย ธิติวฒิุ จิรตระกลูพรหม

58160697 นาย ธีรโชติ บญุคุม้

58160402 นาย ธีรภทัร ชวดบวั

58160259 นาย นนัทภพ วา่นเครอื

57160525 นาย นิธิภทัร นิธิทวกีลุ

58160619 นางสาว เบญจมาภรณ์ กนุสนุทรธรรม

58160179 นางสาว เบญญาภา ประทมุวลัย์

58160180 นาย ประสิทธ์ิ เปลีย่นสี

56660031 นาย ปวรศิ วฒิุกมลชยั

57660087 นางสาว ปัทวณีิ หลกัทอง

58160623 นางสาว ปิยะธิดา เดชโฮม

58160628 นางสาว พวงเพชร เกตแุกว้

58160183 นางสาว พชัราภรณ์ พิมเพ็ชร

58160412 นางสาว พิมชนก นิสยัซ่ือ

58160631 นาย พิษณุ ทองหลอ่

58160413 นาย พีรภทัร ศรแสดง

58160187 นางสาว เพ็ญสภุา ปรชีาชาติ

57160296 นาย ภคัพล วชิาธิคณุ

58160531 นาย ภาณพุงศ์ พิทกัษก์ลุสิริ

58160633 นางสาว ภาวนีย์ แสงเงิน

58160056 นาย ภีมวจัน์ ตัง้จิตตว์รการ

58160634 นาย ภมิูนทร์ โตศิรวิฒันานนท์

58160190 นาย เมธาสิทธ์ิ อาบวารี

58160421 นาย รฏัฐพล เลิศประเสรฐิเวช

58160191 นาย รฐัธรรมนญู อศัพิมพ์

58160702 นาย รตัติกร เฮงพลอย

58160700 นาย รุง่กฤต ฐิตโชตินิมิต

58160426 นางสาว วราภรณ์ มาลีบ  ารุง



23358160427 นาย วรทิธน์นัท์ พุม่สขุ

58160428 นาย วศิรุต ดอกไมพุ้ม่

57660096 นาย ศตวรรษ แกว้มณี

58160543 นางสาว ศศิธร ภิญโญยิง่

58160639 นางสาว ศิรริตัน์ จ  าแถว

58160433 นาย ศภุเกียรติ เกียรติกนัยา

58160640 นาย ศภุเลิศ สวสัดิพ์งศธ์าดา

58660096 นางสาว ศภุิสรา พนัสรอ้ย

58160641 นาย สกรรจ์ วรรณมร

58160197 นาย สถิตยธ์รรม ทมิอบุล

58160434 นาย สนธยา รุง่สอาด

58160436 นางสาว สธิุดา ค าหอมหวาน

57660033 นาย เสฎฐวฒิุ ศกัดิป์ระศาสน์

57160211 นางสาว อภิษฎา เพียกขนุทด

58160644 นาย อมรเทพ วงษว์าสน์

58160645 นางสาว อรชัพร ตอ่พนัธ์

58160270 นางสาว อษุา เทยีมเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

57160215 นาย กอ้งภพ ลีลา

58160001 นาย กนัตร์พี คณาญาติ

58160556 นางสาว เกวรณิส์ พิบลูย์

58160027 นาย โกสิทธ์ิ น่ิมมาก

58160557 นางสาว ขนิษฐา พึง่อารมณ์

58160060 นางสาว จิตศภุางค์ ชา้งทอง

56660056 นาย จิรภทัธ์ นิมมานภตูิ

58160452 นางสาว จฑุาทพิย์ โศภิษฐ์วรรณกลุ

58160028 นาย เจตน์ สทุธิมาลย์

58160454 นางสาว ชญานิศ แสงทองดี



23458160561 นางสาว ชลธิชา อดุมทรพัย์

55660230 นาย ชยัวฒัน์ ดว้งประพฒัน์

57160630 นางสาว ซจีู อาจาส

58160564 นาย ฐิติกร ฉ ่านอ้ย

58160461 นางสาว ณฐัธิดา รตันมาลี

58660047 นาย ณฐับรูณ์ แตงศรี

58160291 นางสาว ณฐัพร ถนอมวฒัน์

56660003 นาย ณฐัวฒัน์ เวยีงทอง

58160294 นางสาว ดรุณวรรณ ทองเข่ือนขนัธ์

58160566 นางสาว ดวงฤทยั แซแ่ต้

58160567 นาย ทรงพล พญาครุฑ

56160021 นางสาว ธนพร งามส าเรจ็

58660052 นาย ธนภทัร กิตติธรรมนนัท์

58160071 นาย ธนทั นภาโชติ

58160463 นางสาว ธิดารตัน์ วรทอง

58160466 นาย นนทวฒัน์ ขวญัขา้ว

56660129 นางสาว นฐัพร หมอนมี

58160081 นาย นิติลกัษณ์ จมุศิลป์

58160596 นางสาว นีรชา ทว้มทอง

58160083 นาย ปฏิภาณ พฒัด า

55160458 นาย ปรชัญา พรหมสอน

58160574 นาย ปิยะพงษ์ ไพค านาม

58160216 นาย ปณุยวรี ์ เจรญิทา้ว

57160345 นาย พงศธร ศิรบิรรจง

58160577 นาย พงศภคั รตันาอดุมสขุ

58160006 นาย พงศศ์ิริ ซ่ือสตัย์

58160473 นางสาว ภคัวดี หาญวณิชศกัดิ์

58160088 นางสาว ภสัราภรณ์ จิโรจรุง่เรอืงกลุ



23558660114 นาย ภาณวุฒัน์ สธุัมรส

58160474 นาย วงศพทัธ์ สงัขท์อง

57160648 นาย วนสับดี กาขาว

58160476 นางสาว วรญัญา บตุรศรี

57160069 นาย สรา้งสรรค์ กนัทดั

58160094 นาย สารลัย์ พทุธานุ

58160322 นาย สิทธิพล ละลี

58160324 นาย สิทธิศกัดิ์ นิสสยัสขุ

58660062 นางสาว สิรธีร ทองดี

57160662 นาย สกุฤษฎิ์ โชว้นัดี

58660064 นางสาว สชุาวดี เศรษฐ์จิตต์

58160095 นาย สทุธิจิต พทุธประวตัิ

58160096 นางสาว สธิุตา เชือ้นพรตัน์

58160594 นางสาว สนิุดา เชิดวงศเ์จรญิสขุ

58160328 นางสาว สรุชันา ป่ินทอง

54160091 นางสาว โสรยา ธีรกานตอ์นนัต์

57160667 นาย เหมรศัมิ์ แสงผ่อง

58160597 นาย อนวุฒัน์ องัคะนาวนิ

57160070 นางสาว อมรรตัน์ สนุทร

58660123 นาย อรญิชย์ มีแตม้

57160011 นาย อรยิธ์ัช ส  าเภาทอง

57160071 นาย อษัฎา ธาราดล

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์

58160648 นาย กฤษนนัท์ เกียรติสขุ

58160338 นางสาว กษมา แตงเพชร์

57160494 นางสาว กณัฑิมากรณ์ ภษีู

57160078 นาย กิตติ พงษส์นิท

58160650 นาย กิตติศกัดิ์ ดาราศร



23658160106 นาย กิติพงศ์ วงษศ์รี

58160107 นางสาว เขมจิรา สิรกิระเเสชล

58160232 นางสาว จารุวรรณ บญุศรี

58160654 นางสาว จีนา่ อธิธาดา

58160110 นาย ฉัตรชยั นาคออ่น

58160659 นาย ณฐักิตติ์ แพงโงม

58160486 นาย ณฐัพงษ์ แซต่งั

58160113 นาย ณฐัพล เจียรพฒันาวงศ์

56160131 นาย ไตรมาส แสงเรอืง

57160101 นางสาว ทศันีย์ จนัทรพิ์ลา

58160344 นางสาว ทฐิินนัท์ จนัทรสรุยิะสกลุ

58160661 นาย ธงชยั วฒันชาติวงศ์

57160102 นางสาว ธนพร นรพลัลภ

58160665 นาย นฤภาค กลิน่โสภณ

58160347 นางสาว นลินรตัน์ พิตตินนัท์

58160348 นาย บรุนินทร์ ผลนิมิตรสกลุ

58160122 นาย ปฏิภาณ จีราระรืน่ศกัดิ์

57160115 นาย ปฐมพงษ์ ชินแดน

58160124 นาย ปรชัญา เรอืงปราชญ์

58160125 นาย ปวรี ์ กิตติวฒันะกลุ

58160128 นาย พงษภทัร ทมิธรรม

58160669 นางสาว พจมาน หว้ยใหญ่

58160129 นาย พรษิฐ์ จิตตรง

58160493 นาย พิชชา ก าลงัดี

58160052 นาย พีรวสั ทา่ประเสรฐิ

58160676 นางสาว ภิญญาพชัญ์ เจรญิพงศว์ณิช

58160678 นาย ภชิูต ตัง้สิตาพร

58160134 นาย ภมิูพฒัน์ ชลิศราพงศ์



23758160495 นางสาว มนภทัร บญุพรม

58160680 นาย มนสัวนิ แสงออ่น

58160140 นาย รตัติพงศ์ มลูพุม่สาย

58160682 นางสาว วจีพชัร แซโ่ก๊ว

58160497 นาย วรศกัดิ์ โชคธนอนนัตพ์ร

58160145 นาย วรุิฬห์ ศิรผิล

58160686 นาย ศตายุ ชายฮวด

58160149 นางสาว ศวติา ศิวะเดชาธร

57160709 นางสาว ศิรพิร สภุาชาติ

58160151 นาย ศิวกร ยมเสถียรกลุ

58160152 นางสาว สวณีย์ หงษเ์งิน

57160151 นางสาว สชุาดา สรุโชติ

58160154 นางสาว สดุารตัน์ สมคัรสมาน

58160156 นาย สรุเชษฐ อยูถ่าวร
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คณะเทคโนโลยีทางทะเล

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

58330071 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง วริญัญา พุม่หอม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

58330098 นางสาว สพิุชชา จนัทรเ์พ็ญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

58330146 นาย ทศันพ์ล ขนัเลข

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

58330078 นางสาว สกลุรตัน์ คงเมือง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

58330140 นางสาว กนกพิชญ์ ไขศรี

58330034 นาย กิตตินนัท์ วลัมาลี

57330115 นาย ไกรสร ขนันาค

58330037 นางสาว ขวญัประทมุ คุม้วงศ์

58330038 นางสาว จารุวรรณ ยาวเิศษ

58330086 นางสาว จินตจ์ฑุา ธนพรชยัสิทธ์ิ

58330040 นางสาว จีรประภา บญุยิง่

58330112 นางสาว ชมทศิา ทบัทมิหนิ

58330041 นางสาว ชลิดา พริง้เพราะ

58330043 นาย ชวลัวทิย์ ยิม้เจรญิ

58330181 นาย ชยัวฒัน์ จิตรส์ม

51370454 นางสาว ณรณักร ศิลาดี



23958330087 นางสาว ณชัชา อารวีลิาศ

58330184 นางสาว ณฐัมล แจม่ศรี

57330155 นางสาว ทวิาพร เสนาหม่ืน

58330187 นางสาว ธัญลกัษณ์ อดุอา้ย

58330051 นางสาว ธันยชนก บรรลงัเดช

58330090 นาย ธีรพนัธ์ หาญใจไทย

58330149 นาย นพรตัน์ ภมิูโคกรกัษ์

58330188 นางสาว นสัชนก รวยดี

58330019 นางสาว นิธิวดี ฉัตรไพบลูยกิ์จ

58330189 นางสาว เนตรอมัพร พลแสน

58330191 นางสาว บษุกร สนัทอง

54330256 นางสาว เบญจมาพร หอมกลบ

58330192 นางสาว เบญญาภา ยทุธิมงคล

58330060 นาย ประกอบกิจ กลั่นแตง

58330123 นางสาว พิชญานิน ชะมา้ย

56330265 นางสาว พินิฏนาถ จนัทรเสนา

58330155 นางสาว พิมพช์นก บญุศรี

58330124 นาย พิสิฐ สขุสวสัดิ์

58330198 นางสาว พีระวรรณ น่ิมเนียม

58330156 นางสาว ภรติาภรณ์ ผากลาง

58330007 นางสาว ภชัรยีา พึง่รอด

58330200 นาย ภาณุ จิตราสวุฒันากร

57330206 นาย ภาณพุงศ์ ถ่ินทวี

57330006 นางสาว รชันีกร สวามิ

58330204 นางสาว วนิดา พิศนอก

58330069 นางสาว วรรณวสิาข์ วชิชกุรศกัดิ์

57330212 นางสาว วรลกัษณ์ เผยกระโทก

58330095 นางสาว วลิาสินี ถนุาพรรณ์



24058330072 นางสาว วไิลรตัน์ บญุประเสรฐิ

58330074 นางสาว แวววรรณ สวุรรณกิจ

58330208 นางสาว ศศิประภา เตยสวุรรณ

58330210 นางสาว ศิรพิรรณ จนัทรเ์ทศ

58330164 นาย สิรวชิญ์ เงินสอน

58330165 นางสาว สิรลิกัษณ์ อินทรว์งษ์

55330224 นางสาว สรุยีพ์ร สดุลาภา

58330133 นางสาว เสาวรตัน์ ศกัดิต์ิมงคล

57330136 นางสาว อฑิติยา จนัทรเ์จรญิ

58330219 นางสาว อภิชญา เรอืงสงคราม

58330222 นาย อรยิธ์ัช ปัญญาสยั

58330223 นางสาว อจัรยี ์ นนัทะศรี

58330171 นางสาว อารยา ดวงจนัทร์

58330138 นางสาว อิสรยิาภรณ์ โพธ์ิออ่น
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คณะวิทยาศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ

55410014 สิบตรี บรุวชัร วงษส์รรค์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

58410321 วา่ที่รอ้ยตรี สรรติชยั ตะเภาพงษ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

58410032 นางสาว อนัธิกา อาจโสม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ

58410250 นางสาว วจิิตรา เกตละคร

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

58410002 นางสาว ณฐัณิชา ตรปีระเสรฐิศกัดิ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

57410117 นางสาว กวนินา สินารกัษ์

57410028 นางสาว กาญจนา พรมภผูา

58410409 นางสาว ขวญัเรอืน มั่งคั่ง

58410415 นางสาว ธิติมา สีปากดี

58410458 นางสาว นภสัพร มโนสดุประสิทธ์ิ

58410459 นางสาว นิศามน สาสินธ์

58410422 นาย ศิวดล ชวรนิธนกิจ

58410423 นางสาว สรอ้ยเพชร บวัทอง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

58410001 นางสาว กนกกาญจน์ ขนัทอง



24258410127 นางสาว กนกวรรณ สารการ

58410435 นาย กฤษฎา แกว้ตา

57410255 นาย กนัตพงษ์ นอ้ยอา่ง

58410352 นาย กิจจา เทพสกลุ

58410436 นางสาว ขวญัพร หนชูา้งเผือก

58410355 นางสาว จินตนา บญุเรอืง

57410256 นางสาว จิรฐัติกาล สนุทรรกัษ์

57410038 นางสาว ชญานิศ ประตดูา่น

58410396 นางสาว ชลิตา การพาณิชย์

58410397 นางสาว ชาลิสา การพาณิชย์

58410438 นางสาว ณฏัฐณิชา อุน่พรม

57410483 นางสาว ทพิยว์มิล ทองนนัไชย

58410131 นางสาว ธนนนัท์ ไลเ้วยีน

58410018 นางสาว นนลนีย์ ร  าพระมิต

58410186 นางสาว นภาพร พรมบตุร

57410325 นางสาว นนัทนา ปรากฎผล

58410020 นางสาว เบญจมาศ สอนกระโจม

58410003 นางสาว เบญจวรรณ จนัทนา

58410136 นางสาว เบ็ญจา สินนอก

57410482 นางสาว เบญญทพิย์ กรเกศ

58410021 นาย ปรชัญา อาศยักลาง

57410131 นาย ปรญิญา โมราบตุร

58410362 นางสาว ปารฉิัตร เมฆหมอก

58410363 นางสาว ปาลีรตัน์ บวัดา

58410441 นางสาว ปิยนชุ ขยนัรมัย์

58410364 นางสาว เปรมกมล วงศเ์สนา

58410268 นางสาว พิไลวรรณ บรรณกิจ

57410334 นางสาว ภคัจิรา โสดาวดั



24357410335 นางสาว ภณัทรา ภาศกัดี

58410367 นางสาว มลัลิกา จนัทะบรูณ์

58410190 นางสาว ยพุารตัน์ พิลาดี

58410025 นางสาว รชันีภรณ์ ตาลเยือ้น

58410027 นาย รฐัพงษ์ ดีออ่ง

58410184 นางสาว วรรณษา หนขูาว

58410138 นางสาว วาธิญา งามเลิศ

58410369 นางสาว วลิาสินี รกัษาทอง

57410495 นาย ววิฒัน์ ประจ าพบ

57410138 นาย วรีศกัดิ์ ฤกษย์าม

58410271 นางสาว ศิรมิาพร ธรรมประดิษฐ์

58410140 นางสาว สวชิญา กั๊กหนู

57410340 นางสาว สิรพิร กนกเพ็ช

58410031 นางสาว สิรวิมิล แสวงศรี

58410142 นาย สทุวิสั ก่อบญุกวนิ

58410374 นางสาว สวุวิชัชิยา ทมิรอด

58410274 นาย อนตุร ประวตัิดี

58410377 นางสาว อรนชุ หลมุทอง

58410275 นางสาว อรศิา กนัแมน้

58410103 นางสาว อาภาภรณ์ ผาพิน

58410378 นาย อิทธิ พลูเจรญิ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ

58410010 นางสาว จฑุามาศ พอนเบา้

58410242 นาย ณชัพล จนัทรมณี

58410097 นาย เนติพงษ์ นอ้ยประเสรฐิ

58410243 นางสาว ปรยิากร ศรนีาค

54410624 นางสาว มลัลิการ ์ สงัออ่นดี

54410341 นางสาว วชิรา ตนัติไพบลูยก์ลุ



24458410251 นางสาว สวรรยา สืบเพ็ง

54410342 นางสาว สกุญัญา ไพฑรูย์

57410273 นาย สทุศัน์ ปัจยะโคธา

56680033 นาย อนรุกัษ์ ฉนุกระโทก

57410027 นางสาว อินทอุร จนัทรภ์มิู

54410303 นาย เอฟ พึง่ไพฑรูย์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

59680001 นางสาว กนกวรรณ สนกระโทก

58410042 นางสาว กมลวรรณ นกับญุ

59680008 นางสาว กญัยาณี นวภาณภุาคย์

58410044 นาย กิตติภพ ภกัดี

58410289 นาย กีรติ วอทอง

59680010 นางสาว เกวลิน เขามะหงิษ์

59680011 นาย จกัรพงศ์ นิลไพรชั

58410292 นางสาว จีราพชัร จิตรสงูเนิน

58410046 นางสาว จฑุาทพิย์ สายเมฆ

58410047 นางสาว จทุามาศ สมเชือ้

58410294 นาย ชนาธิป เกียเต๊ะ

58410295 นาย ชลเทพ ชะเอม

58410296 นางสาว ชตุิมา ทงัลา

59680002 นางสาว ชตุิมา พดุชู

58410297 นาย ชเูกียรติ สารกาญจน์

58410049 นาย โชคชยั ปรเีปรม

59680013 นางสาว ญาสมิุนทร์ ป่ินเงิน

58410298 นางสาว ฐิติพร ศรพีรม

58410299 นาย ฐิติวฒัน์ ประเสรฐิแสน

59680061 นางสาว ณิชาภา รตันวนั



24559680016 นางสาว ดารารตัน์ เปรยีบกระโทก

58410051 นางสาว ดษุฎี เกตจุนัทร ์

58410338 นางสาว ธณญัญา ขนัทอง

58410340 นาย ธนวฒัน์ ดงัสนั่น

57410419 นาย ธนวฒัน์ ผาจิตต์

58410148 นางสาว ธนาภรณ์ พลูเพ่ิม

58410220 นางสาว ธัญทพิ ด าดว้งโรม

59680060 นางสาว ธิดารตัน์ บญุธง

58410055 นาย ธีรศกัดิ์ ปราอาภรณ์

58410307 นาย นพปฎล จงสขุวบิลูยร์ตัน์

58410056 นางสาว นภสัร คงเพชรพะเนา

59680056 นางสาว นรศิรา ทา่ประดจุ

58410343 นางสาว นลินญา ภสูมตา

59680003 นางสาว นนัทน์ภสั สิรพิานิชวงศ์

58410058 นางสาว บศุรนิทร ์ บญุศรี

56410146 นางสาว เบญจมาภรณ์ จอมโคกสงู

58410309 นาย ปฏิพทัธ์ กรจบั

57410426 นาย ประวทิย์ เติมโชคอนนัต์

59680023 นางสาว ปัทมาภรณ์ บญุเหลีย่ม

58410347 นางสาว ปิยภรณ์ หลวงพิทกัษ์

58410345 นางสาว ปิยะมาศ ออ่นอก

59680024 นางสาว เปมิกา เขาประเสรฐิ

58410310 นาย พงศกร ถวลัยพ์านิช

58410059 นาย พงศธร ลบพืน้

58410060 นาย พรชลิต เจรญิทรพัยม์ณี

58410223 นางสาว พิมพช์นก เทยีมพลู

57410430 นาย พิสิทธ์ิ สายบรุี

56410587 นาย พีร ์ รตันประทปี



24658410314 นางสาว แพรวพรรณ ชนะศกึ

59680059 นางสาว ภชัรตัณ์ นยัติบ๊

59680058 นาย ภาณพุงษ์ อรญัญิก

58410064 นาย ภษิูต โสมากลุ

58410065 นาย รตันพล หตัตะพรม

59680027 นางสาว รุง่นภา เชิงหอม

59680053 นางสาว รุง่อรุณ มาระบตุร

58410317 นางสาว วรรณภา จนัดาผล

58410068 นาย วนัชนะ ประกอบสขุ

59680028 นางสาว วจิิตรา มะลิลาย

58410071 นาย วรียทุธ ช่ืนรส

59680068 นาย วรีะศกัดิ์ ปัญญะ

58410073 นางสาว ศรญัญา สุม่มาตย์

58410074 นาย ศกัดิก์รนิทร ์ ชินศรี

58410319 นางสาว ศิรริตัน์ ผลาหาร

59680071 นางสาว ศิรวิภิา อินออ่น

58410349 นางสาว ศภุชัญา ลิโมทยั

58410076 นาย เศรษฐ์ศภุมินทร์ แหง่สมบรูณ์

58410077 นางสาว สมศิริ สมบรูณพ์งษ์

58410078 นางสาว สมชัญา พรหมสวุรรณ์

58410080 นางสาว สกุญัญา วรโพด

59680032 นางสาว สชุาวดี ยพุานิช

58410082 นาย สทุธิพงศ์ ป่ินโสภณ

58410083 นางสาว สนิุตา ดวงจนัทร์

59680033 นางสาว สพุตัรา มาหา

58410324 นางสาว สภุธิดา สมยักลุ

58410084 นางสาว สภุสัสร จลุเล็ก

59680055 นางสาว เสาวลกัษณ์ จากนอก



24758410085 นางสาว อนนัยา จนัทรารยี ์

58410326 นาย อภิวฒัน์ ภู่รกัศกัดิศ์รี

57410272 นาย อภิสิทธ์ิ มลูกนั

58410351 นางสาว อรณิชา ภู่มาลี

59680057 นางสาว อรยา ลีลา

56410592 นาย อฐัพล อินสุม่

58410087 นาย อศัวนิ สขุมุธาดา

58410088 นางสาว อารรีตัน์ บวับาน

58410037 นาย อทุยั แพงสวสัดิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

58410285 นาย อิทธิกร ทศนกัข์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

58410154 นางสาว เจนจิรา นวลจนัทร์

58410229 นาย ชวกร โป้ซิว้

58410281 นางสาว ธิดารตัน์ อนนัตรกิตติ

58410112 นางสาว ปภทัรา อาจจิต

58410283 นางสาว ป่ินประภา โสมากลุ

58410202 นางสาว ภาณพุรรณ์ ไชยประเทศ

58410403 นางสาว ยพุา บรรดาศกัดิ์

58410382 นางสาว ศรญา มณีสงัข์

58410158 นางสาว ศิรลิกัษณ์ แกว้ทอง

58410206 นางสาว เสาวลกัษณ์ พลเวยีง

58410041 นางสาว อรวรรณ พวงพา

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

58410277 นาย กฤษฎา พุม่เรอืง

56410244 นางสาว ณฐักลุ อดุมพฒัท์



24857410348 นาย ณฐัพนธ์ จงึจตรุพิธ

58410034 นาย นพรตัน์ วถีิ

58410385 นาย วรรณกร อดุมแกว้

56410588 นาย วชัระ บญุเรอืง
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คณะวิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

58310611 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง วนัทวิาพร ก่ิงจกัร ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

กลุ่มสาขาการเงิน

58310126 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง นจัจนนัท์ หนัตลุา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

58310141 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ฐิติยา จิตตสภุา

58310074 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ปาลิตา สิงหโ์ต

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

58310169 วา่ที่รอ้ยตรี ปรามินทร์ พวงโลก

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

กลุ่มสาขาการเงิน

58310026 นางสาว วรรณพร ไกรนิวรณ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

กลุ่มสาขาการเงิน

58310528 นางสาว กมลวรรณ บญุคุม้

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

58310573 นางสาว กมลฉัตร เผ่าชวด

58310106 นางสาว กิรณา เจนการ

58310614 นางสาว ศิรกิานต์ สพุรรณคง

58310441 นางสาว สกุญัญา นาคปน

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

กลุ่มสาขาการตลาด

58310041 นางสาว อมัพร ภิรมยร์ืน่
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

58310066 นางสาว ชนิสรา เลาหวานิช

58310418 นาย ชลภทัร ภทัรสกล

58310421 นางสาว ณฐัชา รุง่หริญั

58310597 นาย บญุฤทธ์ิ ทองค า

58310671 นางสาว พินประภา เช่ียวเจรญิ

58310255 นางสาว แพรทอง ทองบอ่

58310432 นางสาว รตันาวดี เจรญิรกัษ์

58310438 นางสาว สายฝน ปลืม้สขุ

58310618 นางสาว สนิุตา สยุานี

58310678 นาย อธิป ตรโีลเกศกลุ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

58310161 นาย สวุฒัน์ สวยงาม

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

กลุ่มสาขาการเงิน

58310529 นาย กฤตภาส เหลือจนัทร์

58310001 นาย กิตติพฒัน์ โชตะนา

58310532 นางสาว จรยิา พชัรโอฬาร

58310535 นางสาว จิราวรรณ เผ่าพงษ์

58310641 นางสาว จฑุามาส อินทรค์ง

58310536 นางสาว เจนจิรา ทองหลอ่

58310120 นางสาว ณฎัฐวกิา วงเวยีน

58310204 นางสาว ณฐัฐาพร ค าหอม

58310121 นางสาว ณิชาภา ม่ิงขวญั

58310545 นางสาว ดวงกมล ทองแกว้

58310546 นางสาว ดารณี สะอาดถ่ิน

58310548 นางสาว ทตัพิชา ตุม้สขุ

58310643 นางสาว ทพิยรตัน์ สนุทรวงษ์



25158310124 นางสาว ธัญญธร ใสฉิม

58310015 นางสาว นิรมล ธรรมทศ

58310317 นางสาว นิลาวรรณ ศกัดิส์วสัดิกลุ

58310392 นางสาว เบญญาพร เชือ้ข า

58310017 นางสาว ปภาวดี การแกว้

58310553 นางสาว ปานตะวนั วงษอ์ดุดี

58310554 นางสาว เปมิกา นวนขนั

58310555 นางสาว พณัณิตา ชลายทุธ

58310648 นางสาว ไพรวรนิทร ์ ฟองก าแหง

58310558 นาย ภวศิ จนัทะภาโส

58310022 นางสาว มลฑิตา ช านาญชล

58310187 นางสาว รติกร สิงหเ์หลือ

58310025 นางสาว รงัสิมา ปลืม้ภกัตร ์

58310404 นางสาว วรดา ฉิมมาลา

58310650 นางสาว วรรณนภา มะนนู

58310651 นาย วรรณรตัน์ ลอ้มวงศ์

58310035 นางสาว สิรวิณัย์ ชว่งพงศ์

58310563 นางสาว สิรวิลัย์ ทองเจิม

58310038 นางสาว สมุดัตา ช านาญชล

58310570 นาย สวุฒัชยั ศรณีะรงค์

58310233 นาย อคัรวนิท์ ราชเวยีง

กลุ่มสาขาการจัดการ

58310308 นางสาว กญัญาพชัร จนัทรเสง่ียม

58310530 นางสาว กาญจนาพร สอาดไหว้

58310533 นางสาว จิราพร หติปราณีต

58310004 นางสาว จรุรีตัน์ ภบูินบก

57310396 นางสาว ชลธิชา พกุโฉมงาม

58310539 นางสาว ชตุิมณฑน์ สมบรูณป์รชีากลุ



25258310506 นางสาว ซาบีนา ลาเต็บซนั

58310389 นาย ทวิากร มา้วไิล

58310211 นางสาว ธารทพิย์ จินดาพงษ์

58310129 นางสาว พชัรี ประชมุวดั

58310649 นางสาว ภทัรกิา ม่ิงมงคล

58310559 นางสาว ลกัษมณ คงดา่น

58310653 นางสาว วรชัยา พรหมศิริ

58310030 นางสาว วไิลลกัษณ์ เวยีงสมทุร

58310561 นางสาว เวยีนนา เวยีงศกัดิ์

58310522 นางสาว ศภุกานต์ เชยบบุผา

58310564 นางสาว สกุญัญา บ ารุงรตัน์

58310134 นางสาว สภุาวดี ศิรโิรจน์

58310524 นางสาว เสาวณีย์ พงษพ์านิช

กลุ่มสาขาการตลาด

58310197 นาย กญัจน์ สขุศรสีมบรูณ์

58310200 นาย จกัรนิ จิโนเป็ง

58310538 นางสาว ชิตตะวนั บรรจงรกัษา

58310542 นางสาว ณฐัฌา ชนานวุฒัน์

58310388 นางสาว ทรรศนีย์ ทองสขุ

58310208 นางสาว ธณณฏัฐ์ ฉัฏฐ์รชฏ

58310013 นางสาว นทัธมน สารกิาร

58310127 นางสาว นนัทกิานต์ บญุไทย

58310111 นางสาว นีรนชุ บ ารุงพงศ์

58310647 นางสาว ปาลิตา อุน่กาย

58310396 นางสาว พฏกนก ลิม้สมทุรชยักลุ

58310128 นางสาว พศร แทนนิกร

58310400 นาย ภรูเิดช จ านงกลุ

58310402 นางสาว เมธาชา ศรศีกัดา



25358310560 นาย วศิน สมบรูณบ์ตัิ

58310133 นาย สินธนา สงวนอ่ิม

58310135 นางสาว สรุยิุ แจง้อ่ิม

58310571 นางสาว อชิรญาณ์ โรจนว์จิิตรรตัน์

58310572 นางสาว อภิรญา ปะป้าน

58310380 นางสาว อรอิรยิา หวะสวุรรณ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

58310575 นางสาว กาญจนา อินทรโ์ชติ

58310411 นาย กิตติธาดา ศรภีธูร

58310137 นางสาว กลุธิดา หริญัรกัษ์

58310412 นางสาว แกว้ไพลิน แกว้ตาทพิย์

58310414 นาย จตรุมรรค วงศไ์ทยเฟ่ือง

58310415 นางสาว จารุภา เทพกนั

58310658 นางสาว จีรภทัร ์ ยิม้สอน

58310139 นางสาว จีราธรณ์ สุน่ท  า

58310417 นาย ฉัตรดนยั ลีละเกียรติ

58310659 นาย ชยณฐั ชนะพลชยั

58310237 นาย ฐากร เอกระ

58310585 นาย ฐานทพั อินตรา

58310662 นาย ณฐัดนยั มดัทน

58310664 นาย ณฐัพงษ์ แพงโงม

58310142 นางสาว ณฐัพร มะลิทอง

58310422 นางสาว ดษุฎี บรมรมัย์

58310423 นาย ธนพล เพชรรตัน์

58310591 นาย ธัญวทิย์ เชือ้นอ้ย

58310424 นางสาว ธิดารตัน์ รกัอก

58310338 นางสาว นนทกิาร โยธาธยกัษะ

58310594 นางสาว นารรีตัน์ เอ่ียมสนิท



25458310667 นาย นิรนัดร ์ พรมมานอก

58310668 นางสาว นิสาชล กลิน่เกลา้

58310249 นางสาว เบญญาภา คณะโจทย์

58310602 นาย พรวศิว์ บรูณะจนัทร์

58310435 นางสาว พิมพล์ภทัร โชคทววีรานน

58310604 นาย ภาสกร เล็กเลิศผล

58310672 นางสาว มณฑกานต์ คณุชม

58310605 นางสาว มลัลิกา มะลิซอ้น

58310607 นางสาว รวษิฎา ทพิอกัษร

58310610 นาย วชัรพงษ์ อิทธิยาภรณ์

58310436 นางสาว วลัวลี จนัโท

58310612 นางสาว วากจิรพสัตร์ วนัทมุ

58310673 นางสาว ศศินา คชรตัน์

58310674 นางสาว ศิรพิร ศรเีมือง

58310086 นาย สหรฐั พุม่พวง

58310348 นางสาว สาคเรศ ลายพรหม

58310676 นาย สิรดนยั เนินหาด

58310439 นางสาว สิรกิาญจน์ สกลุมณี

58310440 นาย สิรริาช บญุไธสง

58310442 นางสาว สดุาพร อปุคณุ

58310349 นางสาว สภุาวดี ผ่องสวุรรณ์

58310677 นางสาว อโณทยั เกาะกะพี ้

58310620 นาย อติชาต ใจเป่ียม

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

58310157 นางสาว กมลวรรณ ป่ินพิลา

58310352 นางสาว กญัญาวรี ์ โพธ์ิหนอ่ทอง

58310447 นาย ชนสิษฎ์ เปรยีบเหมือน

58310505 นางสาว ชตุิภา พงษเ์จรญิ



25558310510 นางสาว ธนาวดี จิตรครบรุี

58310514 นางสาว บษุกร วงศว์ณิชยไ์พศาล

58310515 นาย พีระพล โตฉาย

58310278 นาย รณยทุธ ดีทอง

58310521 นางสาว ศิรนิภา ศิรรูิป

58310160 นางสาว สภุาวดี วงศพิ์ทกัษ์

58310525 นางสาว หทัยา สดุแสวง

58310355 นางสาว อญัชิษฐา สีส  าราญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

58310306 MR. VONG LEAPHENG 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

58310287 นางสาว ณฐัรติา นาคพิมาย

58310499 นางสาว นทัมล ไชยวงั

56310687 นาย ปัญญกฤษณ์ รตันรกัษ์

58310058 นางสาว รงัสิยา แกว้วเิชียร

58310454 นาย วงศฐ์นิต ทองภมิูพฒัน์

58310361 นาย วปีพนธ์ ชพูงษ์

58310296 นางสาว ศศิธร ทรพัยช์ุ่มช่ืน

58310363 นางสาว สิรนิภา พุม่ดารา

58310502 นาย สรุยิาวฒิุ สารยิา

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

57310429 นาย ธนพงษ์ ไหมทอง

58310492 นางสาว พนูมณี คมปฏิภาณ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ

58310369 นางสาว ธัญธารยี ์ สนุทรพิสิทธ์ิ



25658310463 นางสาว นิรชา สิมสีนวล

58310190 นาย ศาตราวฒิุ ทศันาพร

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ

58310176 นางสาว กมลชนก สวา่งพืน้

58310624 นางสาว กนัยฐิ์ษา หรรษาจกัรตรี

58310626 นางสาว จีรพรรณ สขุเกษม

58310182 นางสาว นตัถนนัท์ อปุถมัภ์

58310633 นางสาว นนัธกาญ แพทยเ์พียร

58310371 นางสาว บษุบา หนพูนัธ์

58310372 นางสาว บษุยา เพชรยงัพลู

58310373 นางสาว ปรยีาภรณ์ จนัตุย่

58310465 นางสาว ปัณฑิตา ผิวพรรณ

58310183 นางสาว พฤจิรกัษ์ แทน่แกว้

58310635 นางสาว พิรญิา มากอ าไพ

58310636 นางสาว พทุธิพร ทองจีนสงัข์

58310684 นาย เพชรตะวนั แกว้วมิล

58310094 นางสาว ภาพิมล นาเวยีง

58310112 นางสาว ภาสินี รตันสมสขุกลุ

58310637 นางสาว มทุติา ประทมุศิริ

58310470 นางสาว วรกานต์ ทรงเงินดี

58310188 นางสาว วริาวรรณ ไตส่นุา

58310472 นางสาว ศศิประภา สีลาพฒัน์

58310191 นางสาว หทยัภทัร เขียนเจรญิ
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คณะอัญมณี

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

58320099 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง นทัธมน เรอืงข า

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

58320164 นางสาว มินตรา วรุตศาสดานนัท์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

58320015 นางสาว จิตวรรณ พาดี

58320026 นาย เมธา รอดศิริ

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

58320051 นางสาว กาญจนา วาตาดา

58320054 นางสาว เจนจิรา ค าลีพดั

58320055 นางสาว ชมพนูชุ หอ่เพ็ชร

57320089 นางสาว ฐิติพร สิทธิประเสรฐิ

58320058 นาย ณฐัพงษ์ เข็มทอง

58320152 นาย ณฐัพงษ์ เฉียงใต้

58320060 นางสาว ดิถี บญุมั่น

58320097 นาย ดลุยวตั สงักะเพศ

58320155 นางสาว ธัญจิรา ชา่งเหล็ก

58320117 นางสาว ธิตินนัท์ จมุพลฤทธี

58320156 นางสาว ธิรกานต์ แมเ้ขียว

58320158 นางสาว นนัทยา ผลวงษ์

58320009 นางสาว นิภาพร แขมทพิย์

58320161 นางสาว ปพิชญา ศรพิีทกัษ์



25858320186 นางสาว พิมพิชฌาย์ คชฤทธ์ิ

57320154 นาย พีรพชั วฒันเพ่ิมสิน

58320100 นางสาว วรญัญา สวสัดี

58320064 นาย ไวทยา สรณาคมน์

57320138 นางสาว ศภุิสรา วงัซา้ย

58320069 นางสาว สภุทัรา พรหมประโคน

58320166 นาย อธิคม ผลเจรญิรตัน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

58320037 นางสาว ธนิตา จิรนวุฒันว์งค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

58320022 นางสาว ณิศาชล เจรญิพงษ์

58320039 นางสาว บษุบา กาศรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

58320089 นางสาว กนกพร มั่นถ่ิน

58320021 นางสาว กญัญา นาวอีปุถมัภ์

56320233 นางสาว ขวญัฤทยั ใจใส

58320093 นางสาว ชลิตา สุม่พุม่

58320133 นางสาว ฐานิดา สนูประโคน

58320094 นางสาว ณฏัฐนิช จนัทวภิา

58320033 นางสาว ณฏัฐพร เอ่ียมผ่อง

58320112 นางสาว นิธิพร ดอนเหนือ

58320041 นางสาว ปภาวรนิท์ เต็มสวสัดิ์

58320042 นางสาว ปญุญิศา จารุมา

56320236 นาย พจน์ ซาววงค์

57320124 นาย วทญัญู แกว้ทรายขาว



25958320140 นางสาว วรศิรา ออ่นตา

56320238 นาย วลัลภ ทองประดิษฐ์

58320141 นางสาว วริชัญา ขนัเงิน

56320002 นาย ศิรศิกัดิ์ รอดสาลี

58320047 นาย สจัจพงษ์ พงษส์วสัดิ์

58320145 นางสาว สิรวิมิล พลหนุ่ย

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

58320011 นางสาว เบญจวรรณ หมวดธรรม

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

58320121 นางสาว กนกพร นมูหนัต์

58320167 นางสาว กนกวรรณ โนนทงิ

58320076 นางสาว จนัทรม์ณี ปาละพนัธ์

58320188 นางสาว จนัทมิา งานจตัรุสั

58320032 นางสาว ณปภชั อินทรป์ฐม

57320111 นาย ณรงคศ์กัดิ์ ดาระดาษ

58320106 นางสาว เนตรกิา แสงนิติเดช

58320191 นางสาว เบญจวรรณ ทรพัยป์ระเสรฐิ

58320078 นางสาว พนิตนนัท์ จนัทรเ์พ็ญ

58320178 นางสาว ฟา้ขวญั ขวญัเมือง

57320035 นาย ภวูเดช ไข่เพชร

58320124 นางสาว มนพิชา เทพทอง

58320085 นาย วชัรสิทธ์ิ สระทองแยง

58320020 นางสาว สพุชัรญีา ภมิูกระจา่ง

58320183 นางสาว อรไพลิน ศรพีธุโธ
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

58410090 นางสาว กนกพชัร จิตรสนุทร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

58410119 นางสาว กญัยธิ์มล ทองฉาย

58410428 นาย การนัพงษ์ บรุาณไทย

58410092 นาย ชยัณรงค์ เกา้นาน

58410468 นางสาว ณชัชา รกัษาวงศ์

58410095 นาย นรนิทร์ มลูเชือ้

58410122 นางสาว เบญจมาภรณ์ ดว้งเผือก

58410237 นาย ปวรุตน์ โยธาจนัทร์

58410430 นาย ภานสุรณ์ ผาโท

58410123 นางสาว ยพุา เพ็งสา

58410387 นางสาว วลิาสินี บวัฮมบรุา

58410388 นางสาว สชุาวดี บวัพก

สาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑธ์รรมชาติ

58410115 นางสาว เขมิกา ชาติวทิยา



261
ปีการศึกษา 2561

คณะแพทยศาสตร์

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

56200019 นาย พรษิฐ์ โพธ์ิงาม

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

56200004 นาย กรณัยพ์ล ชวรตันธ์นกลุ

56200002 นาย จิรทปีต์ ชอบท ากิจ

56200012 นางสาว ธณฏัฐา วงษว์ฒันพงษ์

56200047 นางสาว นีรา สารภี

56200016 นางสาว ปิยนชุ นนัทกิจ

56200020 นางสาว พชัราภรณ์ เจรญิฤทธ์ิ

56200021 นางสาว พิชญส์ินี ยิง่เจรญิสมสขุ

56200024 นาย ภาณวุฒัน์ ธรรมศร

56200026 นาย รวโีรจน์ เตียววณิชกลุ

56200027 นาย วชิรวทิย์ เอือ้งโชคชยั

56200057 นาย ศรญัยู ตัง้ศิรเิจรญิ

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

56200003 นางสาว จิรพร ชวลิตอมัพร

56200007 นางสาว ณฐัฐิญา ขนัสวุรรณา

56200008 นางสาว ณฐัณิชา นนัตติกลู

56200043 นางสาว ธัญญาภรณ์ อดุมวงคย์นต์

56200046 นางสาว นภสัสร ธรรมอมฤตกลุ

56200018 นางสาว พรไพรนิทร์ ศตวชิยัรุจน์

56200031 นางสาว สรติา สวุรรณสขุ

56200052 นางสาว สขุสม โสภณอดุมทรพัย์

56200058 นางสาว สชุาดา ส าราญจิตร์

56200036 นางสาว อิชยา ปลืม้บ  าเรอ

56200037 นางสาว อษุา เรอืงจนัทร ์
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56200038 นาย กอ้งเกียรติ จฬุพฒิุพงษ์

56200001 นางสาว ขวญัชนก จอ้ยส าเภา

56200039 นางสาว จิรภทัร ธนาดลรุง่เจรญิ

56200006 นางสาว ชนากานต์ เตียวรุง่เรอืงสขุ

56200040 นางสาว ณชัชา กอบกาญจนสินธุ์

56200011 นาย ทพัเทพ เสาวรส

56200013 นาย ธนชนม์ องุอ ารุง

56200042 นาย ธนภทัร ภาคีชีพ

56200045 นาย ธีรสิทธ์ิ โพธิสวุรรณชาติ

56200056 นางสาว นงนภสั บ ารุงพนิชถาวร

56200053 นาย ปลุวชัร อาวรุง่เรอืง

56200054 นาย รวรุีจน์ เตียววณิชกลุ

56200059 นางสาว วรนิทรธิ์รา มนตป์ระสิทธ์ิ

56200050 นางสาว วศินา ถาวรกิจ

56200051 นาย วศิรุต สงัขส์ขุ

56200029 นางสาว ศานิตา คงพิสทุธ์ิ
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คณะดนตรีและการแสดง

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาดนตรี

58350005 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง นนัธิณีย์ เวยีงหงษ์

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

58350175 วา่ที่รอ้ยตรี เจรญิพงษ์ โพสาวงั

58350074 วา่ที่รอ้ยตรี ไชยวฒัน์ แสงพรมสา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

58350148 นางสาว ราตรนีา่เชอรี่ เวบบ์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาดนตรี

58350212 นาย กิตติพงษ์ วงษจิ์น้

58350015 นาย เกษม เขียวเพียร

58350136 นาย จิรเวช วริยิพิสทุธ์ิ

58350207 นางสาว จิราภรณ์ เครอืสวุรรณ

58350149 นางสาว เจนจิรา ซิม้ฉาย

58350021 นางสาว ชญัญาภา วฒันเขตการณ์

58350001 นางสาว ณมลชนก เข็มนิล

58350023 นาย ณชัพงศ์ พิรยิะประภากลุ

58350029 นาย ธนวฒัน์ ธนโชคปิยทศัน์

58350030 นาย ธนวฒัน์ สกลุพิทกัษ์

58350032 นาย ธราดล ชวนแพร

58350219 นางสาว นนทรี สภานชุาต

58350154 นางสาว นวพร คงขจร

58350155 นาย เนติธร ภิญวยั

58350158 นาย ปรชัญา งาเนียม



26458350039 นาย ปราบพล เขษมโอภาส

58350046 นาย พีรพล อญัชลี

58350006 นางสาว เพชรลดา พวงโต

58350051 นาย เมธา อินทรบ์รุี

58350165 นาย ยิง่ ภกูาบขาว

58350052 นาย ฤทธิเกียรติ รุง่เรอืง

58350167 นาย วรยทุธ พึง่กิจ

58350055 นาย วรุตม์ เนียมหอม

58350056 นาย วศพล ดว้งมั่ง

58350169 นาย วษิณุ ขวญัแกว้

58350063 นาย ศรศกัดิ์ ตรรกช์วูงศ์

58350230 นางสาว อมุาพร ผกูพนัธ์

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

58350108 นางสาว กมลชนก ยิม้ละมยั

58350142 นางสาว กาญธิรา ภมีู

58350197 นางสาว เกวลิน ไชยชมภู

58350173 นางสาว จิรชัญา ชงสกลุ

58350174 นาย จิรฐิัติกาล นว่มมะสิงห์

58350143 นางสาว ชญานชุ โกศลัวฒัน์

58350198 นาย ชาครสิ กลิน่ชา้ง

58350112 นางสาว ฐานิดา สมประเสรฐิ

58350146 นางสาว ฐิตตินนัท์ หอมจีน

58350231 นาย ฐิติ โพธิจกัร

58350113 นางสาว ฐิติวรดา เพียรสม

58350176 นาย ณฐัพงษ์ วภิาตะพนัธุ์

58350081 นางสาว ธัญญเรศ วงษส์วสัดิ์

58350199 นางสาว ธัญพิชชา ไข่แกว้

58350082 นางสาว ธาดา ปราณสิรเิวโรจน์



26558350121 นางสาว นนัธิดา วงษข์นัธ์

58350122 นางสาว นิติลคัน์ กุม่เรอืง

58350179 นางสาว นิธิวดี ตรงดี

58350084 นางสาว บณัฑิตา สมจิตต์

58350180 นาย ปฏิภาณ จกัษุกรรฐ

58350201 นางสาว ปณาลี ทองนชุ

58350202 นางสาว ปาลิดา ทองนชุ

58350185 นางสาว ภคัธีมา บญุมา

58350234 นาย ภาณวุชิญ์ พิจารณากลุ

58350127 นางสาว ยภุาภรณ์ สืบสาน

58350187 นาย รฐันนท์ สาโสธร

58350097 นาย วรศิกิตติ์ อคัรเดชารชัช์

58350189 นางสาว วนัวสิาข์ โรจนธรรม

58350191 นาย วษิณุ กางหอม

58350100 นางสาว ศศิวมิล คลายทกุข์

58350129 นางสาว ศิรพิร สดุสาคร

58350130 นางสาว ศภุสตุา เชือ้พระฝาง

58350131 นางสาว ศภุิญญา หะดี

58350103 นางสาว สิณีนาถ เพียรดี

58350105 นางสาว สฒุานนัท์ ทองเกษร

58350193 นาย สรุเชษฐ์ จิตตร์งัษี

58350134 นางสาว หนึ่งฤทยั จ านงคว์ารี

58350135 นางสาว อรนลิน ชเูตชะ


