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ปีการศึกษา 2562

พระภิกษุ

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

57810220 พระครูปลดั สิทธิศกัดิ์ ฐิตสกฺโข

58810042 พระครูปลดั อาหยวน วสิทุธิฺญาณเมธี



2
ปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

55810160 พนัเอก กรกต พรหมประโคน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

58810153 พนัเอก คมศกัดิ์ เจียมวฒันาเลิศ

57810059 นาวาโท ณรงค์ พรมสืบ

57810241 พนัต ารวจโท ศกัดิพฒัน์ พลิคามินทร์

58810152 นาวาอากาศเอก อาทติย์ เจนจบสกลกิจ

สาขาวิชาการพัฒนาองคก์ารและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

57870017 วา่ที่พนัตรี นิติศกัดิ์ เช่ือมวราศาสตร์

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชายุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง

55820037 วา่ที่รอ้ยตรี ทดัฐ์สพล นนทท์วกิีจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบริหารจัดการ

57820030 วา่ที่รอ้ยเอกหญิง ภทัรมน สวุพนัธุ์

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

57810206 นางสาว กานตย์ภุา ชุ่มสนิท

57810207 นาง ชลุีพร สรุะโชติ

57810124 นางสาว ลีลาวดี ชนะมาร

57810128 นางสาว ศาณิตา ตา่ยเมือง

57810129 นางสาว สชีุรา ศภุพิมลวรรณ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

57810162 นางสาว ชนิดา คงส าราญ

58820004 นางสาว ถนอมขวญั ทองโปรง่



357810164 นางสาว นพมาศ พุม่ฉวี

58820033 นางสาว นนัทนา เจรญิสขุ

55810164 นางสาว บรรจพร แยม้ละมลู

55810159 นางสาว พรพิมล แมน้ญาติ

57810174 นาง สิรลิกัข์ ชยัมงัคลาภรณ์

57810175 นางสาว สชุาดา สขุบ ารุงศิลป์

57810176 นางสาว หทยักานต์ เลขานกิุจ

55810174 นาง อภิญญา บตุรจนัทร์

สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

57810133 นางสาว จฑุาภรณ์ อยูท่มิ

57810134 นาง จฑุาวดี กมลพรมงคล

56810199 นางสาว วรพรรณ สงัขเวช

56810200 นางสาว ศิณญัญา ศรเีกตุ

58810215 นางสาว ศภุคัรจิรา พรหมสวุชิา

55810115 นาย สรุยินต์ หลาบหนองแสง

57810141 นาย อคัรพงษ์ เพ็ชรพลู

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

57810143 นางสาว กอบแกว้ บญุบตุร

57810146 นางสาว ปวณีา เพ่ิมพลู

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

56810206 นาย คมกรชิ แมน่ย า

57810101 นาย จิรศกัดิ์ ประทมุรตัน์

58810204 นาย ภทัรดร จัน้วนัดี

สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

58810196 นางสาว แคทรยีา แสงดาวเทยีน

57810179 นางสาว ทพิวลัย์ อตัถาหาร

57810112 นางสาว ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์

57810115 นางสาว พิรุฬหพ์ร แสนแพง



457810116 นาย รฐัพงศ์ สีแสด

57810149 นางสาว สมทรง โปปัญจมะกลุ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

58820009 นางสาว จินดาภา ลีนิวา

55820049 นางสาว เมวกิา มากจนัทกึ

57820004 นาย วชิยทุธ จนัทะรี

57820034 นางสาว สมิตา กลิน่พงศ์

58810157 MR. OOI HAN CHUN

58820025 MR. VINOD KUMAR SINGH

58820008 MR. XUEYUN MA

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก

57810096 นาย จตพุล ภู่ละกอ

57810098 นางสาว มนตป์รตัถ์ จรสัวฒันานิจ

57820010 นาง สิรกิญัญา ศรโีฉม

57810235 MR. XIAO YOUXING

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

57810018 นางสาว กิจติยา รตันมณี

59810007 นาง จิราณี ปัญญาปิน

58810060 นาง จฑุามาศ ผลมาก

59810008 นางสาว ทพิวรรณ บญุสนอง

59810009 นางสาว นชุรยี ์ แสงสวา่ง

59810010 นางสาว บศุรา แสงสวา่ง

59810011 นาง รพีพรรณ นาคบบุผา

59810012 นางสาว ศิรกิาญจน์ จินาวนิ

59810013 นางสาว สนีุยร์ตัน์ บญุศิลป์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาไทยศึกษา



557810185 นางสาว จิรวรรณ พรหมทอง

56810189 นางสาว สิรอิร จลุทรพัย์

57810181 MRS. NGUYEN THI KIM CHAU

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

58810177 MR. SONEXAY SONGVILAY

สาขาวิชาเคมี

57810014 นางสาว วราภรณ์ สจุรติรกัษ์

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

55810040 นางสาว อญัชลี จนัทรค์ง

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม

55810234 นาย ลิขิต นอ้ยจา่ยสิน

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม

56810229 นาย วเิชษฐ์ ละมยั

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

57810196 MR. PRAK LYNA

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

57810083 นาย ประดิพทัธุ์ เลิศรุจิด  ารงคก์ลุ

57810084 นาย เวชกร ตาลวนันา

57810085 นาย อนสัพงษ์ ไกรเกรยีงศรี

58810092 MR. KEDI DU

สาขาวิชาทศันศิลป์และการออกแบบ

57810063 นางสาว กนกวรรณ ใจหาญ

57810066 นาย จิรายฑุ ประเสรฐิศรี

57810068 นาง ฐิตาภรณ์ แหวนเพชร

57810069 นางสาว ฐิติมา พทุธบชูา

58810083 นาย ธนกฤต ใจสดุา

57810072 นาย ธนพล จลุกะเศียน

58810082 นาง ธิญาดา ทววีฒัน์



657810073 นาย ธีรายธ์ิุ เศรษฐภกัดีจ์

57810074 นางสาว พรพิมล ศกัดา

57810076 นาย ศรณัย์ จนัทรแ์กว้

55810067 นาย สราวธุ อิศรานวุฒัน์

57810078 นาย สรุยิา รตันะวงศก์ลุ

57810079 นางสาว สวุดี ประดบั

57810080 นาย อดิสรณ์ สมนกึแทน่

57810081 นาย อิษฎ์ รานอก

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

57810031 นาย โกศล โมมา

57810032 นางสาว จิตตรตัน์ ยงัอยู่

55810212 นาย ชวโรจน์ แยม้กลิน่

57810058 นาย ชชัวาล ภู่ทอง

57810240 นาย ชยัวฒิุ เทโพธ์ิ

57810242 นาง ทองขวญั สนัติพงศศ์กัดิ์

57810208 นาย ธนเดช ทพิยอภิชยากลุ

57810041 นางสาว นพวรรณ ใจคง

57810205 นาย นรรธพงศ์ ใครเ่ครอื

59810083 นาย ปญา ทรรทรานนท์

57810216 นางสาว พสกพร สขุมุมะสวสัดิ์

57810217 นาง ภทัรภร ธรรมมะ

57810243 นาย มนศูกัดิ์ กลิน่ดี

57810043 นาย มะพาริ กะมนิูง

57810044 นาย รกัเกียรติ อินทบัทนั

58810147 นางสาว รนิทรชิ์สา เกล็ดประทมุกานต์

57810035 นางสาว วนาลี สงัฆเวช

55810222 นางสาว วราภรณ์ สวนจนัทร์

55810227 นาย ศภุกานต์ มงักรสรุกาล



757810212 นาย สมเกียรติ พนัธรรม

58810041 นางสาว สายป่าน จกัษุจินดา

57810046 นาง สนุนัฑา มาศเกษม

57810047 นางสาว อทติยา ดวงอ าไพ

58810040 นางสาว อมิตตา ภกัดีถิรโภคิน

58810148 นางสาว อญัญกฤตา หตัถีรตัน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา

59810071 นาย กิตติ์ คณุกิตติ

58810062 นางสาว ณฐัธิดา บงัเมฆ

57810088 นาย พลากร มะโนรตัน์

58810067 นาย วชิิต ตงศิรกิลุ

57810090 นาย สคัคยศ สงัขพนัธ์

59810076 นาย สืบสกลุ ใจสมทุร

59810072 MR. CHANTHAVONG PANYASIRI

59810073 MR. SONEPHET CHANDANOUVONG

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละโซอุ่ปทาน

59810032 นางสาว เกศกฎุา โกฏิกลุ

59810034 นางสาว วรอนงค์ โถทองค า

59810036 นาง ศภุลกัษณ์ ศรวีไิลย

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

60810046 นาย ณฐัพล แยม้ฉิม

57810199 นาย ตรยัยเ์ดช ชมุเดช

56810209 นาง นพวรรณ จงสงา่กลาง

54810240 นางสาว บญุสง่ สรอ้ยสิงห์

57810017 นางสาว ปิยธิดา ต.ไชยสวุรรณ

60810070 นางสาว พชันา สวุรรณแสน

57810021 นางสาว วฒันารี อมัมวรรธน์

55810035 นาย สถิร  กิจเพ็ชร



855810014 นาย อศัวนิ เสนีชยั

57810001 นาย อิทธิพทัธ์ โยธะพนัธ์

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

58810077 นาย วชัรพงษ ์ แสงนิล

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

57870043 นางสาว ชนญัญู ตินตะบรุะ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ

56870044 นาย กร ลาวงั

56870045 นางสาว กลุภทัร กมล

56870055 นาย โกวทิ สมนิยมไชย

58870034 นาย จิรฎัฐ์ โชคอรยิพิทกัษ์

58870020 นาย ชยัฤกษ์ สอนเจรญิ

57870059 นาย ชศูกัดิ์ อินทมนต์

57870057 นาง ฐิติมา สุม่แสนหาญ

57870033 นางสาว นิตติยา โขสนัเทยีะ

57870054 นางสาว ประกาย วฒิุพิพฒันพงศ์

57870029 นาย ภมุเรศ จนัทรส์วา่ง

58870024 นาง รชัชมุา หตุายน

57870030 นางสาว วรีษิ์ตา อรชร

57870025 นางสาว สิร ิลภสัลดา ปันสาน

58870026 นาย อาทติย์ คชชา

สาขาวิชาการพัฒนาองคก์ารและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

57870004 นาย กฤตภคั ไมเ้รยีง

57870002 นาย ชนินทร์ พุม่บณัฑิต

56870063 นาย ชญัญธ์นิน จอ้งผดงุศกัดิ์

57870003 นางสาว ณิษาอร พิหสูตูร

58870009 นางสาว เนติมา อรยิะด ารงคข์วญั



958870018 นาย บณัฑิต เสาวภาภรณ์

57870019 นาย มานพ แสงจ านงค์

55870022 นางสาว โรจลกัษณ์ จกัรไพวงศ์

55870007 นางสาว ลลดาภทัร หมั่นกลาง

57870013 นาง ลดัดาวลัย์ ฤทธ์ิสมบรูณ์

56870030 นาย สมชาย ยิง่ยืน

56870025 MR. PHOUTHAVONG PHATHADAVONG

สาขาวิชายุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง

59820010 นาง อไุรรตัน์ ทบัทอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

58810217 นางสาว ฐิตาภรณ์ ณ สงขลา

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชายุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง

55820032 นางสาว จนัทรจี์รา ปาลี

57820018 นาย จารุภาส พลตือ้

55820034 นาย ณฐักิตติ์ ภวภตูานนท ์ณ มหาสารคาม

57820013 นาย วรีะชาติ แสงทวี

55820044 นางสาว สภุาพร ชาวสวน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบริหารจัดการ

57820021 นาย กรุงไท นพรตัน์

55820014 นางสาว จรสัศรี รูปข าดี

55820028 นาย ธโสธร ตูท้องค า

57820023 นาย ธุวพล ทองอินทราช

57820026 นาย ภคพล เสน้ขาว

57820027 นาย มาดล จรูญรตัน์
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คณะสหเวชศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

60910094 นาย เทพฤทธ์ิ สมัฤทธ์ิ

60910095 นางสาว สภุาวดี โอสถประสิทธ์ิ

60910116 นาย อธิษฐ์ ชยัวเิชียร

กายภาพบ าบัดบัณฑิต  

58080054 นางสาว ปพิชชา ประสารแสง

58080359 นางสาว ปัญญดา อมรเดชาพล

58080339 นาย ปิยชนน์ โรจนกลู

58080266 นางสาว เพ็ชรรตัน์ สวุรรณวไิลกลุ

58080362 นางสาว ศภุกาญจน์ ปานศิลา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

59080034 นางสาว พนัธิตรา ธนสิรพิฒัน์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

59080215 นาย ทนนัชยั กลุแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

59080129 นางสาว เจนจิรา สมานจิตร

59080030 นางสาว ปณุยาพร วงษพิ์ทกัษ์

59080278 นาย สทุวิสั เตา่ทองค า

59080093 นางสาว สรุตันา เจนจิตไพบลูย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

59080206 นางสาว กมลลกัษณ์ สงคราม

59080280 นางสาว เกวลี ตัง้ศรวีงศ์

59080216 นางสาว นิตยา อบรมวนั



1159080102 นางสาว พรรณิภา ธรรมปัญญา

59080220 นางสาว ภทัรภร จ ารสัศรี

59080224 นางสาว สญุานี แซโ่งว้

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

59080155 นางสาว กนกวรรณ ตนุมรรยาท

59080167 นางสาว ขวญักมล อยูเ่ป่ียม

59080168 นางสาว เคียศิมินยา เส็นยีหมี

59080188 นางสาว ณรรฑรพิรรณ ณฐาปณณัทร์

59080181 นาย ปัญญา ก าจรกิจการ

59080196 นางสาว ศภุรตัน์ บวัเย็น

59080146 นางสาว หฤทยั ข าศรี

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

59080012 นางสาว กลัยกร บญุญา

59080211 นางสาว จฑุามาศ นุย้เลีย้ง

59080100 นางสาว ณฏัฐนิช รชันาภรณ์

59080217 นางสาว เบญญาทพิย์ พว่งเจรญิ

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

59080047 นางสาว กลุิสรา อดุใจ

59080255 นางสาว คทัรยีา สนัติภาพพงศ์

59080170 นางสาว จิตรานชุ ปรเีปรมโอน

59080105 นางสาว จฑุาทพิย์ สธุรรมฤทธ์ิ

59080230 นางสาว เจนจิรา เลิศสงูเนิน

59080049 นางสาว ชนิตา ปานวุน่

59080180 นางสาว บศุราภรณ์ วงษส์ะอาด

59080237 นางสาว ปรุมิปรชัญ์ สงูนารถ

59080056 นางสาว พฒิุนาท นทัธีเจรญิ

59080245 นางสาว ศจิุนทรา ทรพัยบ์รบิรูณ์



1259080247 นาย ศภุวชิญ์ บญุเกือ้

59080122 นางสาว อภิชญา ภิญโญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

59080154 นางสาว กนกวรรณ เคียงศรี

59080157 นางสาว กรรณิการ ์ ก าเนิดคช

59080158 นางสาว กวนินาฏ เกียรติขจรพนัธุ์

59080159 นางสาว กญัจนณ์ฏัฐ์ โกวทิกลุานชิุต

59080162 นางสาว กานตจิ์มา แสงอาจ

58080329 นางสาว กลุิสรา คปุติศิษฎิยางกรู

59080169 นางสาว จิตติมา มุ่งรายกลาง

59080171 นางสาว จิราภรณ์ กิติยะวงศ์

59080127 นางสาว จิราวดี พรมศรี

59080172 นางสาว ฉัตรสวดี ดิษฐการ

59080173 นางสาว ชญานิศ ธีระวรญัญู

59080079 นางสาว ณชัชาดา มานสันยัน์

59080174 นางสาว ณฐัธิดา ชยัเลิศ

59080083 นาย ธนตัถศ์รณัย์ แสนลอ้ม

59080084 นางสาว ธนาภรณ์ ค  ามี

59080175 นางสาว ธนิดา โชคภาณวุฒัน์

59080008 นางสาว ธัชชิมา เขียวทา

59080027 นางสาว นงนภสั ยศตรรีตัน์

59080178 นาย นภสักร ถินไผ่บรูณ์

59080085 นางสาว นนัทนีิ ชมตา

59080179 นางสาว น า้ฝน โต๊ะมิ

59080274 นางสาว ปาณิสรา ศรศีฤงฆาร

59080183 นางสาว พรพิลาศ ขวญัเจรญิ

59080184 นาย พลวชิญ์ สขุเกิด



1359080185 นางสาว พลอยชนก แกว้สมนกึ

58080342 นางสาว พชัรดิา ดีแป้น

59080001 นางสาว พิกลุ หลา้ทา้วดี

59080186 นางสาว ภาวณีิ ฤทธิหาร

59080187 นาย มนสั นิยมเดชา

59080036 นางสาว ลลิตา วไิลวรรณ

59080191 นางสาว ลิลลี่ ส  าสู

59080192 นาย วรพนัธ์ ทมิโพธ์ิ

59080193 นางสาว วรรณกานต์ โชคอกัษรศานต์

59080194 นางสาว วชิญาพร ทองค า

59080091 นางสาว วยีรตัน์ ไกรกลุศรุต

57080002 นาย วฒิุกร เพ็ชรรตัน์

59080195 นาย ศศิศ พลูเกตุ

59080276 นางสาว ศิรริตัน์ ชมจนัทร์

59080198 นางสาว สโรชา หนองใหญ่

59080199 นางสาว สิทธรตัน์ โพธ์ิเล็ก

59080277 นาย สิทธิพงษ์ อรญัทอง

59080200 นางสาว สธุาสินี พนมธีรเกียรติ

59080092 นางสาว สพุรรษา ตนัซา

59080201 นางสาว สวุนนัท์ มั่นคง

59080094 นางสาว อนนัตญา พฒุพิมพ์

59080202 นางสาว อรพินท์ ชาวบา้นใหม่

59080096 นาย อรยิธ์ัช เหลา่เวชศาสตร์

59080204 นางสาว อรุณสิริ เอนกโชติวฒัน์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

59080282 นางสาว กิตติยาพร บญุดก

59080207 นางสาว เกศราภรณ์ พืชผกัหวาน

59080208 นางสาว ขวญักมล คเชนกลู



1459080209 นางสาว จิรญา ปาณะปณุณงั

59080210 นาย จิรายุ ถนอมใจ

59080213 นางสาว ชลิดา ภมุรนิทร ์

59080014 นางสาว ณฐัพร ศรเีชียงสา

59080270 นางสาว ดวงภทัร คุม้สกลุไทย

59080286 นางสาว ธนญัญา ยินดี

59080015 นางสาว นนทนนัท์ แมน่ปืน

59080271 นาย นซูรูนั โซะยามา

58080371 นางสาว พรรชัดา ส ารวลหนัต์

59080221 นางสาว วนชัพร เหรยีญวทิยากลุ

59080090 นางสาว วศิลัยศ์ยา ฐิติสวุฒัน์

59080046 นางสาว ศศิธร คุม้ศิริ

59080222 นาย ศิรวทิย์ หมั่นค  า

59080226 นางสาว สธิุดา นาคอว่ม

59080205 นางสาว อนัทกิา เก็งเขตต์

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

59080104 นางสาว ขนิษฐา ทอืเกาะ

59080149 นางสาว ขวญัชนก พลเยีย่ม

59080048 นางสาว ชนิตรน์นัทน์ บวัแยม้

59080257 นางสาว ชลธิชา โคตรประทมุ

59080231 นางสาว ณฏัฐ์กญัน์ ศรงีามพชรสกลุ

59080232 นางสาว ณฏัฐวรรณ เอ่ียมสดุใจ

59080234 นาย ณฐัวฒิุ ศรบีุง่งา้ว

59080109 นางสาว ธนภรณ์ สตัยจี์น

59080259 นางสาว ธนชัชา คณูศรี

59080176 นางสาว ธัญชนก เอกนก

59080110 นางสาว ธิดารตัน์ ตนัสวสัดิ์

59080112 นางสาว นทัธมน ศิรตินัหยง



1559080114 นางสาว ปารฉิัตร ผ่องทอง

59080182 นางสาว พรพิมล พลูพิพฒัน์

59080262 นาย ภรูณิฐั เภาพาน

59080238 นางสาว มสัลิน บวัทอง

59080239 นางสาว มินตรา ธรรมสะโร

59080240 นาย เมธานนท์ บรสิทุธ์ิ

59080263 นางสาว รตัติยากร ทบัทมิออ่น

59080242 นางสาว วรมัพร บตุรสีก่าน

59080118 นางสาว วชัราภรณ์ เบ็ญจมภิญโญ

59080243 นางสาว วภิสัรา คงลา

59080119 นางสาว ศรณัชนก พกุสอน

59080244 นางสาว ศิรพิร การสมวรรณ์

59080264 นางสาว ศิรยิาภรณ์ สารพฒัน์

59080291 นางสาว ศิรลิกัษณ์ กระแสโสม

59080265 นางสาว ศิวาพร สติภา

59080246 นาย ศภุณฐั พนูทองถาวรกลุ

59080248 นาย สณัหวชั เลีย่นชอบ

59080249 นางสาว สินีนาฎ สิงหนาท

59080266 นางสาว สคุนงึ แซเ่ฮา

59080267 นางสาว สดุารตัน์ ดว้งสงัข์

59080251 นางสาว สรุตันว์ดี นิลหม่ืนไวย์

59080252 นางสาว อารรีตัน์ กล  า่กระโทก

59080290 นางสาว ไอลดา ดา่นชนะ
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ปีการศึกษา 2561

ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

62000969 นาย วศัพล ชองขนัปอนด์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

62000928 นาย กฤตยชญ์ ชาวนาตรี

62000929 นาย กฤติน สนธิเณร

62000930 นาย กิติเมศวร์ ธนนิธิศศกัดิ์

62000931 นาย คมธันว์ จนัทรศาล

62000932 นาย จีราวฒัน์ สวุรรณวเิศษ

62000933 นาย เจษฎา นราตรภีพนาถ

62000934 นาย ชวดล เลา่วริยิะธนชยั

62000935 นาย ชยัวฒัน์ บญุเจรญิยิง่

62000011 นาย ชาญพฒัน์ จิตรเจรญิ

62000936 นาย ชาญวทิย์ พานิชชอบ

62000937 นาย ชธูนินทร์ ตัง้สกลุ

62000938 นาย ณฐัพชัร ์ สินประเสรฐิ

62000939 นาย ณฐัวรีพจน์ คณาภาสิทธ์ิ

62000940 นาย ติณณ์ มณีแสง

62000941 นาย ตลุา สขุประเสรฐิ

62000942 นาย ถิรพงศ์ อภิวงคง์าม

62000943 นาย ธนกฤต อินทยงุ

62000944 นาย ธนพฒัน์ เฉลียวธรรม

62000945 นาย ธนภทัร ์ ผอมเสง้

62000946 นาย ธนชั เหล็กดี

62000947 นาย ธัญธร แกว้มลู



1762000948 นาย ธีระวตัร พนัธค์  า

62000949 นาย นรนิทร์ แรงกลา้

62000950 นาย บรรดิษฐ์ เทพสมบตัิ

62000951 นาย บญัชา หยองสิรกิลุ

62000952 นาย ปณชยั บญุอยู่

62000953 นาย ประยรู บวัพรวน

62000954 นาย พงษธร อ าไพรตันา

62000955 นาย พชร ข าเพชร

62000956 นาย พนธกร ประเสรฐิศรพีฒันะ

62000957 นาย พนวฒัน์ ธีระโรจนพงษ์

62000958 นาย เพ่ิม ยิม้หนองโพ

62000959 นาย ภชันนท์ ฉิมพาลี

62000960 นาย ภานพุงศ์ กมลเศรษฐ์

62000961 นาย ภีมย์ ชิณณะวโิรจนไ์พศาล

62000962 นาย รชัชานนท์ ดดูวง

62000963 นาย รตันพล แป้นทอง

62000964 นาย วรวฒิุ ไทยประเสรฐิ

62000965 นาย วรญัญู นนทะวงศรี

62000966 นาย วราชยั ปัญจวทิยาคม

62000967 นาย วรารฐั ถีราวฒิุ

62000968 นาย วศิน โพธิญาณ

62000970 นาย วศิรุต เลีย้งเทวา

62000971 นาย วฒิุชยั หนผูาบ

62000012 นาย ศมา สมประสงค์

62000972 นาย ศิรพิงศ์ สีสมยั

62000973 นาย ศิรพิงษ์ สง่เสรมิ

62000974 นาย ศภุกร สิงหโ์ต

62000975 นาย เศรษฐิพงศ์ ตัง้วฒันกฤช



1862000976 นาย สรวศิ ม่ิงโมฬี

62000977 นาย สนัติภาพ อยูเ่จรญิ

62000013 นาย สิรภพ โภชนกุลู

62000978 นาย อาทติย์ กาญจนอรุโณทยั

62000979 นาย อานนท์ ด  ารงคส์กลุ

62000980 นาย เอกราช ก าแพงทพิย์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

62000981 นาย กฤติน จิตติพนัธุ์

62000982 นาย คฑาเทพ จิตรประทมุ

62000001 นาย คณิน อยูด่ี

62000983 นาย คมคิด วเิศษวสิยั

62000002 นาย จิตรภณ สงัคะดี

62000984 นาย จิรภทัร วนิชอาภาพรรณ์

62000985 นาย ฉัตรพล ทบัทมิงาม

62000986 นาย ชาญณรงค์ ครืน้สงา่

62000987 นาย ชินวฒัน์ ทองแกว้

62000988 นาย ฐิติ เหมือนแตง

62000989 นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ สขุจนัทร ์

62000990 นาย ณฐัพงษ์ หม่ืนสวุรรณวดี

62000003 นาย ณฐัพล ฆอ้งฤกษ์

62000004 นาย ณฐัวฒิุ บญุมี

62000991 นาย ดนยั สจุรติ

62000992 นาย ทวิตัถ์ ชยัเพชร

62000005 นาย ธนพล เป่ียมอกัโข

62000006 นาย ธนวฒัน์ กลุเลิศพิพฒัน์

62000007 นาย ธีรกร ช่ืนฤทยั

62000993 นาย ธีรภทัร ์ ชชูว่ย



1962000994 นาย นฤดม ภกัดี

62000008 นาย นฤพล จนัทรศัมี

62000995 นาย น าโชค ใบกหุลาบ

62000996 นาย บญุญะพงศ์ เรอืงรงัษี

62000997 นาย บลุกิต ลงัการพิ์นธุ์

62000998 นาย พงศภ์คั คงริ

62000999 นาย พิทยา แสงสรุยิะฉายา

62001000 นาย พิธิวฒัน์ หมาดโหยด

62001001 นาย พีธาวี คธูนเธียร

62000009 นาย พีรวสั ลิขสิทธิพนัธุ์

62001002 นาย ภทัภณ ภคสนัต์

62001003 นาย ภวูน หงษภ์กัดี

62001004 นาย ลทัธวฒัน์ พนูสวสัดิไ์พศาล

62001005 นาย เลอเกียรติ ชลาพร

62001006 นาย วทิวสั เครอืเหลา

62001007 นาย ศิวะภมิู ปักษี

62001008 นาย สิรชิยั สอนศรี

62001009 นาย อภิชาติ เป้ามงคล

62001010 นาย อภิวฒัน์ ปัจฉาพร

62000010 นาย อิทธิพทัธ์ ชาญเนติกิจ
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ปีการศึกษา 2562

คณะโลจิสติกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

59690146 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง นภาพรรณ บ ารุงเมือง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

59090363 วา่ที่รอ้ยตรี พนัธุศ์กัดิ์ สีค  า

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

59090316 วา่ที่รอ้ยตรี เกียรติศกัดิ์ ด  าชาวเกาะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละโซอุ่ปทาน

60920328 นางสาว กนกขวญั ตรธีัชพร

58920105 นางสาว กรกมล เชิดพงษ์

59920228 นาง กฤษฎี สากร

58920964 นาย กฤษฏิ์ ปรดีากรณ์

60920329 นางสาว กณัญาพกัษ์ เรอืงขจร

60920349 นาย กิตติกร กองจนัดา

58920967 นาย กิตติพงษ์ สขุสวสัดิ์

60920256 นาย เกรกิศกัดิ์ นชุกระสินธุ์

58920968 นาย เกรยีงไกร ป้อมดี

60920330 นางสาว เกศรนิ กณัฑภยั

58910322 นาย เฉลิมพล พุม่พวง

58920970 นางสาว ชญาพชั แสงจนัทรน์รุาช

58920971 นางสาว ชลธิฌา หาสนุหะ

58920117 นาย ชานน ทองบญุเพียร

60920006 นางสาว ฐาปนีย์ ปัญญารกิานนท์

60920334 นาย ฐิติพงศ์ เนียมเจรญิ



2158920120 นางสาว ณฐัณิชา สปัุญญา

60920335 นางสาว ณฐัภาวี สศุิวะ

58920972 นางสาว ณฐัรดา ธรรมหลิง่

60920336 นาย ตฤณภพ มาหา

60920262 นาย ทวิตัถ์ จารุสมัพนัธก์นก

58920130 นาย ธีรยทุธ ยีว่าศรี

60920338 นาย นนทพทัธ์ อินทรศ์วร

59920244 นางสาว นนัทน์ภสั เหมจนัทกึ

58920133 นางสาว นิยดา บญุน า

60920350 นางสาว เบญญาดา กระจา่งแจง้

60920340 นางสาว พรธิดา นิมิศิลป์

60920341 นาย พสทุตั ศรวีงคว์รรณ

58920137 นางสาว พชัรนิทร ์ ชมภพูลอย

58920138 นาย พทัธพงศ์ บญุมั่น

60920342 นางสาว พีรดา อวะภาค

58920140 นาย ภชิูสส์ ปรดีากรณ์

60920016 นางสาว วรรณรตัน์ เครอือนนัต์

60920343 นาย วชัรากร ไชยแสง

58920153 นาย หาญณรงค์ ไชยพาลี

60920023 นางสาว อรวรรณ อุน่เรอืน

60920025 นางสาว องัคณา อมรพชัระ

60920274 นางสาว อจัฉรา วงศิลา

58920155 นาย อาทร นิยม

59920274 นาย เอกณฐัพงษ์ พงษพิ์กลุ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

59090108 นางสาว พิชญา แหลมเพ็ชร ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1



22
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

59090242 นางสาว จฑุามาศ ทนักาศ

59090346 นางสาว ชนาภา ทงัสบุตุร

59690318 นาย ชยัววิฒัน์ พานิชชา

59090167 นาย ฐิติพงษ์ ยินดีสขุ

59090245 นางสาว ณฐัชา พิมหานาม

59090107 นางสาว ณฐัศิยา จา่งโพธ์ิแจง้

59090351 นางสาว นารรีตัน์ มงคลพร

59090248 นางสาว นชุจรนิทร ์ สวาทวงค์

59690324 นางสาว ปรยีา ออ้มวงศ์

59690325 นาย พงศธร สาสนนัท์

59090178 นางสาว ภาวนีิ นชุปาน

59090252 นาย วทิยา วนัทา

59690261 นางสาว สโรชา ฐิติวร

59090189 นางสาว สโรชา เอ่ียมสะอาด

59090359 นางสาว สวนีย์ วไิลวงษ์

59690334 นางสาว สิรมิา ออ่นอทุยั

59090192 นางสาว สิรยิา ลลุว่ง

59090194 นางสาว สพุรรษา สดุจิตร ์

59090255 นาย อนิวรรต เทศเรอืง

59090112 นางสาว อารยีา อสุาหะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

59690312 นางสาว กนกวรรณ จนัทรขนัตี

59690161 นางสาว จิดาภา นาคจนัทร์

59690238 นางสาว ชญานิษฐ์ สนุทรทพิยเ์วสน์

59690164 นางสาว ฐิตาภา ยะมา

59690240 นาย ณภทัร สเุมธรตัน์



2359690167 นางสาว ปณุยาพร ยิม้ละมยั

59690255 นาย พิชญา หลกัธง

59690327 นางสาว พิมพว์ภิา มานพ

59690168 นางสาว ภครมยั หงสพิ์พิธ

59690170 นางสาว รพีพร สว่นเสนห่์

59690328 นางสาว รตันฉัตร ขนุศรธีรรมรา

59690329 นางสาว รตันาภรณ์ รศัมีพงศ์

59690331 นางสาว วชิดุา กมลรตัน์

59090254 นางสาว สิรนิทร คลา้ยชลธี

59090196 นางสาว อนธิุดา สิงหส์นั่น

59690264 นางสาว อจัจิมา ล าเจียก

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

59690311 นางสาว กชกร ศรสีมัฤทธ์ิ

59090008 นางสาว กนกพร สินตหุรบิ

59690236 นางสาว กมลวรรณ จ าปาไชย

59090340 นางสาว กญัญาณฐั หอสวา่งวงศ์

59090341 นางสาว กญัญาณฐั ออ้ยมนสัพร

59690172 นางสาว กญัญาวณี์ สง่สขุถวลัย์

59690173 นาย กนัตภณ เตชวนัโต

59090342 นางสาว กลัยกร กมลวราพิทกัษ์

59090164 นาย กิตติภมิู ประเสรฐิพนัธุ์

59090343 นางสาว เกตวุรนิทร ์ ถ่ินสขุ

59090044 นางสาว ขวญัชนก บวังาม

59690313 นางสาว ขวญัทพิย์ มากมณี

59690044 นาย จรญั มาลาน

59090344 นาย จิณณะ พิศวง

59690314 นางสาว จิตสภุา พรมโชติ



2459690174 นางสาว จฑุาทพิย์ สขุภิญโญ

59090345 นางสาว จฬุารตัน์ นาเจรญิ

59690175 นางสาว เจ๊ด กนิษฐ์ตา ฉั่น

59690315 นางสาว เจนจิรา นามยา

59690316 นาย ชญานิน ชิวปรชีา

59090243 นางสาว ชฎาณิศ มธุรส

59690317 นาย ชนกนัต์ ธรอาภาพิสิฐ

59090244 นางสาว ชนาภา เซ่ียงเหน็

59090258 นาย ชวณฐั ชตุิมาวงศส์กลุ

59690239 นางสาว ชตุิมา สวสัดิภมิู

59090166 นางสาว ญาณินี ศรรีกัษา

59090114 นาย ณภทัรพงศ์ ปรุงนิยม

59690176 นางสาว ณภสัภรณ์ มากมาย

59690319 นางสาว ณชัชา อินทรมงคล

59090168 นางสาว ณชัฌา แสงออ่น

59090348 นางสาว ณฏัฐธิดา บางทพิย์

59690241 นางสาว ณฐัชยา เสียงใส

59090349 นางสาว ณฐัชา อ านาจศกัดิ์

59690242 นางสาว ณฐัญาณี ชยางศุ

59090169 นางสาว ณิชนนัท์ ยงัใหผ้ล

59690320 นางสาว ณิภาวรรณ แซโ่งว้

59690165 นางสาว ดาวศิริ แวงวงศ์

59690061 นางสาว ตรชียา กลุม่ิง

59090170 นาย ถนอมรตัน์ สญัชาติ

59690166 นาย ทนงศกัดิ์ แซฟู่่

59690243 นางสาว ทยิดา ชลายนนาวนิ

59090010 นางสาว ทวติิยา สิงหโ์ตทองเจรญิ

59090171 นางสาว ทศันว์รรณ ภู่เงิน



2559690245 นาย ธนภทัร รตันพงษ์

59090172 นางสาว ธราภทั ก าลงัเสือ

59690246 นางสาว ธัญญารกัษ์ ธนญูศกัดิ์

59690066 นางสาว ธันยธร อ่ิมสกลุ

59090083 นางสาว ธิติรตัน์ พลูพิพฒัน์

59090011 นาย ธีรเจต เกษตรสินธุ์

59690321 นางสาว นภสร ทวศีรี

59090247 นาย นภสินธุ์ สวุรรณมาลยั

59090350 นางสาว นทัธช์นนั บวังาม

59690248 นางสาว นนัทวนั ศรลีาวงษ์

59690249 นางสาว นิชชิมา กอ้นพงษ์

59690250 นาย นิติพฒัน์ ลอออรรถพงศ์

59690251 นางสาว นิรมล สารรมัย์

59690322 นางสาว เบญจรตัน์ ทบัทมิทอง

59690323 นาย ปฏิภาณ นาคเพชร

59090352 นางสาว ปรมาภรณ์ มีแกว้

59090022 นางสาว ปรารถนา ปัจจยัโย

59090353 นางสาว ปวณีา นิตยส์งูเนิน

59090174 นางสาว ปัณฑิตาภรณ์ มงคลไชยเดช

59090354 นางสาว ปรุมิปรชัญ์ เหลา่พิลยั

59690326 นาย พงศธร หาญชยั

59690086 นางสาว พจนารถ พทุธรรม

58690160 นาย พชร ศรชีาติ

59690253 นางสาว พรสรุางค์ สีหบตุร

59690254 นางสาว พชัราภา แซซิ่ม

59090355 นางสาว พิชญา เชือ้ชาติ

59690256 นางสาว พิศวรรณ ภู่รุง่

59090176 นางสาว พีรยา ศรตีรยั



2659690020 นาย แฟดิน้นัด์ ไรฮานี ชาลมานี

59690257 นางสาว ภทัรจิ์รา สายะวารานนท์

59690169 นางสาว ภทัราวดี เอกอุน่

59090356 นาย ภานพุงศ์ ทัง้วงศส์กลุ

59090177 นางสาว ภารดี แป้นปราณีต

59090179 นางสาว มณธิรา สะหะมาน

59090357 นางสาว มนทริา คีรธีีรกลุ

59090251 นางสาว รดีมาศ เจือไทย

59690097 นางสาว รมิตา เทพพิทกัษ์

59090181 นางสาว รวนีนัท์ รุง่อรา่มทรพัย์

59690100 นาย รฐัพงศ์ ตนัชนะประดิษฐ์

59090358 นางสาว รนิทรธ์นนั ฐกรประเสรฐิกลู

59090183 นางสาว ลกัษิกา ถ า้หนิ

59690330 นาย เลิศพงษ์ สปุระภา

59090014 นาย วรุตม์ พานิช

59090184 นางสาว วจิิตรา เปลีย่นถงั

59090046 นางสาว วชิดุา อดุมศิลป์

59090186 นางสาว วภิาวี สาดี

59090025 นางสาว ศรญัญา สิงหโ์ต

59090187 นางสาว ศศิกานต์ แสงหริญั

59690332 นางสาว ศิรภิาวนีิ บวัดี

59090188 นางสาว ศภุดา ก าหอม

59090253 นางสาว ศภุมาศ น่ิมเจรญิ

58090229 นางสาว สวรรยา มลูภกัดี

59090190 นางสาว สิปาง จลุละครนิทร์

59090193 นางสาว สจิุตรา พวงเพชร

59090360 นางสาว สดุารตัน์ ศรพีฒัน์

59690262 นางสาว สนิุตา ปรุงกระโทก



2759690177 นางสาว สมีุนา ชาตรพิีทยาธร

59090026 นางสาว สรุรีตัน์ ลายสนธิ

59090361 นาย โสภณฐั ดว้งเล็ก

59690263 นางสาว อภิญญา ข าเถ่ือน

59690124 นางสาว อรศิรา ค านนท์

59090256 นางสาว อกัษรศิลป์ ขนัมณี

58690325 นางสาว อญัพชัร ์ กิจอ านวยพงศ์

59690265 นางสาว อยัรนิทร ์ อรรถศาสตรศ์รี

59090048 นางสาว อาภสัรา สวุฑัฒนะ

59090362 นางสาว อารรีตัน์ รตันกา้นตรง

59690266 นาย เอกสิทธ์ิ ชยัยะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

59690131 นางสาว พรสดุา ธรรมบตุร

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

59090077 นางสาว มนสันนัท์ พรสขุสวสัดิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

59690293 นางสาว กนกวรรณ บญุมี

59690178 นางสาว กรกนก ก่อกิจงาม

59090118 นางสาว กนัยพชัร ์ อารมิีตร

59690130 นางสาว ขนิษฐา ชตูรี

59690294 นาย จิรพฒัน์ ค  าใหม่

59090121 นางสาว จิรวดี จลุส  าลี

59090294 นาย เจษฎา เพชรพงษ์

59690135 นาย ชยากร อนนัตก์ฤตภาส

59090296 นางสาว ณฐัพร เมตตา

59090201 นาย ดรสัวตั ไชยปรปักษ์



2859090059 นาย ธนกฤต ออมสิน

59690004 นางสาว นชัชา จิตตบ์ญุ

59090299 นางสาว ปรชัญาภรณ์ สารโีส

59090133 นางสาว ปิยากร ศิรริกัษากลุ

59090135 นางสาว พาขวญั งามฉวี

59690300 นางสาว พิชชาพร ศิรรุิง่โรจนย์ิง่

59090301 นางสาว มยรุนิทร ์ ฉันทเตยานนท์

59090206 นางสาว มารสิา โขมสนัเทยีะ

59090067 นางสาว วรนัธร จนัทอน

59090306 นาย วทิยา เนตรจนัทร์

59690308 นางสาว ศิรประภา ชว่ยดู

59090208 นางสาว สราลี อานามวฒัน์

59090096 นาย สหภาพ ปฏิทศัน์

59090070 นางสาว สภุิญญา ถินจนัทร์

59690309 นางสาว เสาวภาคย์ ลาภเกษร

59090314 นางสาว องัศธุร ทมิโต

59090140 นางสาว อามณี อ่ิมศิลป์

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

59690269 นางสาว เกศสดุา นิลอนนัต์

59690210 นางสาว ชตุิมา พวงแกว้

59690025 นางสาว ฐิติมา อินทสวุรรณ

59690014 นางสาว ธัญพิมล เกิดกิจ

59090326 นางสาว บญุนภา สวยล า้

59690016 นางสาว เบญจพร มหาพราหมณ์

59090220 นางสาว ปนสัยา พิพฒันเ์สวกิลุ

59690147 นางสาว ปานิศา ชว่ยเจรญิ

59090223 นางสาว ปิยะดา สขุอรา่ม

59090153 นางสาว พจนารถ แซล่ี ้



2959090043 นางสาว พิชชากร ปินตากลุ

59690224 นางสาว พิมพช์นก ศรสีขุ

59090329 นางสาว มณีรตัน์ สเุนตโต

59690027 นางสาว วราภรณ์ จฑูะวงค์

59090230 นางสาว วาทณีิ ศรทีะรงั

59090231 นางสาว วไิลวรรณ ซอยรมัย์

59090332 นาย ศิลา มา้ยอง

59690288 นางสาว ศิวนนัท์ อกัษราชปูถมัฐ์

59090102 นางสาว ศภุาวรรณ เป่ียมสขุ

59090336 นางสาว สจิุตตรา มานุ

59090337 นางสาว สลุกัขณา สารุณา

59690028 นาย อคัรพล รอดไกร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

59090116 นาย กวนิภพ กอแกว้

59690134 นางสาว กิตติวรรณ บรรจงชว่ย

59690297 นางสาว นทกีานต์ หมอ้ทอง

59090203 นางสาว นิภาภสัร ์ เตชะเกียรตินนัท์

59690298 นางสาว ปัทมา สกุใส

59690007 นางสาว ปาณณาพรรณ มาสถิตทรพัย์

59690299 นางสาว ปาณิศา เชยกิจ

59690191 นางสาว พรไพลิน เขียวแสง

59690193 นางสาว ภิรมณพ์ร ยอดประเสรฐิ

59690009 นางสาว วชัราภรณ์ โลกเลือ่ง

59690133 นางสาว สรลัพร สมพงศ์

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

59690144 นางสาว ขวญัฤดี กลอ่มใจ

59090320 นางสาว ณฐัสดุา ดีเจรญิ



3059090321 นางสาว ดสุิตา พรหมพิบลูย์

59090146 นางสาว ธนวรรณ ค าบวั

59090161 นางสาว นิรดา ฮวดลิม้

59090151 นางสาว ปณุยภา นาคจนัทร์

59090224 นาย พชรพล พิพฒันเ์ขมากร

59090155 นางสาว พีรปิ์ติยา ธรรมสมเพชร

59090226 นาย ภควตั มสุิกวงศ์

59690225 นางสาว ภทัรภร ชนูวน

59690283 นางสาว มารสิา สิทธินิสยัสขุ

59690229 นาย วรวทิย์ วรีะสกลุทอง

59090333 นางสาว ศิวพร จรดล

59090163 นางสาว อรยา โพธ์ิขาว

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

59690179 นาย กฤษฏา สวา่งวงษ์

57090315 นาย กฤษนยั ธระเสนา

59090117 นางสาว กญัญาณฐั นพเกา้พงศ์

59090293 นางสาว กานตพิ์ชชา ติบ๊โคตร

59090119 นางสาว แคทรยีา รสี

59090092 นางสาว จนัทรจิ์รา เพียซซา่

59090120 นาย จารุวชิญ์ พงษว์ริตัน์

59090122 นาย จิรฏัฐ์ สธิุรงักรู

59690183 นาย เจษฎาพงศ์ วชิรพนัธุ์

59090198 นาย ชนาธิป จ าปา

59090123 นางสาว ชลนิชา พงษร์ามญั

58090163 นางสาว ชลิดา เช่ียนมั่น

59690184 นาย ชาญณรงค์ ธรรมวาจา

59690136 นาย ชานนท์ พคุยาภรณ์



3159690295 นาย ฐิตินาถ จินดาถาวรกิจ

58690278 นางสาว ณฐัชยา บญุเสรมิถาวรนิจ

59690185 นางสาว ณฐัวดี อินถาจกัร ์

59090200 นางสาว ณิชา ผิวนวล

59090125 นางสาว ทกัษพร ใจชืน้

59690186 นาย ทนิกร ขนุพฒันศ์รี

59690187 นาย ธนกร ศรแีกว้

59090297 นาย ธนชิต มากซงุ

59090127 นางสาว ธนชัชา จิตเสง่ียม

59090312 นางสาว ธัญญว์รศร พนัธว์ลิยั

59090128 นางสาว ธัญธิกา รวมธรรม

59090093 นางสาว ธัญรตัน์ โกมาลย์

59090129 นางสาว ธัญลกัษณ์ ช่ืนจรสัทรพัย์

59690188 นาย ธิติพงษ์ แยม้สวน

59690296 นางสาว ธีรารตัิ ศรทีองอินทร์

59690190 นาย นนทธ์วชั ปรโรจนร์ตัน์

59090202 นาย นิติพล ศรภีกัดิ์

59690006 นางสาว นิศารตัน์ วงษเ์ปรม

59090298 นาย บรรพต พิยะกลู

59090132 นางสาว ปวณีน์ชุ พิทกัษา

59090300 นางสาว พรทพิรตัณ์ บญุทศ

59090134 นางสาว พรพิมพ์ แกว้สถิตพรชยั

59690132 นาย พชัรพล สมศรี

59090205 นางสาว พิมพ์ กอสรุาษฏร์

59690138 นาย ภทัรวทิย์ พรศิรรุิง่

59090003 นาย ภาณวุฒัน์ ปะลวุนัรมัย์

59090136 นางสาว มงคลวงค์ เสมสฤษดิ์

59090137 นางสาว มณีวรรณ สดุตา



3259090302 นางสาว เมธาวี บญุสรรค์

59090303 นาย ยทุธนากร ฟักทอง

59090018 นางสาว เยาวพาณี ดีวงค์

59690303 นางสาว ลกัษิกา รตันโภไคย

59090304 นางสาว วรกานต์ ศิรสิมัพนัธ์

59090305 นางสาว วรญัญา ทรวงชยั

59690304 นางสาว วรางคณา จนัทรส์นิทศรี

59690195 นางสาว วราภรณ์ ใยยั่งยืน

59090068 นางสาว วชิชดุา พวงประจ า

59690197 นางสาว วญิาศิณี ปัญใจนา

59090307 นางสาว วภิาพร แจง้กระจา่ง

59090069 นางสาว วสิา กา้มสนัเทยีะ

59690198 นางสาว ศดานนัท์ เพิกปุ้ย

59690305 นางสาว ศรณัยา่ มาศสถิตย์

59690306 นาย ศราวธุ ค  าลือ

59690307 นางสาว ศศินิภา ทวสีกลุรตัน์

59090207 นางสาว สรอ้ยลดัดา ทองทพิย์

59690199 นางสาว สรญิญา แกว้โกมล

59690200 นาย สิรภพ รุทธโชติ

59090309 นางสาว สิรวิรรณณา ขดัสมภาร

59090209 นางสาว สกุฤตา องักรูมหาสขุ

59090310 นางสาว สธิุนนัท์ วงศบ์ญุ

59690203 นางสาว โสรติตา อินทรช์ู

59690204 นาย อภิชาติ อ  าพนัทอง

59090139 นางสาว อภิญญา เกียรติโกวทิ

59090036 นางสาว อรปรยีา บญุมา

59690205 นางสาว อรวรรยา กระตา่ยทอง

59090313 นางสาว อรุณกมล หตัถกรรม



3359090037 นางสาว อจัฉรา วงศท์มิ

59090027 นางสาว อยัยรตัน์ เที่ยงธรรม

59090038 นางสาว อาทติยา เปรมปรี

59690310 นาย อปุถมัภ์ แดงชยั

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

59690206 นางสาว กญัญารตัน์ รวมกาญจน์

59090071 นางสาว กญัยาณี ปานโทน

59690143 นางสาว กณัฐนิฌาย์ นอ้ยจนัทร์

58690131 นาย กนัตชาติ จนัทะมลู

59090211 นางสาว กานตธิ์ดา ฉัตรทอง

59690151 นาย กิตติณฐั ไหมนวล

59090212 นาย เกรกิพล วฒักีเจรญิ

59090213 นางสาว เกษมณี เรยีงขวญั

59690024 นางสาว จิตรกญัญา วเิศษหอม

59690272 นางสาว จินตรตัน์ ปาสาเลา

59090141 นางสาว จฑุารตัน์ เศวตสพุร

59690207 นาย เจตวฒัน์ ผลประเสรฐิวงศ์

59090032 นางสาว เจนจิรา รกัษาศีล

59690273 นางสาว ชญานิศ นิยมรตัน์

59090317 นางสาว ชนมน จนัทรนิ์ยม

59690012 นางสาว ชนาธิป โภชาดม

59690209 นางสาว ชนิดาภา พงศพ์นัธุว์ทญัญู

59090142 นาย ชนินทร์ พรสขุสวสัดิ์

59090318 นางสาว ชลกาญจน์ ศรวีสิทุธ์ิ

59690152 นาย ชยัพร พระยกั

57690307 นางสาว ฐานิตา ชนะสกั

59690153 นางสาว ฐิตินนัท์ แดนหงษี

59090319 นาย ณชัพล ธรรมวงษ์



3459090143 นางสาว ณฐัชยา ธัญญะชาติ

59690212 นางสาว ณฐัชยา เนระมิตร

59690013 นางสาว ณฐัชา ประสงคท์รพัย์

59690268 นางสาว ณฐัชานนัท์ กองแพง

59690275 นางสาว ณฐัณิชา สรวมศิริ

59090214 นางสาว ณฐัธิกานต์ เสนเกือ้

59090144 นางสาว ณฐันรี ปทมุวนั

59090039 นาย ณฐันนัท์ ทองเงิน

59090145 นาย ณฐัพล สงัเกตุ

59690213 นาย ณฐัวรา ไตรเกษม

58090192 นาย เตชินท์ ป้อช านิ

59090215 นางสาว ทารกิา สทุธิฮกึ

59090040 นาย ธนกร สมดี

59090217 นางสาว ธนพร ลาเบาะ

59090218 นาย ธนพล เลิศมนสัชยั

59690026 นาย ธนสิทธ์ิ ววิฒันศ์ิรกิลุ

59690215 นาย ธนาธิป ไตรถาวร

59690216 นางสาว ธนิษฐา สนัธิโกเศศ

59090219 นางสาว ธัญญพร คงสิทธ์ิ

59090041 นางสาว ธิดา บญุสิทธ์ิ

59090236 นาย ธีรวฒัน์ ลิม้ไพบลูย์

59090147 นางสาว นนัชอุร ศรโีฉมงาม

59090324 นางสาว นิชาภา รศัมี

59090004 นางสาว นิตยา หนนัศรี

59690218 นาย บลุากร ชั่งจีน

59090149 นางสาว บษุยมาศ มลุิ

59690277 นางสาว บษุยา มาลา

59690219 นางสาว บษุรา นกัรบ



3559090099 นางสาว เบญจมาภรณ์ ทวี

59090042 นางสาว เบญญาภา จนัทนีอก

59690278 นาย ปฏิพล สภุทัธาพิศาล

59690154 นางสาว ปฏิภาณ รกัษธ์นานกุลู

59690220 นางสาว ประภสัสร พฒุฉ ่า

59090222 นางสาว ปรยีานชุ บตุรสมบตัิ

59090152 นางสาว พจนนัท์ แซล่ิม้

59690222 นางสาว พนิตนนัท์ เสนจนัทรฒิ์ไชย

59090154 นางสาว พรรวษา พนมไพร

59690279 นางสาว พชันิตา วราวฒิุ

59090075 นางสาว พชัราภรณ์ รอรัง้

59690280 นางสาว พิชยาพชัร ์ ธรรมสมเพชร

59090100 นางสาว พิมพิศา พลรกัษเ์ขตต์

59690017 นาย พีระพงษ์ ทองศาสตร์

59690281 นาย ภคิน แซอื่อ้

59690155 นางสาว ภทัรานิษฐ์ รตันส์ราภรณ์

59090076 นางสาว ภิญญดา ใบใหญ่

59090228 นาย ภวูนั มุ่งครอบกลาง

58690309 นางสาว มทัวี ผดงุสขุ

58090198 นาย มาฬิศ สมัฤทธ์ิ

59090229 นางสาว เมธาวี ยซูฟีู

59690226 นางสาว เยาวเรศ พรมนอ้ย

59690148 นางสาว รจนา ศาลางาม

59690227 นาย รชัชานนท์ พลบัผล

59090006 นางสาว รถัยา สงักรแกว้

59090013 นาย ฤทธิพร เช่ือมสมบตัิ

59090330 นาย วชิระ ปมุพิมาย

59690228 นางสาว วรรณกร ตนัเต็ก



3659090156 นางสาว วรรณา สิรดิ  ารงชยั

59090029 นางสาว วราภรณ์ เป้าเข็ม

59090157 นาย วฒันา สารพินัธ์

59690156 นางสาว วชิญาพร ครุฑกษัตรยิไ์ทย

59090331 นางสาว วภิา แสงมว่ง

59690284 นาย วรีพงษ์ เนตรกลู

59690230 นางสาว ศณิรดา ไพรอนนัต์

59090232 นาย ศราวธุ เพ็งฤกษ์

59090158 นาย ศาสวตั ศิรริกัษ์

59690286 นาย ศิรวชิญ์ ตัง้เสรสีขุ

59690287 นางสาว ศิรญิารตัน์ ลอนิกลู

59090159 นางสาว ศิรลิกัษณ์ บญุรอด

59690158 นาย ศภุวชิญ์ พิมวลิยั

59090160 นางสาว ศภุิสรา ทาค าสขุ

59090334 นาย สรวชิญ์ อา่งทอง

59690231 นาย สิทธินนท์ ปัญญาดิลก

59090335 นางสาว สิรกิร ลวดเงิน

59090234 นาย สกุฤษฎิ์ สขุปรุง

59090235 นางสาว สชุลา ทบัสวุรรณ

59690289 นางสาว สภุศรี จ  าปาจนัทร์

59690232 นางสาว สภุานรี ศรวีลิยั

59690290 นางสาว สภุาวดี ฉัตรพิมาย

59090162 นางสาว อติกานต์ วรรณะ

59090239 นาย อติชาต พรมศรี

59090240 นางสาว อทติา ชอนตะวนั

59690233 นาย อธิบดี วชิรรตันากลุ

58690265 นาย อธิปปรชัญ์ วสิษฐ์กนกโชติ

59690291 นางสาว อนญัญา อยูส่บาย



3759090007 นาย อภิมขุ กาลออง

59690150 นาย อานนัท์ บญุปก

59690235 นางสาว อาภสัรา จนัโท

59090339 นาย อดุมโชค เลาทรพัยบ์รบิรูณ์

59690292 นางสาว ไอยวรญิ กนกพนัธุธ์นโชติ

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

56090299 นาย กรวรี ์ นิลเหลือง

58090308 นาย เกียรติศกัดิ์ พลูศิริ

57090177 นาย เขษมศกัดิ์ ปัททมุ

58090310 นาย จกัรกฤษณ์ นามหนวด

57090319 นาย ฐิติวสัส์ ขาวดา

57090320 นาย ณฐันนท์ บางทราย

58090153 นาย ธีระชยั มีระลกึ

57090323 นาย นพวชิณ์ กาญทนะศกัดิ์

57090105 นาย ปรชัญา สือ่เจรญิอคัรกลุ

58090073 นาย พงศป์ณต อดุมชยัยะนนท์

57090041 นาย พฒิุพงศ์ ตนัวฒันกลุ

58090239 นาย รชต เกษร

57090106 นาย รณภฏั กิตติกลูกิจ

58090331 นาย วรพล นาจนัทอง

57090327 นาย วสวตัติ์ พงศภ์ทัรกิจ

58090158 นาย วศิรุต บษุบารตัน์

58090013 นาย อนพุงศ์ แสงภกัดี

57090110 นาย อภิรตัน์ คลอ่งขยนั

58090338 นาย อยัยรฐั โพธ์ิศรี
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คณะการแพทยแ์ผนไทยอภัยภูเบศร

การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย

59180123 นาย โสภณ ตะเภาพงค์

การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย

59180002 นางสาว กญัจนนิ์กข์ ทองงาม

59180103 นางสาว กีรติกา โทวงษ์

59180024 นางสาว จฑุามาศ หงษเ์จรญิ

59180107 นางสาว ณปภชั คณูวตัร

59180014 นางสาว นภสัวรรณ สขุใจ

59180033 นาย วศินต์ เดชคณุมาก

59180018 นางสาว ศศิวรนิทร ์ ศรเีจรญิ

59180118 นาย สิทธิชยั ชลอยบญุ

59180121 นางสาว สพิุชชา เมียนเพชร

59180020 นางสาว สภุสัสร เตไชยา

การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย

59180001 นาย กฤต จิระขิตะนกุลู

59180102 นางสาว กฤตยา กฤษณะภตูิ

59180022 นางสาว กญัญาภคั ศรจีรสั

59180003 นางสาว เกศินี อยูบ่ญุ

59180104 นางสาว จารุวรรณ กฤตเจรญินนท์

59180105 นางสาว จิตตรี แสนพรม

59180023 นางสาว จฑุามาศ ภู่ลาย

59180004 นางสาว เจนจิรา จีนพานิชย์

59180025 นางสาว ชนกานต์ พงษพ์ยคัเลิศ



3959180006 นางสาว ชนาภา เย็นพู

59180007 นางสาว ชตุิมน กายกลู

59180008 นางสาว ณฎัฐาพร ชทูอง

59180108 นางสาว ณิชาภทัร วงศเ์ครอืศร

59180009 นางสาว ดวงกมล มาลีวรรณ์

59180011 นางสาว ธัญพิมล หงษส์ดุ

59180012 นางสาว ธิดารตัน์ สะพานแกว้

59180109 นางสาว นรศิรา ศรดีารา

59180027 นางสาว นิภาพร พิมพท์อง

59180016 นางสาว ปรดีาภรณ์ แสงเดช

59180126 นางสาว ปิยาพชัร บญุใช้

59180112 นางสาว พรรษศรณ์ เชือ้งวงหริญั

59180114 นางสาว พิจิตรา มขุขนัธ์

59180029 นางสาว มรสิา รตันกร

59180030 นางสาว มินตรา ปัดสงค์

59180031 นางสาว รมิดา ภนูชุอภยั

59180032 นาย ระพีพฒัน์ อานามนารถ

59180116 นางสาว วมิลสิริ บญุถนอม

59180035 นางสาว สิรยิา ภู่ระโหง

59180019 นางสาว สธิุดา นรเสฏฐ์ภวูดล

59180120 นางสาว สพุรรษา อยูเ่จรญิ

59180124 นางสาว อธิษฐา มาศภากร

การแพทยแ์ผนไทยประยุกตบ์ัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์

58180125 นาย ชยานนท์ จ  ารสัศรี

การแพทยแ์ผนไทยประยุกตบ์ัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์

59180099 นางสาว ภคนนัท์ จตรุภคัโภคิน



40
การแพทยแ์ผนไทยประยุกตบ์ัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์

59180122 นางสาว แสงฉาย มยุปอง

การแพทยแ์ผนไทยประยุกตบ์ัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์

59180060 นาย กฤตวทิย์ ศรกีลุ

59180038 นางสาว กลัยรตัน์ ปีมา

59180094 นางสาว กลุณฐั นะมินรมัย์

59180062 นางสาว ขนิษฐา บานช่ืน

59180095 นางสาว จนัทรพร มีทองแสน

59180063 นางสาว เจนจิรา ไชยโคตร

59180040 นางสาว ณฐัพชัร แสงทอง

59180064 นางสาว ณฐัพนัธุ์ เพ็งกรูด

57180044 นาย ทศพล ชา่งปับ

59180065 นางสาว ทศัวรรณ คณาชอบ

59180066 นาย ธนชาต บญุออ้ม

59180085 นางสาว ธมนวรรณ สินทะเกิด

59180067 นางสาว ธัญญารตัน์ บญุสอน

59180041 นางสาว ธีวรา แกว้กระจา่ง

59180068 นาย นภสินธุ์ หว้ยใหญ่

58180041 นาย นนัตชยั ดาวอษุาสขุ

59180087 นางสาว นนัทน์ภสั ชชัวาลย์

59180043 นางสาว นชุธิดา จารุสิทธิกลุ

59180088 นาย ปรยิภทัร ์ จนัทรมี์

59180089 นาย ปัญญาพล หนแูมม้

59180069 นางสาว ปารฉิัตร พรหมโสดา

59180070 นางสาว ปารฉิัตร วชิยั

59180044 นางสาว ปิยวรรณ สภุาวหา



4159180090 นางสาว พรสดุา ศรยีนัต์

59180071 นางสาว พชัรี อาจใจ

59180046 นางสาว พิชยา กาบขนุทด

59180047 นาย พีระพงศ์ พลศกัดิ์

59180097 นางสาว แพรพลอย สงัขท์อง

59180098 นางสาว ฟา้กมล เที่ยงท า

59180048 นางสาว ภาวณีิ ยืนตน

59180072 นาย ภวูดินทร์ นาคินทรช์าติ

59180050 นาย เยีย่มยทุธ ยั่งยืน

59180051 นางสาว รตัติกาล เทศไทย

59180073 นางสาว รตันาภรณ์ กานกายนัต์

58180019 นางสาว วรารมณ์ ออ่นทา

59180052 นางสาว วภิาพร สภุาพ

59180074 นาย วรีพนัธ์ เจือจนัทร ์

59180053 นางสาว ศศิชา เกษะศิริ

59180054 นางสาว ศิรอิดุม ตมุตงั

59180075 นางสาว สรากร แก่นดี

59180076 นางสาว สกุญัญา ยาวะโนภาส

57180105 นางสาว สปุราณี ฉว้นเปีย

59180056 นางสาว สภุาวดี ทะนานทอง

59180077 นาย สเุมธ แกว้พวง

59180093 นางสาว สรุรีตัน์ ซ่ือสตัย์

59180078 นางสาว สวุรตัน์ สขุมุจรสัโรจน์

59180079 นางสาว เสาวนีย์ จง้จนัทรศ์รี

59180080 นางสาว เสาวลกัษณ์ จนัทเสน

59180057 นาย อนนัตช์ยั ทศิกระโทก

59180082 นาย อภิวฒัน์ พลตรี

58180027 นางสาว อรนชุ กลัยาประสิทธ์ิ



4259180083 นาย อรรฆรตัน์ แสงค า

59180084 นางสาว อญัชนา ค าเพราะ

58180104 นางสาว อญัชนา พลายฤทธ์ิ
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คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการผดุงครรภ์

59910167 นาง กนกอร ปัญญาโส

58920063 นางสาว จิรชัยา หนสูิงห์

60910031 นางสาว ชนาภา งามฉาย

58920066 นางสาว นฤตยา จีเ้พชร

60910034 นางสาว ปวณีา ติวาสิรพิงศ์

60910030 นาง พรทพิย์ ชอบตรง

58920069 นางสาว วราภรณ์ ทองนาท

58920070 นางสาว วนัเพ็ญ ฤทธา

59910028 นางสาว วไิลลกัษณ์ เผือกพนัธ์

58920073 นาง ศิรวิรรณ ผกูพนัธ์

58920075 นางสาว สดุารกัษ์ ประสาร

60910032 นางสาว แสงดาว แจง้สวา่ง

58920077 นางสาว อนชิุดา อายยุืน

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

60920043 นางสาว สิรภิา ศรสีวสัดิ์

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

60910028 นางสาว ชรนิทร ผ่องกมลกลุ

58910024 นาย พงคส์วุรรณ สมาแฮ

58910026 นางสาว พิมพช์นก จนัทราทพิย์

58910028 นาง วชัรี พรหมประกอบ

60910040 นาง สกุญัญา พินหอม

60910088 นางสาว สวุรตัน์ หลาบนอก

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

59920045 นาย ชยัยทุธ โคตะรกัษ์



4458920030 นาง ยมนา ชนะนิล

59920051 นางสาว สิชล ทองมา

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

59910183 นางสาว จฬุาลกัษณ์ อินทะนิล

59910185 นางสาว ธัญญญ์าณชั บญุอรา่ม

58910085 นางสาว พชัรี สงัขส์ี

59910177 นางสาว วภิาดา ตรงเที่ยง

59910180 นาง วไิลภรณ์ สวา่งมงคล

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

60920047 นาย กฤษณพงศ์ ลาภผล

59920422 นางสาว จิตรประภา รุง่เรอืง

60920040 นางสาว ณฐัรดา แฮค า

58920237 นางสาว นาฎอนงค์ แฝงพงษ์

58920043 นางสาว ปรยีานชุ อทุยัรศัมี

59920421 นางสาว ภคัวรนิทร ์ ภทัรศิรสิมบรูณ์

58920239 นาง รสรนิ สมใจ

59920426 นางสาว รกัษส์ดุา ชศูรทีอง

60920055 นางสาว ศิรปิระพาพรรณ ทมุค า

60920037 นางสาว สิรวิมิล กิจชล

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

58920052 นางสาว ดลฤดี โฉมจงัหวดั

58920242 นางสาว ประภสัสร จนัดี

58920053 นางสาว พิชญช์นมญชุต์า กาญจนวาศ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

59010236 นางสาว พรสวรรค์ บตุรศรภีมิู

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

59010190 นางสาว จิราภา สิงหต์นั

59010245 นางสาว ภทัราวดี ข  าพนัธ์



4559010254 นางสาว รสา อดุมพนัธ์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

59010047 นางสาว ขวญัตา ตาค า

59010048 นางสาว คณิตา สเุนตรโต

59010067 นางสาว ชนากาญจน์ บญุสิทธ์ิ

59010069 นางสาว ชมพนูชุ พาดี

59010070 นางสาว ชลฐิกาญจน์ โพธ์ิทอง

59010073 นางสาว ฌชัฌา ทบแป

59010204 นางสาว ฐิติรจิต ค าแกว้

59010206 นางสาว ณชัชา ตนัติโน

59010008 นางสาว ดวงหทยั อยูป่าน

59010212 นางสาว ทตัพิชา แนน่อดุร

59010011 นางสาว ธัญญาภรณ์ พึง่มี

59010014 นางสาว บงัอร นามจมุจงั

59010106 นางสาว ปรวรรณ รม่โพธ์ิชี

59010107 นางสาว ปรณิดา ประดบัสขุ

59010231 นางสาว ปิยะพร ภตูอ้งใจ

59010238 นางสาว พทัธนนัท์ อมรชยัสวุรรณ

59010243 นางสาว ฟิรดาวส์ อบัดลุรานี

59010244 นางสาว ภทัราพร โฉมแผลง

59010127 นางสาว ภานมุาส เล็กศิริ

59010246 นางสาว ภาวติา กรตัพงษ์

59010248 นางสาว มตัติกา ชอบมี

59010130 นางสาว มลัลิกา ศิลปชยั

59010133 นางสาว มารสิา ลาภเพ่ิมทรพัย์

59010134 นางสาว มาลิสา ศิลปชยั

59010256 นางสาว รตันาภรณ์ เจนใจ

59010033 นางสาว วรษิฐา หงสพ์รรคมนญุ



4659010266 นางสาว ศภุกานต์ อยา่งสงา่

59010153 นางสาว ศภุนิดา บ าเพ็ญแพทย์

59010269 นาย สมศกัดิ์ นิลพรอ้ม

59010271 นาย สิทธิชยั รุง่เรอืง

59010276 นางสาว สธิุดา เจ๊ะเอเลาะ

59010160 นางสาว สธิุนี กลอ่มเกลา

59010280 นางสาว เสารท์พิย์ เก่งทอ่งไพร

59010283 นางสาว อภิรดี พลีขนัธ์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

59010178 นางสาว กชกร เกตชุาติ

59010179 นางสาว กชกร อุน่สนุทรพิทกัษ์

59010181 นางสาว กนกลดัดา พรหมมานพ

59010182 นางสาว กมลรตัน์ ค  าเอ่ียม

59010035 นางสาว กมลลกัษณ์ อดุมสขุ

59010183 นางสาว กมลวรรณ อินธิแสง

57010268 นางสาว กรรณิการ ์ ชาญชิตร

59010287 นาย กฤตกนก จนัทศร

59010042 นางสาว กญัญาพชัร เรศสขุ

59010043 นางสาว กญัญาวรี ์ สสุม

59010044 นางสาว กลัยากร ไพรสาลี

59010187 นางสาว จรรยมณฑน์ นามอตุวงษ์

59010050 นางสาว จารุวรรณ บญุธรรม

59010051 นางสาว จารุวรรณ ภยูาฟา้

59010288 นางสาว จิตติมา มาสงูเนิน

59010189 นางสาว จิรฐิัติกาล เลิศวชัรวงศ์

59010053 นางสาว จิราพร เต็งศิริ

59010056 นางสาว จีรนนัท์ ชราชิต

59010057 นางสาว จีรภทัร ์ ดงแดง



4759010191 นางสาว จีราพชัร วารี

59010058 นางสาว จฑุาทพิย์ บวัแยม้

59010060 นางสาว จฑุามาศ สินธุ

59010061 นางสาว จฑุารตัน์ เกษมโชติพนัธุ์

59010062 นางสาว เจนจิรา วรรณชู

59010063 นางสาว ชญานิศ จิตสม

59010302 นางสาว ชนมช์นก กา้นบวั

59010065 นางสาว ชนมนิ์ภา เพชรพยอม

58010160 นางสาว ชนมภา เงินกระแชง

59010192 นางสาว ชนากานต์ แกว้แหยม

59010193 นางสาว ชนาภา นิลวเิวก

59010068 นางสาว ชนิตา กิจธุระวาณิช

59010194 นางสาว ชมพนูชุ เพ็ญสทุธิชาติบตุร

59010195 นางสาว ชยาภรณ์ สีดาว

59010196 นางสาว ชลดา จนัทรอ์ยูจ่รงิ

59010198 นางสาว ชลธิชา ฝ่ายกระโทก

59010199 นางสาว ชลิญญา เหลาแกว้

59010200 นางสาว ชลิตา แดงดา

59010201 นางสาว ชาลินี ศกัดิศ์รวีนั

59010072 นางสาว ฌชัชนก ทองใบ

59010202 นางสาว ญาณิศา สารกิา

59010030 นางสาว ฐานะดี สง่ทานินทร์

59010203 นางสาว ฐิติมา โงนชารี

59010208 นางสาว ณฐัมล นรศาสตร์

59010209 นางสาว ณฐัวรรณ ประเสรฐิประศาสน์

59010290 นางสาว ณิชาภทัร นอ้ยพนัธ์

59010210 นางสาว ดนยา ศรเีดโชชยั

59010007 นางสาว ดวงฤดี ศรไีทย



4859010081 นางสาว ดารณี ทองไพจิตร

59010211 นางสาว เดน่นภา ผาจนัทร์

59010084 นางสาว ทพิยร์ตัน์ รตันวจิิตร

59010085 นางสาว ทภิาพร ศรสีวสัดิ์

59010087 นางสาว ธนภรณ์ ปรางสวรรค์

59010010 นางสาว ธัญญา จีนคลา้ย

59010213 นางสาว ธัญญารกัษ์ กลุโพนเมือง

59010090 นางสาว ธัญลกัษณ์ ประดบัค า

59010091 นางสาว ธัญลกัษณ์ รุง่ศิริ

59010092 นางสาว ธิติภา วฒิุวธุ

59010215 นางสาว นภสร แกว้ปานกนั

59010093 นางสาว นภสัมน ฤกษศ์ิริ

59010094 นางสาว นฤมล งามพรอ้ม

59010217 นางสาว นลินี กลิน่จนัทน์

59010218 นาย นฐันนท์ หริญัพนัธ์

59010219 นางสาว นนัทฉัตร แสงทอง

59010220 นางสาว นนัทธิ์ดา เตชสิรไีชยรตั

59010221 นางสาว นยันป์พร อเนกพิชญส์ิทธ์ิ

59010222 นางสาว นสัรอห์ ประธานกลุ

59010097 นางสาว น า้ผึง้ ปลายแดง

59010223 นางสาว นิตยา ช่ืนอารมณ์

59010098 นางสาว นสุบา สวุรรณพืชน์

59010100 นางสาว เนติมา หนมูา

59010291 นางสาว บษุกร คณัฑศรี

59010303 นางสาว เบญจมาศ นนัทะโสภา

59010224 นางสาว เบญจมาศ ศรโีคตร

59010101 นางสาว เบญจวรรณ นชุมา

58010047 นางสาว ปณิดา สอนศิริ



4959010226 นางสาว ปทติตา จั่นเพชร

59010102 นางสาว ปทมุทพิย์ พทุธรกัษา

59010227 นางสาว ปทมุพร ยิม้ละมยั

59010228 นางสาว ปภาวรนิท์ แดงโชติ

59010229 นางสาว ปรฉิัตร แกว้กอ้น

59010108 นางสาว ปรยิวรรณ ธารสนัต์

59010016 นางสาว ปรดีาภรณ์ ประเสรฐิธรรม

59010110 นางสาว ปรยีาภรณ์ ตัง้มั่น

59010230 นางสาว ปลายฝน โคตรชยั

59010111 นางสาว ปิญชาน์ ดา่นอดุม

59010232 นางสาว ปิยะภรณ์ กินยืน

59010233 นาย พงษพ์ฒัน์ บญุลอ้ม

59010113 นางสาว พรนภา พวงสนุทร

59010234 นางสาว พรนชัชา สายวงค์

59010292 นางสาว พรพิมล น า้รกัษ์

59010237 นาย พชัรพงศ์ โพธ์ิพระรส

59010295 นางสาว พชัรี พิมพอ์รญั

59010240 นางสาว พิชญา สวสัดิวงษ์

59010241 นาย พิชญาภรณ์ จนัทะเหล็ก

59010242 นางสาว พิมพลอย จนัทรอ่ิ์นตา

59010117 นางสาว เพ็ญพิชชา ตองอบ

59010123 นางสาว ภทัรวดี สติคราม

59010126 นางสาว ภาณมุาส คชรนิทร์

59010128 นางสาว ภาวณีิ บ ารุงกิจ

59010249 นางสาว มลัลิกา ธาราภมิู

59010250 นางสาว มลัวกิา ภายชิด

59010018 นางสาว เมธิณี พระสวา่ง

59010251 นางสาว ยภุาพร วอนรมัย์



5059010136 นางสาว โยษิตา คา้ผล

59010252 นาย รณกฤต ผ่องแผว้

59010137 นางสาว รติรส ศรกีลุ

59010253 นางสาว รพีพรรณ วงทา้ว

59010019 นางสาว ระพีพรรณ ส าราญพนัธ์

59010255 นางสาว รงัสิมา ศรวีงษห์ดั

59010296 นางสาว รชัฎาภรณ์ โพโส

59010139 นางสาว รชัฎาภรณ์ อินทรน์อก

59010141 นางสาว รตัิพร ลาวงั

59010143 นางสาว รุง่เรอืง เจรญิเขต

59010020 นางสาว รุง่อรุณ ไพเราะห์

59010258 นาย วชิรวทิย์ ดาวเรอืง

59010297 นางสาว วรรณพร บญุเต็ม

59010145 นางสาว วรรณษา สวุรรณคช

59010022 นางสาว วรญัญา พงเจรญิ

59010146 นางสาว วรศิรา ไชยเคน

59010147 นางสาว วชัรภรณ์ เกตแุกว้

59010148 นางสาว วชัราภรณ์ เทยีงภกัดิ์

59010260 นางสาว วารณีิ พรมมาพงษ์

59010149 นางสาว วชิดุา เดชพรม

59010152 นางสาว ศศิธร อุน่ค  าศรี

59010263 นางสาว ศศินา เกตเุงิน

59010264 นางสาว ศิรริตัน์ บตุกาด

59010265 นาย ศภุกร ฟุ่ มเฟย

59010267 นางสาว ศภุลกัษณ์ ศรฤีาชา

59010268 นางสาว ศภุาพิชญ์ เชือ้จนัทร ์

59010270 นางสาว สาธิตา มงคลคลี

59010156 นางสาว สายฝน ขมุทรพัย์



5159010272 นางสาว สิรญิาพร จ านองกาญจนะ

59010298 นางสาว สิรยิา สืบสนุทร

59010273 นางสาว สคุนธ์ิทพิย์ ทรายทองวฒันา

59010274 นางสาว สดุารตัน์ กรานวงษ์

59010299 นางสาว สดุารตัน์ สยุะราษฎร์

59010275 นาย สทุนิ ชาลี

59010027 นางสาว สนิุสา กลุสากล

59010162 นางสาว สภุาวรรณ เหรยีญพี้

59010300 นางสาว สมุลทา รุง่ไธสงค์

59010028 นางสาว สมิุนตรา ทมิา

59010277 นางสาว สรุญัชนา สงวนศกัดิ์

59010278 นางสาว สรุตันาภรณ์ ธูปทอง

59010164 นางสาว สรุยิาพร สอนนชุ

59010165 นางสาว สวุพิชชา สทุธิวารี

59010167 นางสาว สวุศิรา ภผูาพลอย

59010281 นางสาว อโณทยั โพธิน

58010137 นางสาว อรณญัช์ สารเวก

59010284 นางสาว อรณิชา แซโ่งว้

59010285 นางสาว อาลิษา ศรษีะนาราช

59010175 นางสาว อิสสรยิา ทองใบ

59010286 นางสาว อษุา มีแกว้

59010176 MISS NHEM SONLINA

59010177 MISS UM SREYNITH



52
ปีการศึกษา 2562

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

59170228 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง กนกอร มะลิปรดีากลุ

59670015 วา่ที่รอ้ยตรี กฤษณะ ขนัทอง

59170234 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง กาญจนา กฎุเพ็ชร ์

59670019 วา่ที่รอ้ยตรี กิติกร เพชรคง

59670026 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง จิรชัยา แนน่อดุร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

58910122 นางสาว ชลลดา พลูเป่ียม

58910126 นางสาว พรรณิกา เอีย้งปาน

58910128 นางสาว ไพรตัน์ อรุะมา

58910129 นาย ภทัรพงศ ์ งานสกลุ

58910135 นาย ศิวบตุร  ลือทองจกัร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

59170065 นางสาว พชัรกิา สนุา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

59170236 นางสาว จรญัญา กฤตยณ์ชัช์

59170124 นางสาว ฐิติวรดา ดีเหลือ

59170015 นางสาว ดิษยากรณ์ เอ่ียมใบพฤกษ์

59170042 นาย ธนวชิญ์ แสงสวุรรณ

59170116 นางสาว ศิรวิภิา กาญจนาวลิ

59170119 นางสาว อโนชา วนัจีน

วิทยาศาสตรบัณฑิต  



53
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

59170295 นางสาว กนกวรรณ พนัพี

59170029 นางสาว กมลกานต์ โยลยั

59170229 นางสาว กมลนทัธ์ ไชยสวุรรณ

59170006 นางสาว กมลผกา สขุจนัทร ์

59170164 นางสาว กมลวรรณ สทุธิสถิตย์

59170165 นางสาว กรวรรณ วงศธ์ุวนนท์

59170231 นาย กฤษณะ บญุประเสรฐิ

58670163 นางสาว กฤษณา พว่งพลู

59170232 นางสาว กญัญารตัน์ คิดในทางดี

58670087 นาย กณัฑ์ ชณุหสกลุโรจน์

58670273 นาย กนัต์ ภวภตูานนท ์ณ มหาสารคาม

59170233 นาย กนัตพิชญ์ เข็มขาว

59670024 นาย กิตติธัช นอ้ยใจดี

59170121 นาย กิตติพงษ์ อบมาสุย่

59670020 นาย กีรติ รอดคง

59670087 นางสาว กลุนรี แสงนาค

59170168 นางสาว กสุมุา ไตรยสทุธ์ิ

59170235 นาย เกรยีงศกัดิ์ ยั่งยืน

59170147 นางสาว คฑาทพิย์ ป้อมสวุรรณ

59170169 นาย คณิต บญุมานะ

59170170 นาย คติชาติ ทองบวั

59170171 นาย คตุติพงศ์ รุกขวฒันกลุ

59670088 นางสาว จรยิา ชตุิพนัธุม์ณีรตัน์

59170294 นาย จกันรนิทร ์ สิงหน์นัท์

59170237 นางสาว จนัทกานต์ แกว้กอง

59170079 นาย จารุภกัดิ์ วงษแ์สนอาจ

59170149 นาย จิตรภาณุ ทบัยอ้ย



5459170080 นางสาว จิราพร ชารโิต

59170150 นางสาว จิราพร ไวยะพนัธ์

59170105 นางสาว จฑุามาส เผือกผ่อง

59170238 นางสาว จฑุาสินี มหทัธนานนท์

59170081 นาย ฉัตรชยั ดว้งเงิน

59170082 นางสาว ชนญัชิดา ลิม้ปัญญาเลิศ

59170172 นางสาว ชนดัดา ยาสมทุร

59670091 นาย ชนาธิป สองเมือง

59170173 นางสาว ชนินาถ แสงอรุณ

59170030 นางสาว ชมพนูทุ ชาลาธราวฒัน์

59170031 นางสาว ชไมพร เมฆมาก

59170106 นางสาว ชวศิา วาดถนน

59170240 นาย ชยัสิทธ์ิ แกว้สพาน

59170241 นาย ชาคร จนัทรไ์ทย

59170014 นางสาว ชตุิกาญจน์ ศิรโิท

59170174 นาย โชคชยั พนัธุม์าตร

59670027 นาย ฐปนวชัร ์ ปาลกะวงศ์

59670028 นางสาว ฐิติกานต์ จิกจกัร ์

59670029 นางสาว ฐิติพร ทนง

59170242 นางสาว ฐิติมา ค าศกัดา

59670092 นางสาว ณฐกร เศรษฐหริญั

59670030 นางสาว ณฐาพร รศิิริ

59670093 นางสาว ณฤศภา พิมพา

59670094 นางสาว ณชัชา กิมเต็ง

59170107 นางสาว ณฐักานต์ ศิรชิยัราวรรณ

59170243 นางสาว ณฐักานต์ สิงหท์อง

59170244 นางสาว ณฐัฐา เป่ียมงาม

59170245 นางสาว ณฐัณิชา ละมลุตรี



5559170108 นางสาว ณฐัติมา จนัทรศ์รทีอง

59170176 นางสาว ณฐัธยาน์ ศรเีรอืง

59170178 นาย ณฐัพทัธ์ เจรญิมินตร์

59170246 นางสาว ณฐัวดี ชมุสิงห์

59170125 นาย ณฐัวฒิุ จนัทรค์  า

59670097 นาย ณฐัวฒิุ จนัทรพิ์ทกัษ์

59170152 นางสาว ดวงกมล กยุแกว้

59170127 นางสาว ดวงกมล ทรพัยส์ขุ

59670018 นางสาว ดารากลุ มหาโคตร

59170296 นางสาว ดารารตัน์ ปู่ ค  ามา

59170008 นางสาว เดือนฉาย พิพฒันส์จัจา

59170247 นางสาว ทรพัยอ์  าไพ มีภคู  า

59670034 นาย ทองทด นา่บรูณะ

59170128 นางสาว ทพิรตัน์ ธิติทรพัยอ์ดุม

59170041 นาย เทพนิมิตร ทบัไทย

59170129 นาย ธนกฤต เผ่าพนัธ์

59670035 นางสาว ธนสร ศขุสมใจ

59170005 นางสาว ธนญัธร วงษไ์ทยวรรณ

59670036 นาย ธนากร มงัธานี

59170182 นาย ธนายตุ วายรุะกลุ

59170183 นางสาว ธนิษฐา ดีมาก

59170060 นางสาว ธมลวรรณ สงวนศกัดิ์

59170248 นางสาว ธัญชนก ชยัวรพล

59170004 นางสาว ธัญญนนัท์ วฒันชยัรตันา

59170184 นางสาว ธัญลกัษณ์ คงสง

59170249 นางสาว ธิดารตัน์ ศรเีลิศ

59170185 นางสาว ธิติยา ศิรขินัธ์

59670101 นาย นพกิจ มงคลเมฆ



5659170250 นางสาว นพวรรณ บตุรหงษ์

59170251 นาย นราธิป สภุาผล

59670039 นางสาว นฤมล เผ่าพงษ์

59170252 นางสาว นวพร เน่ืองจ านงค์

59170186 นางสาว นทัชา แดงมา

59170046 นาย นนัทปรชีา สวุรรณเสสงัข์

59170187 นางสาว นิชนนัท์ รตันไ์ธสง

59170131 นาย นิติธร พงษก์ าเหนิด

59670041 นางสาว นชุธิดา มาสงค์

59670042 นางสาว บญุนฤณี บตุรพรม

59170033 นางสาว เบญจภรณ์ สอนวนิิจฉัย

59170189 นางสาว ปณิชา กลิน่จนัทร ์

59170253 นางสาว ปณิตา ศรบีวั

59670045 นางสาว ปนดัดา โยนจอหอ

59170190 นางสาว ปภสัสรา วงษส์นั่น

59170110 นางสาว ปภาพินท์ แกว้เรอืง

59170011 นางสาว ประกามาศ ก าจดัภยั

59170254 นางสาว ประสิตา ระดากร

59670046 นาย ปรวิฒัน์ ดจุวรรณ

59670047 นางสาว ปวนัรตัน์ ภคนนัทก์ลูรตัน์

59170255 นางสาว ปวณีา ภอูาษา

59170191 นางสาว ปัญญภรณ์ วงคอ์ดุม

59170257 นางสาว ปาลิดา กมลเกษมวงศ์

59170192 นาย ปิยะ สละบาป

59170259 นางสาว ผลคณีุ ลชัชานนัท์

58670106 นาย พงษพิ์พฒัน์ แสงวริตัน์

56170226 นางสาว พนิดา มลูพลงาม

59170194 นางสาว พรนภา ใจยิม้



5759170020 นาย พรพิทกัษ์ ถนอมรอด

59670050 นางสาว พรเพ็ญ ทองรกัษ์

59170260 นางสาว พรหมพร พรหมราช

59170092 นางสาว พชัรภรณ์ สขุเกษม

59170262 นางสาว พชัราภรณ์ รตันงั

59170066 นางสาว พชัรติา เอ่ียมสะอาด

59670104 นางสาว พชัรี แชม่ช่ืน

59170048 นางสาว พชัรี ปัญญาภู

59670052 นางสาว พชัรพีร นาคสงูเนิน

59670053 นางสาว พิกลุวดี คิดกลา้

59670054 นางสาว พิชญจิ์รนนัท์ หวงัถนอม

59170263 นางสาว พิชญานิน สวสัดีมงคล

59670055 นางสาว พิชามญชุ์ ดีรศัมี

59170002 นางสาว พิมพช์นก ทองนา

59170003 นางสาว พิมพอ์ร คณุยงั

59170195 นางสาว พิรยิา พิกลุผล

59170264 นางสาว เพ็ญประภา สรุะถา

59170196 นางสาว เพ็ญพิชชา โสมนสั

59670016 นางสาว เพ็ญพิญา จุย้จู่เอีย้ม

59170266 นางสาว ภทัราภรณ์ สงูสดุ

59170022 นาย ภาคภมิู สงคพิ์มพ์

59670059 นาย ภาสกร บญุวงษ์

59170197 นาย ภมูพชัร พิพฒัศรี

59170111 นางสาว ภรูชิา พลนิกร

57170170 นาย มงคล สขุเสรมิ

59670060 นางสาว มธุรนิทร ์ เหลือผล

59170134 นางสาว มณัฑนา หวานสนิท

59670061 นางสาว มารมิาศ พธัโนทยัธาดา



5859170199 นางสาว เมทะนี เทพนิมิตร

59170135 นางสาว รมิตา มีมะโน

59170268 นางสาว รวนิท์ นาวนิ

59170203 นางสาว รสรนิทร ์ แกว้กนัดา

59170136 นางสาว รงัสิมา เกิดศิริ

59670065 นางสาว รตัติญาพร ภชูาดา

59670107 นางสาว รตันาวดี ติมลุา

59670108 นางสาว รตันาวลี ติมลุา

59170096 นางสาว รนิญาภรณ์ กา้นจกัร ์

59670109 นางสาว ลลิตา จนัทระ

59170112 นางสาว ลลิตา เลาะหนบั

59170097 นางสาว ลลิตา สมคิด

59170270 นางสาว ลกัษณพร มะลิงาม

59170025 นางสาว ลกัษิกา มว่งศิลา

59170271 นาย ลทัธพล สวุศิน

59170156 นาย วงศธร ไกรสทุธ์ิ

59170036 นาย วรรณพงษ์ ธนสขุพลรตัน์

59670110 นางสาว วรรณพลอย อยูส่ถิตย์

59170207 นางสาว วราพร สขุทพิย์

59170137 นาย วราวธุ สินเธาว์

59170138 นางสาว วรยิา นิลวรรณ์

59170113 นางสาว วสมล ธาราศกัดิ์

59170070 นาย วสนัต์ ปัญญาเหลือ

59670112 นาย วชัรพล เกียกกาย

59170139 นาย วายุ ตะสารกิา

59170272 นาย วชิยตุม์ ป๊อกตงั

59170114 นางสาว วภิาวี ยอดชยัภมิู

59670068 นาย วศิวะ อินทรฉ์ ่า



5959170209 นางสาว ศกลวรรณ กลิน่จนัทร ์

59670113 นาย ศตวรรษ คุม้เหลือ

59670069 นาย ศรราม ตนัวฒันาอารยี ์

59670070 นางสาว ศศินา กณัโสภา

59170027 นาย ศกัดิพ์ล ดาวกระจาย

59170013 นางสาว ศิรดา นาคภกัดี

58170130 นางสาว ศิรนิภา เซ็นหอม

59170275 นางสาว ศิรนิาท ค าพิพากษ์

59170007 นางสาว ศิรปัิญญา กลิน่โสภณ

59170210 นางสาว ศิรพิร อาจสามารถ

59170276 นางสาว ศิรพิฒันา วรรณสทุธ์ิ

59170037 นางสาว ศิรลิกัษณ์ ศกัดาปรชีา

59170212 นาย ศิวกร พรานกลา้

59170213 นาย ศิวกร ลิบงามเลิศ

59170214 นาย ศภุกิตติ์ ดวงจนัทร์

59670114 นาย ศภุชยั คิดหาทอง

59170050 นาย ศภุโชค วณิชยกิ์จมงคล

59170215 นางสาว สกลุรตัน์ แพงศรลีะคร

59170280 นาย สนธิกาญจน์ จินตนา

59170117 นาย สณัหวชั จงูาม

59170028 นาย สารทิธ์ิ มากมี

59670071 นาย สิทธิพล โตสกลุ

59670116 นาย สิรวชิญ์ ภกัตรค์ีรี

59670072 นาย สิรวชิญ์ รชัธานี

59170052 นางสาว สิรสิกลุ เศรษฐสิทธ์ิ

59170216 นางสาว สดุารตัน์ รอดผล

59170285 นางสาว สธิุดา อดุมทรพัย์

59170286 นางสาว สธิุสา ศรมีงคล



6059170287 นางสาว สนิุสา โยธาจนัทร์

59170217 นางสาว สพุตัรา ฉายแหลมหลกั

58670253 นางสาว สพิุชชา ตนัเจรญิ

59670074 นางสาว สพิุชฌาย์ ทองค าแท้

59170118 นางสาว สภุสัสรา พรหมคีรี

58670254 นางสาว สภุาวรรณ จนัทราช

59170101 นางสาว สมิุนตรา มว่งศิลา

59670117 นางสาว สรุางคนา ตานอ้ย

59170218 นางสาว เสาวลกัษณ์ งามผล

59170144 นางสาว อโณทยั เรอืงธรรมนนัทะ

59170288 นางสาว อธิการ ์ สขุประเสรฐิ

59670076 นางสาว อธิชา แสนสอาด

59170219 นางสาว อนญัญา เทยีนแกว้

59170054 นางสาว อนสุราพร บญุจนัทร์

59670077 นางสาว อภิญญา พิบลูยไ์พร

59170289 นางสาว อภิรมยญ์า สดุบอนิจ

59170161 นาย อภิสิทธ์ิ ปัญญานศุาสตร์

59670078 นาย อภิสิทธ์ิ หมู่เกษม

59170145 นางสาว อมรประภา บญุฤทธ์ิ

59670118 นางสาว อรยา กรดเครอื

58170139 นางสาว อรยา อินทจกัร ์

59670080 นาย อรรชวนิทร์ ฝอยทอง

59170291 นาย อรรถพงศ์ แสงศกัดิ์

59170222 นาย อรรถภร รตันพงษ์

59170038 นางสาว อรอนงค์ เกตดุาว

58670055 นาย อรญิชย์ รุง่ขจรกลิน่

59170224 นางสาว อลิตา ลาภเงิน

59170292 นางสาว อกัษราภคั พิพฒันานกุลู



6159670083 นางสาว อารยีา วเิศษมาก

59170225 นาย อิศเรษย์ พลคง

59170226 นางสาว อิสรา เจ๊ะเม๊าะ

59170293 นางสาว อิสราภรณ์ เรอืงมณี

59170146 นางสาว อทุยัวรรณ คานจนัทกึ

59670084 นาย เอกภพ กนัทตั

59170227 นางสาว ไอศวรรย์ เดน่ชยั
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ปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

58050247 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ณฐัธิดา สมประสงค์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

59050793 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง กญัญารตัน์ บญุเชิดชู

59550166 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ณฐัธิชา กรุะคาน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

59050718 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง สิรภทัร จนัทรเ์สรมิ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม

57921141 นาย กรณนิ์ธิ สนุทราภิรมยส์ขุ

58920691 นาย ดิเรก เขม้ค  า

58920692 นาย ตฤณภทัร ชิงชนะ

57921146 นาย วชัร จกัรชยัชาญ

57921147 นางสาว วนัวสิาข์ โสภา

58920697 นาย อธิชย์ ใจทาหลี

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

60910108 นาย กวนิ สิมะวฒันา

60910070 นาย ธรากร สขุศรนีวล

60910109 นางสาว เนาวรตัน์ ชมภนูชุ

60910071 นาย ปิยพล แหว้เพ็ชร

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม

58910215 นาย พรไพบลูย์ พทุธคณุ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

57912245 นาย ทนาลกัษ์ ปราณีคณุากร

58910224 นาย พีรเดช ลออธรรม
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

60910068 นางสาว ชลธิชา กมลเจรญิแสนสขุ

58910226 นาย ไชยพฒัน์ ทวทีรพัยพิ์ทกัษ์

58910227 นาย ทนิกร ทานา

59910299 นาย มานสั พดัจนัทรห์อม

58910229 นางสาว วรรณทพิย์ พิมพด์ี

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

60910066 นาย ธนวฒัน์ ราชภิรมย์

58910305 นางสาว วภิาวรรณ นีละพงษ์

58910218 นาย สนัติพงษ์ จนัทรท์องดี

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ

58910220 นางสาว ขนิษฐา ประกอบศรี

58910221 นางสาว สชุาดา สคุนธานนท์

58910222 นางสาว สพุตัรา บญุเรอืง

เทคโนโลยบีัณฑิต  

กลุ่มเทคโนโลยกีารจัดการพลังงาน

57550401 นาย นรนิทร์ ในพิมาย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

59050732 นางสาว ณฐัวดี ปุ่ นกลา้หาญ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

59050077 นาย ณชัพล เพ่ิมญาณวรรธนะ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

59050279 นางสาว กลุสตรี ศรจีมุปา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพืน้ฐาน

59050429 MR. LYTHEAN MAO

59050433 MR. SENG SOPHEAK
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สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว

59050430 MR. VITHYEA SAM

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

59050886 นางสาว แพรพลอย ชฎาวงษ์

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

59050431 MR. KIMLEANG SONA

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

59050194 นางสาว ชนากานต์ เดชะปรากรม

59050208 นางสาว มนฤดี ศรดีา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

59050791 นาย กฤษฎา แสงเดชา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

59050199 นางสาว ณฐัณิชา ศรวีรรณ

59050149 นางสาว ดวงนฤมล อินทรวตัิ

59050739 นางสาว พชัรา ชยัชล

59050740 นางสาว พชัรพีร วฒันา

59050128 นางสาว สิรนิยา บญุชว่ยเหลือ

59050214 นางสาว อรสิรา กระโหท้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

59050218 นาย กฤตยชญ์ อจัฉราวรรณ์

59050243 นาย ศิวโรจน์ นพรตันอ์าภากลุ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

59050809 นาย พิพฒัน์ สมสวุรรณ

59050815 นาย วชินนท์ นิรมลเดชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

59050553 นางสาว ชาลิสา ช่ืนศิริ



6559050832 นางสาว นนัทกิานต์ อา่งแกว้

59050310 นาย อาสาฬห์ ปรญิญารตัน์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

58050593 นางสาว กนกวรรณ จนัทรพิ์ทกัษ์

59050722 นางสาว กนกวรรณ ปลายชยัภมิู

59050910 นางสาว กรกนก บวัชว่ง

59050188 นาย กฤติน ก าลงักิจ

59050723 นางสาว กฤติยา จนัทร

59050726 นางสาว กญัญาณฐั ลงยนัต์

59050727 นางสาว กลัยกร วเิศษโวหาร

59050465 นางสาว จิรชัญา ปะสิง่ชอบ

59050192 นาย จิรายุ ปนตะคุ

59050729 นาย เจรญิชยั มาดี

59050730 นาย ชวนนท์ เจรญิทรพัย์

59050470 นาย ฐิตพล จิตตรกัโข

59050198 นางสาว ณฏัฐา ใบงาม

59050047 นางสาว ณฐักมล นวกลู

59050591 นางสาว ณฐัภรณ์ พรมจนัทร์

59050733 นาย ธนศกัดิ์ มณีปกรณ์

59050473 นาย ธราธร อิฐตาธิคม

59050734 นางสาว ธีรนาฎ วรรตันช์ยักลุ

59050475 นางสาว นภสัสร เอีย๊บธงชยั

59050476 นางสาว นรศิรา ควรหตัถ์

59550141 นาย นทัธว์ฒัน์ พฤทธพงศ์

59050735 นางสาว นนัทนชั ณรงคพ์นัธ์

59050050 นางสาว นชุรนิทร ์ ศรลีางาม

59550073 นางสาว บษุยา เมตตา



6659050737 นางสาว เบญญา พนัศิริ

58550173 นาย ป้อมเพ็ชร ธาราดล

59050738 นางสาว ปานิศา สารพนัธุ์

58050610 นางสาว พบพร ทองกอ้น

55050549 นางสาว พณัณภ์สัส์ จนัทรผ์่อง

59050205 นางสาว พิมพช์นก วงษไ์ทยผดงุ

58550069 นาย พิรยิกร ศิรกิลุ

59050478 นาย ภทัรพงศ์ ลิมปวฒันะ

59050207 นาย ภรูนิท์ กลางประพนัธ์

59050480 นางสาว มาลินี ภกัดีค  า

59050596 นางสาว วรณนั รตันพงษ์

59050597 นางสาว วรพิณ แซต่ัง้

59050744 นางสาว วรรณิดา สวา่งอรุณพร

59050745 นางสาว วาสิตา แจม่แจง้

58050447 นางสาว วลิาสินี ศรคีลา้ย

59050127 นาย ไวชยา ศิรมิงคล

58050448 นาย ศรญัยู บญุกอ

59050746 นาย ศรทัธา จงูจิตรด ารงค์

59050209 นางสาว ศศิประภา หว้ยใหญ่

58050450 นางสาว ศิวนนัท์ เติมกสิพาณิชย์

59050748 นางสาว ศทุธิณีย์ เศรษฐวานิช

58050169 นาย ศภุกร หุน่ป้ัน

59050749 นาย สรณน์ครนิทร์ สอนค า

59050750 นาย สรวศิ อดุมวชิยัวฒัน์

59050013 นางสาว สโรชา กนิษฐสตุ

59050599 นางสาว สกุญัญา ม่ิงขวญั

59050751 นางสาว สชุาดา มหากิจศิรโิชค

59050752 นางสาว สชุาวดี ศรปีาน



6759050600 นางสาว สพุรรณษา เน่ืองหนนุ

59050211 นางสาว สภุาวดี ศิรพิทุธานนท์

59050356 นางสาว หทยัรตัน์ แตว้โคกสงู

59050485 นาย อโณทยั ศกัดิว์รกลุชยั

59050486 นางสาว อนญัญา แจง้หล า

59050022 นางสาว อรพรรณ กล า่เพ็ญ

59050129 นางสาว อรวรา ดีพรอ้ม

57050603 นางสาว อรสา ชาเสน

59050753 นาย อคัรวนิท์ พิมานทศิากร

59050754 นาย อิสรณิ นิลสวสัดิ์

59050059 นางสาว อษุณา สนัทฤทธ์ิ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

59550148 นาย กนกสิงห์ ข  าดี

59050603 นางสาว กนกอร คทัธจนัทร์

59050757 นางสาว กฤติยา พวงก่ิงแกว้

59050604 นาย กฤษฎา โภคา

59550150 นาย เกรยีงไกร ราชสนุทร

59050759 นาย เกียรติโยธิน พลดงนอก

59550080 นาย คชา ยอดมนตรี

59050606 นาย คณาเทพ กกูขนุทด

57050610 นางสาว จรยิา นิลเชิด

58050468 นาย จกัรกฤษณ์ เสนาไทย

59550081 นาย จิรานวุฒัน์ ตาเป้ีย

56550413 นาย จิรายุ ยิง่สม

59050760 นาย จีระเดช พลูทองค า

59050499 นาย เจษฎากร ธงงาม

59050761 นาย ชนะศกัดิ์ ชนุไล้

59050762 นางสาว ชมชนก ไพรดี



6859050131 นางสาว ชลธิชา แสงจินดา

59050501 นาย ชยัรตัน์ เดชอทุยัธนกิจ

58050092 นาย ชาณกุรชิ ไชยศรี

59050223 นาย ชตุิกรณ์ กลิน่สาโรจน์

59050225 นางสาว ฑิตยา เลาหลา่ย

59050608 นาย ณพล เชาวว์ฒันพ์งษ์

58550036 นาย ณรงคช์ยั เธียรสิรวิงษ์

59550152 นาย ณรงคศ์กัดิ์ กาญจนพงัคะ

57050302 นาย ณฐัชนน กระจา่ง

59050505 นาย ณฐันนท์ กลิน่ดี

58050273 นาย ณฐัพล โนราช

59050506 นาย ณฐัพชัร เอียดผกัแวน่

58050274 นาย ณฐัภทัร ททีอง

59050064 นางสาว ณฐัรยีา หงษไ์ทย

58050473 นาย ณฐัวตัร นวมทอง

59550154 นาย ณฐัวสัส์ ขาวผ่อง

59050764 นาย ทศพร วฒันสาธิต

58050623 นาย ธนกร ใบกวา้ง

59050768 นาย ธนกฤต เบญจกิจ

58550194 นาย ธนวฒัน์ นอ้ยมี

59050509 นาย ธนวฒัน์ บรุุษเลีย่ม

59050016 นางสาว ธนารกัษ์ ทั่วดาว

58050279 นาย ธวชั รุง่จรสัพงศ์

59550024 นางสาว ธัญญารตัน์ แดงกระจา่ง

59050367 นาย ธาวนิ สะมะทอง

59050076 นาย นนทวฒัน์ ยมาพฒัน์

59050065 นางสาว นราภรณ์ ช่ืนสมบรูณ์

59550087 นาย นิธิกร ศิรนิพุงศ์



6959050614 นาย เนติพงษ์ นาคพนัธ์

59050236 นาย ปกรณ์ น่ิมเนียม

58050285 นาย ปรตัถกร ลาสอน

58050286 นาย ปรญิญา แกว้โพธ์ินอ้ย

59050068 นางสาว ปานชีวนั ธรรมจง

59050510 นางสาว ปิยนชุ ก๋งเล็ก

58050288 นาย พงศธร สง่เชือ้

59050023 นาย พงศธร หยอ่นถึง

58550200 นาย พชัรพงศ์ เกีย้วมาศ

58550201 นาย พิธภณัฑ์ ทองป้อง

59050075 นางสาว พิมพค์ณุชัญ์ เดชาติวงศ์

59550027 นาย พีรยศ วงศม์าลามาศ

58050480 นาย พีรวสั แสงพรศรอีรุณ

59050776 นาย ภคัพงษ์ แนมขนุทด

59050779 นางสาว รสิตาวรี ์ อคัรชาติภิรมย์

59050618 นาย รุง่รดิศ ทา่ดี

59050070 นาย รุง่โรจน์ สบายดี

58050294 นาย ฤทธิศกัดิ์ ผลาผล

59050071 นาย วงศธร น าพา

59550029 นาย วศัพล ศรศีกัดา

58050629 นาย วธิิพนัธ์ สินไชย

58050632 นาย วรีภทัร ศรพีลากิจ

59050621 นาย วฒิุภทัร สขุส  าเภา

59050134 นาย ศรณัย์ มธุรญัญานนท์

58550209 นาย ศรายทุธ กาญจนเพ่ิมพนู

59050780 นาย ศราวธุ ปลกุใจ

59050782 นาย ศภุกิจรฐั คงกระพนัธ์

59050783 นาย ศภุณฐั ชพูงษ์



7059050516 นาย ศภุฤกษ์ รตันวงศ์

59050517 นาย ศวุานนท์ ทานะกาศ

55050202 นาย สมชาย แซเ่จีย

59550158 นาย สรลั ศรวงษ์

59050520 นางสาว สายธาร วาปีเตา

59050521 นาย สิทธิกร สภุารตัน์

59550159 นาย สิทธิพร นอ้มเจรญิ

58550139 นาย สิรวิฒิุ รตันไ์พศาลศิลป์

59050376 นางสาว สดุารตัน์ มงคลพิส

59050244 นาย สทุธวรี ์ สขุะกลู

59050624 นางสาว สปุรญีาพร โมตา

59050522 นาย สรุนนัท์ คงเจรญิสนุทร

59050625 นาย สรุวฒิุ มหาวรรณอ์ุ๊ด

56050831 นาย สรุศกัดิ์ บีซนั

59550093 นางสาว เหมือนฝัน แป้นเหมือน

59050245 นาย อชรายุ ศรพีล

58050299 นาย อดิศกัดิ์ เรงิสมทุร

59050523 นาย อนพุงศ์ แผ่นผา

58550141 นาย อศัวเทพ ไชยนอก

59050789 นาย อาทติย์ วจิิตรถาวรกลุ

59050155 นาย ไอศวรรย์ เรอืงภกัดี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

59050524 นางสาว กชกร สขุศรี

59550161 นางสาว กนกจนัทร์ อินทวงษ์

58050303 นาย กนกพล จารุจินดาพล

59050024 นาย กฤตภาส ชตุิดาราลกัษณ์

57050658 นาย กฤษฎา บบุผาสงัข์

59050792 นาย กฤษณ์ บวักลา้



7159050246 นางสาว กญัญารตัน์ โมง่เมา้

59050794 นาย กนัตพฒัน์ ตัง้พรเจรญิสขุ

59050795 นาย กิตติณฏัฐ์ คีรรีตัน์

59050907 นาย กิตติพนัธ์ ฉ ่าฉิม

59550163 นาย กิตติพนัธ์ ปากเมย

59050728 นาย กิตติศกัดิ์ รุง่สิทธ์ิธนโชติ

58550215 นาย ครรชิต เจรญิอินทร์

56550564 นาย จกัราวธุ พรประภา

59050248 นางสาว จฑุามาศ ดว้งชู

59050796 นางสาว จฑุามาศ พืชหมอ

57550026 นาย ฉัตรนิ ทองประสิทธ์ิ

56550041 นางสาว ชนานนัท์ สง่ศิลป์สอาด

55050608 นาย ฐาปนะ ญานศิริ

59050250 นางสาว ฐิตาพร โพธิพร

59050527 นางสาว ณฏัฐณิชา เกษมธนะศกัดิ์

59050629 นาย ณฏัฐ์ดนยั เอ่ียมปา

59050801 นาย ณฐัพล เลียวชยัภมิู

59050802 นาย ณฐัวฒั ชยัมงคล

58050650 นาย ณฐัวฒิุ มาสบ

56050214 นาย ดารร์นั ลคูก์ โบวล์ีย์

58050313 นาย ดษิุต ผิวบาง

59050253 นาย ทรงพล ถนอมทรพัย์

58550221 นาย ธนภมิู ประทมุรตัน์

58050656 นาย ธนาพงษ์ ดว้งปลี

59050081 นางสาว ธนาภรณ์ มลูผล

59050531 นาย นนัทเสวี สายยศ

58550145 นางสาว บงัอร โพธ์ิมลู

58050497 นาย บญุญฤทธ์ิ อินทรเ์พ็ญ



7259050532 นางสาว บษุกร คลอ่งใจ

59550033 นางสาว เบญจวรรณ แกว้จนัทร์

59050637 นาย ปรชีา พิมพส์วสัดิ์

58050318 นาย ปัญชเร พฒันเ์จรญิ

58050663 นางสาว พณิฐษนญัช์ คลา้ยพรอ้ม

59050640 นาย พลลภตัม์ พงษโ์สภณ

58050666 นาย พลากร ป้องกนั

58050320 นาย พสักร แนบสนิท

57550527 นาย พิรยิะ บญุจิตต

59050810 นางสาว เพชรรตัน์ ไตรยงวานิช

59050261 นาย ภคพล ศรปีระเสรฐิ

59050536 นาย ภาณวุชิญ ดวงศิริ

57550244 นางสาว มารสิา เชียงพนัธ์

57050214 นาย ยศกฤศ กลุเตชะวณิช

59050537 นาย รชานนท์ เฟ่ืองศรี

59050645 นาย รวโีรจน์ พนูสงา่

58050504 นาย ราชฆมัพร กระทู้

59050156 นาย ราชนัย์ สรสิทธ์ิ

59050539 นาย วราทติย์ แสวงบญุ

59050813 นางสาว วราภรณ์ พนัธค์ง

56550592 นาย วชัรนิทร ์ ศรวีลิาศ

59050816 นางสาว วภิาพร สขุรี

57050691 นางสาว วมิลรตัน์ ปรุงสขุ

59050083 นาย ววิรรธน์ แกว้แสงทอง

58050100 นางสาว วรียา ชลวานิช

57550186 นาย วรีวฒิุ มะสิงห์

58550089 นาย วรีะฉัตร ฉลอง

59050084 นาย ศราวธุ สทุาวนั



7359050646 นาย ศภุกร มาลากลุ

59050394 นาย ศภุวชิญ์ ทองยืน

57550122 นาย สมโชค ดีใจงาม

59050819 นางสาว สรลัชนา ประเสรฐิสดุ

58050685 นาย สหรฐั ลิม้ประเสรฐิ

59050547 นางสาว สชุญัญา วงัสตงั

59050820 นางสาว สนิุศา กรเวช

57550125 นางสาว สพุฒัตรา แสนทวสีขุ

59050821 นางสาว สภุาพร มมุกระโทก

59050906 นางสาว สรุษิา ขาวผ่อง

59050822 นาย โสภณ เกศกนกฤทธา

59050087 นางสาว หทยัภทัร บวังาม

58050333 นาย อนพุงษ์ สีแดง

59050548 นาย อภิสิทธ์ิ นนทญาทรพัย์

58050512 นาย อภิสิทธ์ิ หนิเพ็ชร ์

59050823 นางสาว อมรศรี ถึงแกว้

58050688 นางสาว อรญา เอ่ียมประชา

58550239 นาย อรรถพล ตรองอดุมสกลุ

58550241 นาย อ านาจ จอดสนัเทยีะ

59050824 นาย อทุยั พลขนัธ์

58050071 นางสาว ไอยดา วเิวกชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

59050089 นางสาว กมลวรรณ ชว่งโชติ

59050649 นาย กฤษณะ สรอ้ยทอง

59050090 นาย การเมือง กอ้งแดนไพร

59050091 นาย กิตติกร ทาบดุดา

59050827 นาย จิตรทวิสั ศิวะวรพนัธ์

57050159 นาย จิรวฒัน์ แสนสบาย



7457050706 นาย จิรายุ นิลพลบั

58050341 นางสาว ชนากานต์ วฒันากลู

59050828 นางสาว ชนิสรา ธิมาชยั

59050654 นาย โชติพฒัน์ โกระวโิยธิน

59050554 นาย ณฐกร พรหมบรรดาโชค

59050555 นาย ณชัพล ภกัดีแพง

58550092 นาย ณฐัชนน สขุแจม่

59050656 นางสาว ณฐัธิณี น า้ทพิย์

56050889 นาย ณฐัพงศ์ บญุประเสรฐิ

59050829 นาย ณฐัพงษ์ บตุรทองค า

59550046 นาย ณฐัศกัดิ์ ภทัรพงศโ์อฬาร

58050697 นางสาว ดารารตัน์ พนัชะนะ

59050558 นาย ทรงธรรม เชาวป์ระสิทธ์ิ

59050095 นาย ทานตะวนั ชา่งเงิน

59550113 นาย ธนา สรุยิะ

58550273 นาย ธิติ วนิชลานนัท์

59050562 นาย ธิตินนัท์ รวมทรพัย์

59050289 นาย ธีรกานต์ โพธ์ิอ่ิม

59050119 นางสาว นภสัสร เฉลิมสขุ

58550094 นางสาว นภาจรนิ ค  าศรี

58550275 นางสาว นาตยา วรรณวจิิตร

59050019 นางสาว บษุบา ทวโีคตร

59050565 นาย ปภพ มานะสขุสกลุ

59050292 นาย ประชา นานา

58050703 นาย ปรชัญา มว่งคราม

54551001 นาย ปรชัญาวตั ดีลน้

59050833 นางสาว ผาณิต มะลิค  า

59050567 นาย พงศธร โพธ์ิค  า



7559050120 นาย พงศธร แมน่ปืน

59050834 นางสาว พรรณธรา พลเยีย่ม

59050835 นางสาว พรรณปิติพิมพ์ โกมารพิมพ์

59050098 นางสาว พลอยไพลิน ทองอินทร์

58050704 นาย พชัระ วฒันสนนัท์

59050293 นาย พฒัน์ โกเศยะโยธิน

59050099 นาย พฒันากร ไกรกวี

59050100 นาย พีรวชิญ์ อินทรประเสรฐิ

59050295 นาย พฒิุนนท์ ศรอีบเชย

58550097 นาย ภคพล เลีย้งพรพฒันา

57050386 นาย ภาณเุดช ปญุศิริ

59050569 นาย ภาณพุฒัน์ ฬิลหาเวสส์

59050570 นาย ภานพุงศ์ โพธ์ินา

57050725 นาย มาฆวฒัน์ ตนัจินตนารตัน์

59050101 นางสาว มินตรา วงษม์า

59050838 นาย โรจนสัถ์ รตันวนั

55550524 นาย วรธัช ช่ืนศิริ

59050297 นาย วราวฒิุ ราชแพทยาคม

59050662 นาย วสนัต์ ตน้สมฤดี

59050298 นางสาว วาสนา อุย่สกลุ

59050300 นาย วรีะพงษ์ โคตรทพิย์

59050663 นางสาว ศจีรตัน์ ดิษฐ์ศิริ

55550105 นาย ศราวธุ ลออรตันพงศ์

59050840 นางสาว ศิรริชัช์ จสุงูเนิน

59050301 นาย ศิวกร บศุราค า

59050302 นาย ศิวชั บู๊เตียว

56550631 นาย เศรษฐพงษ์ มหนัตะ

58550282 นาย สมชาย สายทอง



7656550837 นาย สรวศิ กองจินดา

59050104 นางสาว สิรกิาญจน์ สาตรจีนพงษ์

59050664 นางสาว สิรดิา กฎุมณี

59050573 นางสาว สธิุดา พรมเจดีย์

59050105 นาย อนิรุทธ์ พฤกษะวนั

59050575 นาย อรรถสิทธ์ิ ถาวรยิง่

59050667 นาย อรญิชย์ เผือกหอม

59050843 นาย เอกพงศ์ เพาะกลาง

57550201 นาย เอกรศัมิ์ ศิลป์ทองทพิย์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพืน้ฐาน

59050422 นางสาว กณัฐณฏัฐ์ อินทรอณุโชติ

59050311 นางสาว เกษมณี พยตัติกลุ

59050688 นาย จารุกิตต์ หวงัพรสมบตัิ

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

59050847 นางสาว กชกร ประมลูศรี

59050849 นาย กิตติพงศ์ เสนาพล

59050850 นาย เกษมสนัต์ สีสมยา

59050851 นางสาว จิตรกญัญา หตัถวจิิตร

59050853 นางสาว จฑุามาศ นขุนัธ์

59050854 นางสาว เจนจิรา วรีะเผ่า

59050855 นางสาว ชนินตา มกุขะกงัค์

59050856 นาย ชยตุ คนัศิลป์

59050857 นาย ชินเทพ อาจสงัข์

59050858 นาย ฐิติพงศ์ ภาคะ

59050859 นาย ณรงศกัดิ์ ทองใบ

59050862 นางสาว ณตัินี กิจอรุณ

59050863 นาย ดรณัภพ อธิราช

59050865 นางสาว ธันยภ์คันนัท์ ป้ันหลวง



7759050866 นางสาว ธิดารตัน์ กนัพรอ้ม

59050867 นาย นพรตัน์ แกว้ประดิษฐ์

59050868 นาย นราธร งามเพลินศิลป์

59050871 นาย นิติธร จนัทรเ์พ็ง

59050873 นาย ปรชัญา เป็นสขุ

59050874 นาย ปวณีวชั วริยิานนท์

59050877 นาย พงศกร แผนสมบรูณ์

59050880 นาย พงศศ์ิริ ชโลธร

59050879 นาย พงษว์วิฒัน์ อินทรสมบรูณ์

59050882 นางสาว พรรตัน์ พรหมงาม

59050883 นาย พชัรดนย์ อภิศรนิีธิรฐั

59050885 นาย พีระวฒัน์ เวยีนกลาง

59050887 นางสาว ไพลิน พดุแจม่

59050888 นางสาว ภทัรวรรณ เน่ืองจ านงค์

59050890 นางสาว มณัฑนา เรอืงฤทธ์ิ

59050892 นาย มาโนช พลอยงาม

59050893 นางสาว วรรณิศา สินทรพัย์

59050894 นางสาว วราภรณ์ กระสงัข์

59050895 นางสาว วลีพนัธ์ เทศสวสัดิว์งศ์

59050896 นาย วฒิุนนัท์ ข  าเลิศ

59050897 นางสาว ศลิษา ปากพลีนอก

59050899 นางสาว ศิรลิกัษณ์ สืบเทพ

59050901 นางสาว สดุารตัน์ แซเ่ติ๋น

59050902 นาย อคัรพนธ์ ทรงทรพัยว์ฒันา

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

59050844 นาย กรชวลั วรพทุธ

59050315 นาย กฤษณพ์ล โกฮวดเฮง

58050374 นางสาว ณฐัชยา สมานโสตร



7859050691 นางสาว ดลภคพร พราหมณพ์ริง้

59050579 นางสาว ดวงรตัน์ พลศรี

59050416 นาย ธนดล ทลูมาลา

59050582 นางสาว พิชญา อุม่เจรญิ

59050432 MR. DARA YIN

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

59050699 นางสาว กมลลกัษณ์ มหาวรรณ

59050435 นางสาว กญัญารตัน์ ควรค า

59050671 นาย กิตติพงษ์ รศัมี

59550001 นางสาว จิตติมา พนัธุว์จิิตรศิริ

59050436 นาย จีรฏัฐ์ อมรชีวนิ

59550002 นางสาว จฑุามาศ ทรพัยป์ระเสรฐิ

59050164 นางสาว ชญาณน์นัท์ เกรยีงไกรยศ

59550003 นางสาว ชนญัญา กาญจนนิมมาน

58050561 นาย ชลชีวนิ อนกุลู

58050563 นาย ชาญวทิย์ พลูทรพัย์

58550245 นาย ชานนท์ ยินดี

59050166 นางสาว ฐิติพร ชยับา้นกดุ

59050031 นางสาว ฑิมพิกา กนัฆินนัท์

59050674 นางสาว ณฏัฐธิดา ยอดเยีย่ม

58050566 นาย ณฏัฐากร จนัทนา

58050213 นาย ณฐัพงษ์ จสูวสัดิ์

59050441 นาย ณฐัภทัร ดดัถยุาวตัร

59050442 นางสาว ตรทีพิยนิภา ศิริ

58550247 นาย ธนโชติ นรอยู่

59050676 นางสาว ธัญญาเรศ เจ๊ะดอเลาะ

59550058 นางสาว ธัญพิชชา เจรญิผล

59050445 นาย นภสั ศิรนิอก



7959050033 นางสาว นภสัวรรณ ผ่องใส

59050704 นางสาว นฤมล ตัน้ธง

59550060 นางสาว บณุฑรกิา ระววิรรณ

59550061 นางสาว บศุรากร หงษษ์า

59050677 นาย ปิยนนัท์ ปานเรอืง

56050724 นาย ปณุญสิต สขุสวา่ง

59050177 นางสาว ผกามาศ นาคะอินทร์

58550254 นางสาว ผลิตา ทพินาค

56050725 นาย พงศกร อุน่อารี

59050448 นาย พงศธร สดุสม

59050706 นางสาว พรชิตา เจนดง

59550064 นางสาว พิมพล์ดา มิตรพระพนัธ์

56050729 นาย พีรพนัธุ์ คมัภีรว์งศ์

59050450 นางสาว ภทัธณีย์ แจม่ใส

59050708 นาย ภาณพุฒัน์ ศรกีลุ

59550131 นางสาว ภิญญดา อมัพร

58050406 นาย ภิเษก พนัธท์า

59050451 นางสาว มีนา จารุสถิติ

59050683 นางสาว ยพุดี ค  าศรี

59550133 นาย รฐัศาสตร์ รกัษาญาติ

59050710 นางสาว รณัทยิา แตม้ศรี

59050036 นางสาว ลลิตา กิจวกิยั

59050452 นางสาว ลลิตา สรา้งวดั

59050712 นาย เลิศชยั จลุมะเรงิ

59050713 นางสาว วนสันนัท์ ใบปลอด

59050453 นางสาว วรางคณา ประภาสมณเฑียร

59050714 นาย วรายทุธ ปักษาพนัธ์

59050454 นางสาว วรศิรา งามฉวี



8059050715 นางสาว วภิา แซห่ลาย

59050455 นางสาว วภิาวี จิตเสง่ียม

59050684 นางสาว ศรุตา สงวนวรพงศ์

59050456 นางสาว ศศิประภา มะละปะทิ

59050685 นางสาว ศจีุภรณ์ คลา้ยสบุรรณ

59050182 นางสาว โศจิรตัน์ บญุเปรีย่ม

59550069 นางสาว สมรกัษ์ แสงนิกร

59050146 นาย สมคัร งามวงษ์

59050457 นาย สมชัชา ศรสีตัยกลุ

59050040 นางสาว สรอ้ยจีน จิตรมั่น

58050587 นาย สนัติ รตันากรธิติ

59550010 นาย สิทธิชยั โกนนัท์

59050458 นาย สิทธิศกัดิ์ เจรญิรตันพิศิษฐ์

58050417 นางสาว สดุธิดาพร แซต่ั๊น

59050184 นาย สทุธิพงษ์ ชลวานิช

59050459 นางสาว สพิุชญา ฤทธิตา

59050719 นางสาว สภุาพรรณ เหลา่จนัอนั

59550013 นางสาว สรุรีตัน์ จีนเทห่์

59050185 นางสาว สวุจันี ดีหมั่น

59050006 นางสาว อภิญญา จนัพินิจ

59050720 นาย อภินนัท์ สทุธิวฒิุ

59050461 นาย อภิวชิญ์ ธีรธัญ

59050462 นาย อภิสิทธ์ิ ปรดีานนัท์

59550015 นาย อมเรศ สมทุรานกุลู

59550137 นางสาว อรอมุา มาสขาว

56050411 นาย อคัรเดช ฉิมพลีวนาศรม

59050187 นางสาว อฐัรกิา วทิยา

58050423 นาย อกุฤษ พรมน่ิม
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ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยนานาชาติ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรมนานาชาติ

58110684 Ms. SHI JIAQI

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการทอ่งเทีย่วนานาชาติ

59110134 นาย ธิติวฒิุ สทุธิเดชานยั

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

59110174 นางสาว กรรณิกา ถนอมเวช

59110376 นางสาว ชรญิญา ลายจะโป๊ะ

59110515 นางสาว บราลี ธีรวฒัน์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

59110269 นางสาว ชตุิกาญจน์ ปุ่ นศิริ

59110001 นางสาว ปารณีย์ สีสวาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการทอ่งเทีย่วนานาชาติ

59110468 นางสาว กลุณฐัฐา แม็คบรายเออร์

59110594 นางสาว ณฐัชาวดี ชีกวา้ง

59110012 นางสาว บญุสิตา ปัทมาลยั

59110246 MR. PAVEL SHVEDOV

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

59110372 นาย กฤตชนิศ เชือ้แกว้

59110503 นางสาว ชนากานต์ สมานมิตร์

59110507 นางสาว ณฐัวรา อ านวยเรอืงศรี

59110460 นางสาว ภาณณีุ ปญุศิริ

59110117 นางสาว รุจิภา วริยิะสกลุชยัพร

59110398 นางสาว สรุญัญา สืบจุย้

59110400 นางสาว อรนิภา ชนนีบ ารุง
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สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

59110057 นางสาว จิดาภา หม่ืนศรี

59110207 นาย ณฐัไกรวี นฤมลสกลุชยั

59110166 นางสาว ณฐัชา อศัวปานทพิย์

59110211 นาย ณฐัพิสิษฐ์ ปิยะนนัท์

59110339 นาย ธนดล หนใูนนา

59110570 นาย ธนวฒัน์ รตันกงัวาล

58110204 นางสาว นวรตัน์ ฐวฒันโ์ชคก่อกลู

59110204 นางสาว ปทติตา นิลออ

59110333 นางสาว พนิดา พจนาพนัธ์

59110222 นาย แมทธูว ์โฮเวอรด์ เจนกินส์

59110334 นางสาว วราภรณ์ ปาประโคน

59110028 นาย วรุตม์ สามงาม

59110171 นางสาว สโรชา สรุยิาพรพนัธุ์

59110561 นางสาว สิรนินัท์ ลีเ้จรญิ

59110487 นางสาว อภิชญา สมุนตรี

59110173 นางสาว อรฑดา โชติกฤติชยั

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการทอ่งเทีย่วนานาชาติ

59110581 นางสาว จิรสิดุา คสูวุรรณ

59110133 นาย ธนพนธ์ อมัวงศา

59110705 Ms. ZHAO SHANSHAN        

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

59110093 นาย กฤษฎิ์พงศ์ ค  าเมือง

59110128 นางสาว กนัตา บญุศิริ

59110290 นางสาว กาญจณาพร ทองบรุี

59110459 นาย กิตติพศ แสนเทพ

59110476 นางสาว ณศิภสัร ์ กีรติอกัษรวชิญ์



8359110236 นาย ธนภทัร ชลศิรพิงษ์

59110237 นาย ปวชิฌา ธนวูฒันา

59110029 นางสาว ปาณาลี เจ๊กจนัทกึ

59110527 นางสาว สรญัญา ศรเีจรญิ

59110472 นางสาว สรลัชนา คงคามี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

59110280 นางสาว ภทัรกนัย์ ยิม้ศิริ

59110577 นางสาว อภิญญา สนุนัทา

59110700 Ms. HU YIWEN

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรมนานาชาติ

58110507 นาย ธนวฒัน์ หวลถนอม

58110103 นางสาว ปานดารา ชาแจง้

58110036 นาย มนเุชฐ หนนูวล

57110818 MR. CHAI YILUN

58110378 MR. LI YI ZHAN

58110683 Ms. WANG DOU

57110815 Ms. WEI YI

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการทอ่งเทีย่วนานาชาติ

59110004 นางสาว กฤติยา ศรเีกษม

59110579 นางสาว กนัตพร เอกแพทย์

59110580 นางสาว กาญจนา ราชนาวงศ์

59110316 นางสาว ชนิตตา ไชยเวช

59110431 นาย ไชยา เอ่ียมศรเีพ็ง

59110137 นางสาว ดวงหทยั ผ่องศรี

59110403 นางสาว ธนตัดา บดุดา

59110014 นางสาว เบ็ญจวรรณ เกวดเดอรนิ ทอมสนัป์

59110410 นางสาว เบญญา เหรยีญนกุลู



8459110584 นางสาว ปณิชา กาญจนะประยรู

59110248 นางสาว ปารชิาติ วรีะพนัธ์

59110411 นางสาว พิมพน์ภา ยอรจ์เนสเติล

59110249 นางสาว พิมพพิศา อินแดง

59110587 นาย ภทัรพล ศรธิีตั๋น

59110141 นางสาว มนชัฌนนัท์ เล็กมีชยั

59110191 นางสาว เรโกะ ยามานา

59110589 นางสาว ศรนินา สายสด

59110493 นางสาว ศิรนิทพิย์ สรุวิงษ์

59110086 นางสาว สิรธีร สมจิตรกัษากลุ

59110592 นางสาว อภิชญา บงัเกิดลาภ

59110670 MR. CHEN WEI-TSO

60110608 MISS ELISA ELDELA SUHARLI

60110609 MISS GABRIELE DINA ISWANTO

59110471 Ms. GAO LI JUAN

60110607 MISS GRACE ELIANA WIBISONO

61110222 MISS INDRIANTI YULIA

60110606 MISS PRITA PRATIWI HIKMANUL

61110225 MISS TIFFANI LIEMARTHA MOELJONO

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

59110231 นางสาว กชวรรณ สารทศรี

59110092 นางสาว กนกลดา คหูเพ็ญแสง

59110496 นางสาว กมลรตัน์ เอียดถนอม

59110373 นางสาว กาญจนา แจม่กระจา่ง

59110498 นางสาว กาญจนา เชือ้ไพบลูย์

58110164 นาย กิตติภพ หวานระรืน่

59110375 นางสาว จรรยาณี บ ารุงแควน้

59110500 นางสาว จนัทรเ์พ็ญ อตัเจตะนะ



8559110662 นางสาว ชนิดา ยงัอยูส่ขุ

58110338 นางสาว โชษิตา ไชยชมภู

59110061 นางสาว ญาณิศา เตียวตระกลู

59110100 นางสาว ฐิตินนัท์ ช่ืนแผว้

59110506 นางสาว ณฐักานต์ พนมนนัทวฒัน์

59110569 นาย ณฐัภมิู หม่ืนศรภีมิู

59110383 นาย ณฐัวฒัน์ ยงบรรทม

59110384 นาย ณฐัวตัร พทุธกาล

59110509 นางสาว ทพิวรรณ สายบรูณ์

59110666 นางสาว ทวิาพร โงว้รุง่เรอืง

59110102 นางสาว ธนภรณ์ ภวูไนยวรีพงศ์

59110511 นางสาว ธัชมนธร ชุ่มธัญญา

59110389 นางสาว ธาราทพิย์ โตสอาด

59110665 นาย ธีรพฒัน์ เมืองสอน

58110075 นาย นราวชิญ์ คงปลืม้

59110296 นางสาว นรศิรา โตเจรญิ

59110108 นางสาว นฐัรนิธรณ์ ปาผล

59110513 นางสาว นิลบุล ขาวเมืองนอ้ย

59110514 นางสาว นิศาชล สจัจินานนท์

59110109 นางสาว นชุธิฎา ประสานเชือ้

59110007 นางสาว นชุนารถ บญุจรงิ

59110516 นางสาว เบญญาสิริ ไชยคิรนิทร ์

59110693 นางสาว ปนดัดา แซอุ่น่

58110106 นางสาว ปวรีท์ชิา อคัรเสรสีินทร

59110300 นาย ปิยะวฒัน์ จารุสายนัต์

59110238 นาย พชร บญุทอง

59110391 นาย พชร ราชกิจ

57110051 นางสาว พนิดา ศรแีสง



8658110028 นางสาว พราวนภา ฉวเีนตร

59110240 นาย พชัรพงศ์ สนัพิมาย

59110637 นางสาว พชัรวรรณ กณัหะสตุ

59110599 นาย พิชิตพงศ์ รกัตะบตุร

59110008 นาย พฒิุพงศ์ อมัรี

59110182 นางสาว ภรณีนิภา ธรรมครุฑ

59110450 นางสาว ภทัรวดี ป้อมแจม่ศรี

59110520 นาย ภมิูนทร์ รยิาพนัธ์

59110521 นางสาว มชัฌิมา อภิรชัตานนท์

59110736 นางสาว วรรณพร เจ่ียเจรญิ

59110242 นางสาว วรญัชลี เหมือนเสมอใจ

59110451 นางสาว วรศิรา แจง้สามสี

59110457 นางสาว วชัรากร รอดรกัษาเจรญิ

59110638 นาย วศิรุต เจรญิสตัยธรรม

59110031 นางสาว ศตบงกช ครุุกลุ

59110524 นาย ศราวฒิุ คฑุวงษ์

59110120 นางสาว ศศิธร ใชเ้ทยีมวงศ์

59110395 นางสาว ศิรนิทรา คลิง้คลา้ย

59110525 นางสาว ศิรวิลัยร์ี ตนัเจรญิ

59110121 นางสาว ศิวนาท ทว้มเจรญิ

59110667 นาย ศภุมิตร เจรญิแพทย์

59110039 นาย สยมภมิู บปุผเวส

59110528 นาย สหราช อารยะรุง่เจรญิกิจ

58110609 นางสาว สิรยิากร หมีสมทุร

59110397 นางสาว สกุาญจนา ทองประเสรฐิ

61110153 นางสาว สนิุรชา อินนอก

59110529 นางสาว สภุคั อรยิวาณิชกลุ

59110306 นางสาว อชิรญา เสมา



8759110348 นาย อติกานต์ ผ่อนยอ่ง

58110562 นาย อนชุา เหงา้วชิยั

59110530 นางสาว อภิวรรณ บตุรโสม

59110401 นาย อคัรเดช ศิรมิงคล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

58110151 นาย กชนล มนโกศล

59110541 นาย กรณพ์งศ์ หลิมไพโรจน์

59110542 นางสาว กฤติยาพร ขวาเมืองพาน

59110543 นางสาว กฤติยาภรณ์ กลัยาภานนัท์

58110158 นาย กฤษฎา ป้องหมู่

59110210 นางสาว กานตธิ์ดา พงษข์นัธ์

58110362 นาย จิระศกัดิ์ เนินปราง

59110267 นางสาว จิรชัยา หาญกิตติมงคล

59110734 นางสาว ชญาดา สขุกสิ

59110268 นางสาว ชนนิกานต์ ค  านงึกิจ

59110546 นาย ชยตุพล บญุขนัธ์

59110660 นางสาว ชญัญาณภ์ชั สวุรรณทา

59110270 นางสาว โชติชญา ลาทซ์

59110651 นางสาว ฐิติรตัน์ ประจกัษศ์ภุกิจ

59110634 นาย ณฏัฐกิตติ์ มสูิกะปาละ

59110371 นางสาว ณฐัฐ์อรญิชยา พรมดาว

59110063 นางสาว ณฐัณิชา พนัธท์อง

59110271 นางสาว ณฐัทชิา พรมแพง

59110212 นางสาว ณฐัมล ขานสนัเทยีะ

58110588 นางสาว ณฐัรดา วรธนชัชกลู

59110676 นางสาว ณิชาภทัร เน่ืองจ านงค์

59110549 นางสาว ดลฤทยั กรมพะไมย

59110435 นาย ตรเีพชร ประสมศรี



8859110020 นางสาว แทสเชียร ์ อรยิชยัพชัญ์

59110609 นาย ธนกร สอุรุณ

59110488 นาย ธนชาติ จิตกรณกิ์จศิลป์

59110273 นาย ธนนญั โกมารภจักลุ

59110310 นางสาว ธัญชนก สือ่ตบตุร

59110490 นางสาว ธัญพร เขมะจิโต

59110553 นางสาว ธัญพร ภมิูดิษฐ์

59110215 นาย นพกรณ์ ศรสีมุาตย์

59110069 นางสาว นชัชา สขุสถิตย์

59110208 นาย ปราการ มารกัษ์

59110359 นางสาว ปรางมาศ ปรชีาวนา

59110219 นาย ปิยทศัน์ สรรคว์วิฒัน์

59110279 นางสาว ปณุยนชุ กีรตยาคม

59110444 นาย พงศธร งามข า

58110059 นางสาว พนิดา ภู่ไหม

58110367 นางสาว พรรณิดา ผิวด า

59110438 นางสาว พลอยนภสั คหูเพ็ญแสง

58110591 นาย พาย ุดอมินิก เทพพิทกัษ์

59110361 นางสาว พิมพพิ์สทุธ์ิ อุน่ประดิษฐ์

59110559 นางสาว ภวรญัชน์ สขุเกษม

59110363 นางสาว ภศัรา เตียถาวรชยั

59110536 นางสาว ภาวดิา หมั่นดี

58110149 นาย แมทยู เบเคอ

59110613 นาย ยศดนยั หลกัสวุรรณ

59110223 นาย รฐัธรรมนญู สนทมิโน

58110354 นาย วงศกร คณุกิตติ

59110282 นางสาว วนาลยั แดนทอง

59110284 นางสาว วรษิฐา อรา่มศิลป์



8959110206 นาย วสตุม์ ชยาภิวฒัน์

59110413 นางสาว วาณิชา เทยีนสนัเทยีะ

59110286 นางสาว ศภุกานต์ อมรพล

59110287 นางสาว ศภุิสรา แกว้เขียว

59110368 นางสาว สรติา บวัทอง

59110436 นางสาว สิรนิยา เบียรด์

59110043 นางสาว ฬจีุ ทศัพร

59110653 นางสาว อภิชญา เตชะ

59110565 นางสาว อภิญญา บญุลาภ

59110689 นางสาว อญัญาดา ศรนรุกัษ์

59110474 นาย อาซีส ปานเดย์

59110335 นาย อิสรพงษ์ เข็มจนัทร์

58110682 Ms. CHU XIURUI

59110701 MISS HU JING

59110668 MR. LI YING GANG

58110726 Ms. SU XIAO LING

58110681 MR. ZHU JINJIANG

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

59110645 นางสาว ชลเพชร สรอ้ยศรี

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

59110423 นางสาว จิตวรี ์ อยูพุ่ม่

59110257 นาย ภทัรพงศ์ เกิดบวรกิจ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

59110158 นาย ธนโชติ นรเศรษฐ์พิศาล

59110630 นาย นรนิทร์ แยม้เหมือน



9059110473 นางสาว พรชนก ใจจนัทร์

58110615 นางสาว พรสิตา วนัเพ็ญ

59110324 นางสาว มลัลิกา ประครองพนัธ์

56110141 นางสาว วนัวสิาข์ เกา้วงษว์าน

58110544 นาย สธีุ เจรญิพรพาณิชย์

59110631 นางสาว หนึ่งฤทยั แกว้เรอืง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการติดต่อส่ือสาร

59110699 นางสาว ปญุญิศา ศภุธรรมกิจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการติดต่อส่ือสาร

59110320 นางสาว นรดิา อ่ิมประภากมล

59110195 นางสาว เบญญาภา เที่ยงตรง

59110741 นางสาว อรยา สศุิวะพร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการติดต่อส่ือสาร

59110605 นางสาว กลัยกร สนัตส์มัพนัธก์ลุ

59110312 นางสาว มขุสดุา องคว์มิลการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

กลุ่มวิชาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ

58110325 นางสาว ปพิชญา สณัหจรยิา

56110598 นางสาว พนิดา แกว้ศิริ

กลุ่มวิชาทกัษะการติดต่อส่ือสารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

57110686 นาย สอ่งฟา้ นทหีลวง

57110403 นางสาว อินทชั วรชาติ

58110729 Ms. XIONG RUI

สาขาวิชาการติดต่อส่ือสาร

59110604 นางสาว กญัญว์รา ศรสีขุ



9159110687 นางสาว กิตติมา สายเจรญิ

59110640 นางสาว คชามาศ สกลุทอง

59110607 นางสาว จฑุาทพิย์ หาญฤทธ์ิ

59110619 นาย ชิติพทัธ์ กลา้แข็ง

59110697 นางสาว ณฐักมล ฉวนีวล

59110688 นาย ทตัพงศ์ พยงุผล

59110489 นางสาว ธัญกมล อน้เงิน

59110404 นางสาว ธันวารตัน์ เกียรติปภาพงศ์

59110480 นาย ธัศศิษฏ์ ศิรริกัษ์

59110620 นางสาว นชัชา รกัษาชาติ

59110148 นางสาว ปวนีารถ โภคสวสัดิ์

59110481 นาย พิชญประเสรฐิ แสงประทปี

59110032 นางสาว ภณภคั คณะธรรม

59110419 นาย ภคัพงศ์ มนัตะรกัษ์

59110680 นางสาว ภาณินี เหลา่ชินชาติ

59110623 นางสาว มนทกานต์ อินทรพิ์ทกัษ์

59110747 นาย วรพล ทมิเม็ด

59110228 นางสาว สิรธีร บญุภา

59110616 นางสาว สวุรรณา จตุิวารี

59110305 นาย เสมอขวญั อวยพร

59110154 นางสาว อระยา เทวารุทธ

59110625 นางสาว อจัจิมา คณุะเพ่ิมศิริ

59110704 MR. DU ZEHONG 

59110245 Ms. LI YA
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คณะศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาทศันศิลป์และการออกแบบ

59920403 นางสาว นิติพร เจรญิแพทย์

58920306 นาย พิชญภ์พ ช านิจ

58920298 นางสาว มณีวรรณ ศรมีหรรณ์

59920411 นาย สวุชิา อาวาส

58920289 MR. JI XIANG FAN

58920292 Ms. XIAO LING ZHU

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชากราฟิกอารต์ และกราฟิกมีเดีย

59060136 นาย ศิลา ธีรวฒันเศรษฐ์

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

59060096 นางสาว ชญานิศ เนือ้นว่ม

สาขาวิชานิเทศศิลป์

59060052 นางสาว ภรวี พงศโ์รจนศ์ภุร

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

59060248 นาย พงศกร แสงเพ็ชร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

59060281 นางสาว นิโลบล แกว้แหวน

59060227 นางสาว ปานชนก พงษรุ์ก

59060066 นางสาว ศภุกญัญา บวัขาว

สาขาวิชานิเทศศิลป์

59060148 นางสาว ญาณิศา สวุดิษฐ์

59060080 นาย ณฐัชา น่ิมนวล

59060051 นางสาว ดสุิตา มลูค  าสกุ



9359060155 นางสาว ปาจรยี์ ลอ้อิสระตระกลู

59060159 นาย ภาณวุฒัน์ ค  าหม่ืน

59060083 นางสาว ศภุารมย์ ถ าอทุก

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชากราฟิกอารต์ และกราฟิกมีเดีย

59060005 นางสาว พิมพล์กัษณ์ ทองสขุ

สาขาวิชานิเทศศิลป์

59060146 นางสาว จิรภทัร ์ นิลลออ

59060147 นางสาว ญาณินท์ เรณางกรู

59060085 นางสาว ธมลวรรณ มีสิทธ์ิ

59060163 นาย ศิวะวทิย์ บญุทองสขุ

59560012 นาย อษัฎากรณ์ ราชวงศ์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชากราฟิกอารต์ และกราฟิกมีเดีย

59060040 นาย กนัตพ์ล หอมหวน

59060121 นาย จิรพนธ์ ศรสีพุรรณ

59060075 นาย จิรพฒัน์ ลายคราม

59060076 นาย ชชัชล วรรณศิริ

59060255 นาย ชินวตัร อนนัตกลู

59060257 นาย นราธิป เศวตพงศพ์นัธุ์

59060077 นาย นฤดล หมีใจเจรญิ

59060127 นาย บวรทตั นารายณ์

59060129 นาย ปฐมพงษ์ สะยะวฒิุ

59060259 นางสาว ประภสัสร ทองนาค

59060261 นางสาว พิมผกา กระมลฉ ่า

59060131 นาย ภคพงศ์ โตสโุขวงศ์

59060132 นาย ภคพงษ์ เพ็งกระโจม

59060133 นางสาว ภคพร ขจรกลิน่



9459060134 นางสาว ภทัรจิตรา จินตนามณีรตัน์

59060135 นางสาว มโนชา สะอาดศรสีวุรรณ

59060045 นางสาว วรษิฐา ธรรมาววิฒัน์

59060137 นาย สขุสนัต์ นนฤาชา

59060138 นางสาว สชุาดา ภทัรสนัติ์

59060139 นาย สภุาพ ธาวนิยั

59060141 นางสาว อฐัภิญญา กิตติวงศธ์รรม

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

59060275 นางสาว จิตลดา ศรโีชค

59060060 นางสาว จิราวรรณ บตุสดุ

58060218 นางสาว จิรณิา กิตติธเนศวร

59060276 นางสาว ชญาดา ป้อมมณี

59060020 นางสาว ชนิดา มั่นเจรญิพร

59060222 นางสาว ชินาภา ประสงคส์อน

59060224 นางสาว ณฐัณิชา อนนัอภิบตุร

59060021 นาย ทรงเกียรติ จ  าเรญิศรี

59060279 นางสาว ธญรดา นิธิศปกรณ์

59060280 นาย ธนากร ชิณโสม

59060063 นางสาว บษุกร สขุประสิทธ์ิ

59060282 นาย ปรญิญา จนัทรแ์มน้

59060226 นาย ปัญญา สิงโสม

59060228 นาย ปีเตอร์ ไอเคน่ส์

59060229 นางสาว เพ็ญทรพัย์ ถนอมวงศ์

59060014 นางสาว ฟา้รุง่ รกับญุ

59060015 นางสาว มณฑาทพิย์ ด  าเอ่ียม

59060283 นางสาว วรรณภา วฒันธรรม

59060231 นางสาว ศิมาภรณ์ มีสขุ

59060232 นางสาว ศิรภสัสร บญุเติม



9559060068 นาย สรุยิพงศ์ เลีย้งบ  ารุง

59060233 นางสาว สสุิตา ศรจีรรยา

59060235 นาย อยทุธ์ ชยัลอย

59060284 นางสาว อจัฉราภรณ์ วนิิจศรกีารุญ

สาขาวิชาจิตรกรรม

59060237 นางสาว ฉัตรธิดา เป่ียมพงษส์านต์

59060002 นางสาว ดาวรุง่ ภาคีสนัต์

59060105 นางสาว ธนพร อัน้มี

59060030 นาย ธนพล ป้องภาษิต

59060072 นางสาว ธนชัชา เลิศลบธาตรี

59060239 นาย ธนาคม ยะวงษา

59060106 นาย ธานี เอียดอุย้

59060033 นาย บญุตอ้ม สนัประภา

59060034 นางสาว บษุยรตัน์ บญุอิสโร

59060108 นางสาว พรสวรรค์ สรรพชา่ง

59060109 นาย พสักร ยอดพิจิตร ์

59060111 นางสาว แพรวผกา มหาสนัติปิยะ

59060112 นาย ภานพุงศ์ พรประพนัธ์

59060082 นาย ศรณัวทิย์ ศรบีตุร

59060243 นางสาว ศศิวมิล ธวชัชยัธรรม

59060037 นางสาว สดุารตัน์ สวุรรณพุม่

58060011 นาย สนุนัท์ เดน่ดวงเดือน

59060117 นาย อรรถพร โพธ์ิแกว้

59060016 นางสาว อรอนงค์ สิงหะ

59060038 นางสาว อาทติยา สรอ้ยทอง

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

57060434 นาย จิรายทุธ ด ารงคก์ลุ

57060024 นาย นรศิ อปุแกว้



9657060166 นาย ประณยั สวสัดิกิ์ตติพงศ์

57060383 นาย ภรูณิฐั นามวจิิตร

57060452 นางสาว วรยิา คนทน

57060395 นาย อมรเทพ สานต๊ะ

57060353 นาย เอกราช เมนชั

สาขาวิชานิเทศศิลป์

59560075 นางสาว กรกนก รุง่เรอืง

59560104 นาย กฤตพล ชกูร

59060166 นางสาว กญัญารตัน์ สงครามรอด

59060143 นางสาว กญัธนภา เกิดกอบเกียรติ

59060173 นางสาว กนัยกร กาญจนวไิล

59560038 นางสาว กาญจนา พาเหลีย่ม

59060193 นาย ก าชยั เจรญิทศัน์

59060144 นางสาว ก่ิงกาญจน์ จนัทรม์งคล

59560001 นางสาว กิติยา ผิผ่วนนอก

59060145 นาย จตรุภฎุ ภทัรมานนท์

59560063 นาย จิณณวตัร ทองค าพนัธ์

59560002 นาย จิรวฒัน์ มรรยาวฒิุ

59560039 นางสาว จิราวรรณ คงเจรญิ

57560063 นางสาว จีราภา คีรทีวปี

59060195 นางสาว ชนากานต์ พงึประเสรฐิ

59060149 นางสาว ฐิชา พทัธเสน

59060011 นาย ฐิติวสัส์ ธรรมะ

59060197 นางสาว ณฐนน จนัทะคดั

59560004 นาย ณฏัฐศกัดิ์ พฒันผาติกลุ

59560018 นางสาว ณฏัฐา ศิลากิจ

59060198 นางสาว ณฐัณิชา ศรพิีนิจ

55560009 นาย ณฐัธนาวฒัน์ ภู่พุม่



9757560005 นาย ณฐัธฤต เมธาวรกลุ

59560019 นาย ณฐันนท์ บญุยะนิวาสน์

59060151 นาย ธนกร พฒิุพฒันมงคล

59060152 นาย ธนะโชติ พลราช

59560021 นางสาว ธัญพร ผกาอบ

59560005 นางสาว ธิดารตัน์ ลกัษณา

59560022 นาย ธิติพงศ์ เทยีมทอง

59560044 นาย ธิติวฒิุ อินทรแ์สงแกว้

59560023 นาย ธีรภทัร สขุสบาย

59560024 นาย ธีรวฒัน์ จนัทรศ์ิรนิสุรณ์

59560025 นาย นนทกร พฒัสิทธ์ิ

59060174 นางสาว นภสัสร กลางพิมาย

57560010 นาย นฤเบศ พลูข า

59560026 นาย นนัทวฒัน์ งอนรส

57560018 นางสาว นิศารตัน์ เอ่ียมสอาด

59060177 นางสาว บษุยมาศ ธารศรทัธา

58060284 นางสาว เบญญาภา บญุประจวบโชค

59060153 นางสาว ปณิดา จินดามณี

59060178 นางสาว ปพิชญา เอ่ียมสอาด

58560012 นาย ปภาวนิ ชยัปฏิวตัิ

59060201 นาย ปรชัญา ไรทอง

59560029 นางสาว ปิยะดา จนัทรน์  า้แดง

58060040 นางสาว พรรณนิกา ตามยั

59560079 นางสาว พลอยลดา อนุนกิตติ

59060182 นางสาว พชัรดิา ประทมุวตัร ์

59060008 นางสาว พทัธนนัท์ วงษเ์กตุ

58560066 นาย พาทยตุิ หริญัพฤกษ์

59060203 นางสาว พิชญส์ินี ภสัสรศิรกิลุ



9859560069 นาย พีรพล รอดดี

59060157 นาย พทุธิพร นาคออ่น

59560030 นางสาว ภรณธิ์ตา วชิระนนัทกลุ

57560073 นาย ภาณกุาญจน์ มีมาก

58560042 นาย ภวุสิ หริญัพฤกษ์

59560031 นาย ภมิูพฒัน์ สอนพิมพ์

59060183 นางสาว ภสูดุา เนรมิตพานิชย์

58060200 นางสาว มนนภสั ตรศีรี

59060160 นางสาว รวนิทนิ์ภา พนัธุพ์านิช

59060053 นาย รชัชานนท์ ค  าสวสัดิ์

59060204 นาย รฐัพล เต็งวรกิจ

59560103 นางสาว รสัชญา อินทวารี

59060206 นางสาว ไรวนิณ์ ศภุมิตรมงคล

57560076 นาย วรมนัต์ อรยิพฒันโสภณ

59560033 นางสาว วรรณรตัน์ เจรญิผล

59560009 นาย วชัชา อรุณวฒันา

58060158 นาย วรีวทิย์ ทองทบัทมิ

57560078 นาย ศตวรรษ ข าสวา่ง

59560010 นาย ศรราม มณีรตัน์

59560108 นาย ศกัดิพฒัน์ ศาสตรเ์ณร

59060057 นาย ศิรพชัร อรุตัน์

59560094 นาย ศิรชิยั แซจ่อง

59060208 นางสาว ศิรนินัท์ โกศลัวติร

59560058 นาย ศภุณฐั สรอ้ยสวุรรณ

59060186 นาย ศภุพฒัน์ โตเจรญิ

58560075 นางสาว สชุาดา บตุรจินดา

59560036 นางสาว สภุชัชา เจรญิวงษต์ระกลู

58560076 นางสาว สรุกลุ ไพรอนนัต์



9957560081 นาย สรุพศั บญุกิจ

59060189 นางสาว สรุางคนา กลนัพล

57560110 นาย อนพุนัธ์ กฤติณีอดุมโชค

58560079 นางสาว อรวรรณ ไวยฤทธ์ิ

59560011 นางสาว อรวี หลิมล  ายอง

59060212 นางสาว อญัชลีญา ประสานศรี

59060049 นางสาว อญัญาณี เชิดชู

59060213 นางสาว อญัรนิทร ์ ปัญญาเลีย่มสกลุ

59560074 นาย เอกปารนิทร์ ผกามาศ

57560083 นาย เอกราช หริญัพฤกษ์

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

59060245 นางสาว กนกวรรณ เย็นเจรญิ

59060058 นางสาว กญัญารตัน์ ทบัทมิดี

59060092 นางสาว เกศิณี โมฆรตัน์

59060215 นาย จกัรพงศ์ อินทรโชติ

59060216 นางสาว จิดาภา บญุเก่ิง

59060264 นางสาว ชนากานต์ สขุสวสัดิ์

59060217 นาย ชวลักร แทน่ทอง

55060492 นาย ณฐัวชิช์ จิรวสักมลเจรญิ

59060218 นางสาว ดสุิตา รม่เข่ือน

59060265 นางสาว ทรงอปัสร ไชยเดช

59060266 นางสาว ทอฝัน สทุธิประภา

59060250 นางสาว มนธนา ศรแีกว้

59060220 นางสาว มฌัชิมา เตชะไพศาลพงษ์

59060221 นางสาว สลิลทพิย์ แกว้คง

59060252 นางสาว สชุญัญา รตันวจิิตร

59060272 นางสาว อนนัดา กองมว่ง

59060254 นางสาว อภิชญา สิรมิงัคละเดช



100
ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

59161075 วา่ที่รอ้ยตรี ชยัณรงค์ จนัทรเ์ทยีน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ

58910106 นาย นรงคฤ์ทธ์ิ ตัง้ปฐมพงศ์

59910235 นาย สมัพนัธ์ เอกวริยิกิจ

60910113 นางสาว เสาวลกัษณ์ ธรรมนาวาศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

59161166 นาย นราวชิญ์ รตันสรุยิา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

59160545 นาย คเชนทร์ จนัทะรตัน์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์

59160152 นาย กฤษณะ ถาวรวฒันผล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

59160062 นาย กฤตพฒัน์ อินสพุตัรา

59160723 นางสาว กฤติยา ธิบาย

59161162 นางสาว ธีรดา คุม้ครอง

59160316 นาย สรวชิญ์ โตไกรรกัษ์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์

59161203 นาย กรวชิญ์ รตันเ์ยีย่ม

59160042 นาย กฤษฎิ์ ธรรมคณุ

59160043 นางสาว จิดาภา แกว้สาลี

59160165 นางสาว ชนิสรา แมลงภู่ทอง



10159160172 นาย ณฐัชนน โพธ์ิงาม

59160424 นางสาว ธนชัพร คงนาวงั

59160430 นาย นิธิวตั กิจไธสง

59160446 นางสาว วราวรรณ คมุมานนท์

59160225 นาย เศรษฐบตุร หลวงสนาม

59160238 นาย อาณาณฐั คงหอม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

59161078 นางสาว ฐิตาพร พรหมดี

59160278 นาย ธนพร วฒันาพรไพศาล

59160872 นาย ธีรุตม์ บญุยะรตัน์

59160503 นางสาว เพ็ญพิสทุธ์ิ ประกายศรี

59161182 นาย ภวูศิ บนัทอน

59160298 นาย ยศภทัร การประจ า

59161189 นาย ศภุกิจ บวรวจิิตรแสง

59161191 นาย ศภุธัช จามจรกีลุ

59160055 นาย อภิชิต กลั่นอ ่า

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

59160088 นางสาว ณฐัสดุา สารบีตุร

59160943 นางสาว ณิชากร ขนัธสนธ์ิ

59160953 นางสาว นวรตัน์ จอมพนัธ์

59160586 นาย พงษศ์ิริ หลกังาม

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์

59160155 นาย กษิดิศ ตนัเจรญิ

59161001 นาย กาญจนพงศ์ ศรดีว้ง

59160404 นาย คณิต วรกฤตินยั

59160409 นาย จิรวฒัน์ บรบิรรณ

59161018 นางสาว ณฐัจีรา เลิศรตันาพงษ์



10259160651 นาย ณฐัสิทธ์ิ แกว้ทอง

59160180 นาย ธนภร เกลีย้กลอ่ม

59160192 นางสาว บรุสักรณ์ อดุมประสิทธ์ิกลุ

59161222 นางสาว ปมตุา แกว้จิตร

59160194 นาย ประชา มกุโชควฒันา

59160201 นาย พิทวสั ทศันยั

59160018 นาย ภควตั สมทุรคณุ

59161236 นาย ศศลกัษณ์ นว่มสีนวน

59160048 นางสาว สกณุา ภานพุนัธ์

59161239 นางสาว สนิุตา เงางาม

59160240 นาย อิงครตั แพทยพิ์ทกัษ์

59160462 นาย เอกสิทธ์ิ ส  าราญพงษ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

59161136 นางสาว กมลชนก แจม่สรอ้ย

59160838 นางสาว กมลลกัษณ์ บอ่ทรพัย์

59160721 นางสาว กรรณิการ ์ แสงนวล

58660126 นาย กฤตเมธ เชิดชู

59161137 นาย กฤตยชญ์ โนนสาลี

59160340 นาย กฤตวทิย์ สจิุนพรหัม

59160839 นางสาว กฤตินี แสงแกว้

59160840 นางสาว กฤติยพร งามตา

59160724 นางสาว กฤติยา พึง่เกษม

59160242 นาย กฤษณะ สียาโง

59160244 นาย กนัตภณ รูปสม

59160728 นางสาว กาญจนา ระงบัภยั

59160247 นางสาว กิตติยา ไมค้  า

59160465 นางสาว กิตติร์วี ใจบญุ



10359160730 นางสาว กลุภสัสร ์ ยทุธวริยิะ

59160843 นางสาว กลุิศรา สมหมาย

58160372 นางสาว เกวลี ชรูศัมี

59160846 นาย คณพศ บญุทนั

59160732 นาย คณาธิป ข าประไพ

59160733 นาย คณิต บญุมาเครอื

59160734 นางสาว คนัธรตัน์ อนนัตส์ินชยั

58660068 นาย คณุเดช จิวาภทัร ์

59160469 นาย จกัรกฤษ ชทูุง่ยอ

59160253 นาย จกัรภทัร หร  า่เดช

59161142 นางสาว จารุเนตร แสนยะมาตย์

59160345 นางสาว จารุวรรณ จ๋ิวนชุ

59161144 นางสาว จิดาภา วงศว์ริยิะกิจ

59160735 นางสาว จิตตินนัท์ ปัญญาชีวโชค

59161146 นาย จิรฏัฐ์ เลียบทวี

59160255 นางสาว จฑุามาศ ช านาญสงูเนิน

59160739 นาย เจษฎากร บรสิทุธ์ิ

59161147 นางสาว ฉัฐวณี์ พิภพเอกสิทธ์ิ

59160740 นาย ฉัตรมงคล พนัธุเ์ลห่ ์

59160258 นาย ชนาธิป ประกอบเกือ้

59160050 นางสาว ชนาพร จดุศรี

59160745 นาย ชพชยั บรุมีาศ

59160056 นางสาว ชมนาท รกัเสนาะ

59160467 นาย ชยพล เกียรติกลุ

59160746 นางสาว ชลธิดา สนัติศิระกลุ

59160751 นางสาว ฐิติกา พิมเพ็ชร

59160852 นางสาว ฐิติพร กองวเิศษพงศ์

59160854 นางสาว ณปภา วะราสินธ์



10459160051 นางสาว ณชัชา มะลิวลัย์

58160384 นางสาว ณฏัฐิกา ชอบกิจ

59161156 นาย ณฐัดนยั ชแูชม่

58660077 นางสาว ณฐัธิดา ภิรี

59160268 นาย ณฐันนท์ อาจหาญ

59160756 นาย ณฐัพงษ์ ทองลอย

59160757 นาย ณฐัพงษ์ สกุดิษฐ์

59160859 นาย ณฐัพล ภาษิต

59161157 นางสาว ณฐัรกิา ภู่เอ่ียม

59160271 นาย ณฐัวฒิุ ทองสืบ

59160758 นาย ดิศรณ์ ดารา

59160861 นาย เดชาชาญ ศรสีงูเนิน

59160479 นาย ติณณภพ แกว้บา้นเหลา่

59160272 นาย เตชสิทธ์ิ สีหะ

59160863 นาย ทวชียั รตันวงศภ์กัดิ์

59160761 นาย ทศพร สายสดุ

59160864 นาย ทศพล อนนัตกลู

59160564 นางสาว ทศันว์รรณ วรรณะ

59160764 นาย แทนไท เกตแุกว้

59160022 นาย ธนกร หนเูสรมิ

59160276 นาย ธนกฤต ดาวฤกษ์

59160065 นาย ธนธรณ์ กิจมานะเมตตามิตร์

59160277 นาย ธนธรณ์ จนัทรพ์ร

59160765 นาย ธนบดี ปานประเสรฐิแสง

59160869 นาย ธนวฒัน์ พึง่จะงาม

59160767 นางสาว ธนาภา ค านวน

59160768 นาย ธันยธร บญุกวา้ง

59161161 นางสาว ธันวารตัน์ ศรเีมฆ



10559160769 นางสาว ธารทพิย์ ทุง่สวา่ง

59160770 นางสาว ธิดารตัน์ กลอ่มบญุ

59161163 นาย ธีรพงค์ พลูผล

59160006 นางสาว นนทพร เปลีย่นโชติ

59161165 นาย นนทวฒัน์ แสนเพ่ือน

59160773 นางสาว นนทยิา แฉกพิมาย

59160486 นาย นนธวชั เกิดยิด

59160952 นาย นพสินธุ์ กลิน่จนัทร ์

59160873 นาย นรนิทร์ ค  าภิรมย์

59160875 นางสาว นวลอนงค์ บญุประสิทธ์ิ

59160489 นางสาว นฐัชิราภรณ์ เป้พินิจ

59160877 นางสาว นทัธมน สีท  ามี

59161167 นาย นิติพล พนัธุ

59160776 นางสาว นิศากร แกว้สงูเนิน

59160490 นางสาว นชุธาดา แจงบ ารุง

59160881 นางสาว เบญญา ภารบาล

59160491 นาย ปฏิภาณ บญุลาภ

59160885 นาย ปรดีา ทองขวญั

59160781 นางสาว ปรยีา สวุรรณทา

59160782 นางสาว ปวณีวรรณ อมรมนีุพงศ์

59160370 นาย ปวรี ์ ชศูรี

59160496 นาย ปารุส สารสขุ

59160783 นางสาว ปิยรตัน์ ภาระบตุร

59161172 นางสาว ปณุณภา มนสับญุเพ่ิมพลู

59161173 นาย ผดงุเกียรติ บญุแร่

59161175 นาย พงศธร แนน่นนัท์

59161176 นาย พงศน์รนิทร ์ แป้นพดั

59160784 นาย พงษเ์ทพ ภธูรฤทธ์ิ



10659160285 นาย พชรพล เสาวนา

58160410 นาย พนมกร ค าวฒันะ

59160031 นางสาว พรชิตา แกว้ก่า

58660032 นางสาว พรนชัชา นนัทนพิบลู

59160887 นางสาว พฤกษา บญุเจียม

59160286 นางสาว พลอยจรสั สิงหฮ์วบ

59160287 นางสาว พลอยพิสทุธ์ิ ฟังปรชัญากลุ

59160498 นางสาว พชัรวรรณ พึง่พิบลูย์

59161179 นางสาว พาขวญั ตูจิ้นดา

59160500 นาย พิชชากร บวัอินทร์

59160290 นางสาว พิชญาภา บ ารุง

59160501 นาย พิมพเ์พชร โตลอย

59160792 นางสาว พิมวณีสั สมค า

59160889 นาย พีรพล รุง้เจรญิกิติ

59160505 นาย ภคพงษ์ ดวงสวา่ง

59160292 นาย ภทัรพล อ่ิมเจรญิ

59160294 นาย ภาณุ สูแ่สนสขุ

59160510 นาย ภาณมุาศ ตนัดลุยกลุ

59160893 นาย ภาณมุาศ บญุบตุรทา้ว

59160295 นาย ภานวุฒัน์ ประเสรฐิ

59160796 นาย ภารนิทร์ พรอ้มเพรยีง

59160971 นาย ภมิูทศัน์ เลียวสธุามาศ

59160023 นาย ภรูวิจัน์ รวยสวสัดิ์

58160189 นางสาว มานิตา กนัสารกิา

59160800 นางสาว มารสิา แสงนวล

59160297 นาย มาวนิ มารค์ ยวงรมัย์

59160801 นาย ยทุธชยั ขวญัค า

57160596 นางสาว รววิรรณ ศรอีดุม



10758660088 นางสาว รชัฎาภรณ์ วารภีพ

59160894 นาย รฐัพล ยิง่รุง่โรจน์

59160513 นาย รฐัศาสตร์ ทรพัยเ์กือ้กลู

59160802 นาย รตันชยั บตุรทรพัย์

59160847 นาย รนิญาดา จดุาบตุร

58660137 นาย รุง่วฒิุ พทุธเ์จรญิ

59160024 นางสาว ลลาวลัย์ พนัธเ์พ็ง

59161086 นาย วรพล ลีว้รีะพฒัน์

59160805 นาย วรเมธ ทองเพ่ิม

59160303 นางสาว วรรณกานต์ ไข่แจง้

59160305 นาย วรวฒิุ แสงสขุ

59161184 นางสาว วราภรณ์ เรอืงค  า

59161185 นางสาว วราลี วรทตั

59160516 นาย วสพุล สีตลารมณ์

59161121 นางสาว วลัวภิา สงัฆพนัธุ์

59160517 นาย วสิิฐ กลุโฮง

59160808 นาย วรีศิ เปรมประยรูสขุ

59160520 นาย ศวษิฐ์ แสงสนิท

59160902 นางสาว ศศิประภา แสงจนัทร์

59161187 นาย ศกัรนิทร ์ ทองเณร

59161188 นาย ศิรวทิย์ ทรรศนภมิู

59160905 นาย ศิรเิทพ เรอืนพนัธ์

58160432 นางสาว ศิรพิร แซจ่งึ

59160312 นาย ศิวนาถ สิงหท์อง

59161190 นาย ศภุโชค โชคปัญญารตัน์

59160809 นาย ศภุโชติ ดาค า

59160025 นาย เศรษฐพงศ์ ผาละพรม

59160906 นางสาว สรชัชา แซเ่จ่ีย



10859160815 นาย สราวธุ ขาวข า

59160522 นาย สหชยั โอษคลงั

59160907 นาย สหรฐั บญุแฟง

59160910 นางสาว สิรวิมิล กนัไชย

59160321 นาย สขุวทิย์ ภกัดี

59160524 นางสาว สฑุารณีิ ไตมีแสง

58160643 นางสาว สดุารตัน์ นาทอง

59160054 นางสาว สธุากร ค าดี

59160819 นาย สธิุรตัน์ แกว้เจรญิผล

59160912 นางสาว สพุตัรา เอ่ียมกลา้

59160323 นางสาว สพิุชชญา จตูะกานนท์

59161196 นางสาว สภุสัสร สวุรรณวาทนิ

59161197 นางสาว สภุาพร ถาวรพงศ์

59160820 นางสาว สภุาพร สวุรรณศรี

59160913 นาย สเุมธ ศรเีพ็งแกว้

59160821 นาย สรุศกัดิ์ แซต่ัง้

59161198 นาย สรุเสกข์ สขุเสาร ์

59160822 นางสาว สวุภทัร ลิมปนะสวุรรณ์

59160325 นาย เสฎฐวฒิุ พึง่เกษม

59160824 นาย อณพชั จีนชา้ง

59160530 นาย อติรุจ เทอดเกียรติชยั

59160826 นาย อธิภทัร บญุธัญเจรญิ

59160531 นาย อนนัตย์ศ คณุดิลกวรุิฬห์

59160828 นาย อนาวลิ ฉิมบา้นไร่

58160441 นาย อภิเชษฎ์ ศรชีาลี

59161200 นาย อภิสิทธ์ิ ตนัอภิชาตสกลุ

59160832 นาย อภิสิทธ์ิ สิทธิขวา

59160327 นาย อมรภพ รตันชลภมิู



10959160917 นางสาว อรญา ถกูดี

59160919 นาย อรรถทวี อาจณรงคเ์ดช

59160328 นาย อรรถพล สรรพสขุ

59160329 นาย อรรถวทิ ศรหีวัโทน

59160534 นาย อคัรวฒัน์ รกัษก์ตัติยะบตุร

59160834 นางสาว อจัฉรา วสิทุธาภรณ์

59160921 นางสาว อญัชลี พอนไทย

59161201 นางสาว อยัยน์า่ พุม่หริญั

59160922 นาย อิทธิพล คิว้งาม

59160333 นาย อิศรา ถนอมวงษ์

59160334 นาย อิสระพงศ์ ไชยทมุ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

59160338 นางสาว กมลชนก ศรอีนนัต์

59160073 นางสาว กรรณิการ ์ สงัวร

59160926 นางสาว กฤษมล เพชรรอด

59160539 นางสาว กลัยา เจรญิสขุ

59160540 นางสาว กานตร์วี แสงจนัทร์

58660040 นาย กิติภมิู มานนท์

59160542 นาย เกรกิ ศรมีงคล

59160081 นาย เกียรติศิริ ศรนิทุ

59160543 นาย ไกรวชิญ์ กรสี

58160279 นางสาว ขนิษฐา สวุรรณรตัน์

56160240 นาย คณิศร ยงรตันา

59160929 นาย จตรุงค์ ชมภนูชุ

59160002 นาย จกัรกรชิ ช่ืนบญุ

56160243 นาย จกัรนิ ลาภธีรวฒิุ

59160931 นางสาว จิตรรตัน์ รกัศรี

59161072 นาย จิรพนัธุ์ จิตรร์กัรบ



11058160282 นาย จิรวฒัน์ ทองเทพ

59160548 นาย จิระ มยรุา

59160549 นางสาว จิราวรรณ บตุรสนม

59161073 นางสาว จฑุามาศ สรอ้ยระยา้

59160068 นาย เจษฎา จนัท า

59160553 นาย ชนินทร์ ไชยเสถียร

59160935 นาย ชาครติ ผ่องประโยชน์

59161076 นาย ชิษณพุงศ์ มนัทริาลยั

57160323 นางสาว ชตุิรตัน์ ส  าลีแกว้

58160286 นางสาว ฐิตาพร กอ้นฆอ้ง

59160937 นาย ณฐ ธนากรกิตติสขุ

59161116 นาย ณวนิ นาไชย

59160558 นางสาว ณฏัฐธิดา ศรษีา

59161080 นางสาว ณฐัชา ประสิทธิพนัธ์

59161081 นางสาว ณฐันนัท์ กองกลัยา

59160561 นาย ณฐัพชัร ์ วรรตันเดชชยั

59161083 นางสาว ณิชชา พวงทบัทมิ

59160089 นาย เดชภทัร สรอ้ยทอง

59160090 นาย ตฤณกฤษณ์ ไพบลูย์

59160092 นาย ทรงพล สรุวิงษ์

58660109 นาย ธนกร วงศโ์ชคชยั

59160102 นาย ธนกฤต หริญัรกัษ์

59161085 นาย ธนภทัร ์ แทนสระ

56660125 นาย ธนภทัร ฟา้ใสสิรนินัท์

59160568 นาย ธเนศพล ดวงตา๋

59161088 นาย ธรรมรตัน์ หาญกลา้

59160095 นางสาว ธัญวรตัม์ มีเจรญิ

58160299 นาย ธิติ ยั่งยืน



11157160333 นาย ธีธัช เหล็กกลา้

59160571 นาย ธีรภทัร ์ หนกูดู

58160074 นาย ธีรภทัร ยั่งยืน

59160069 นาย ธีรวฒัน์ สมัฤทธ์ิ

59160950 นาย นนทชยั ยอดสบุรรณ์

59160098 นาย นนทพงษ์ จนัทรโ์ฉมศรี

59160951 นาย นพวชิญ์ ภคสขุไพบลูย์

59161090 นางสาว นภสัวรรณ รวมไธสงค์

59160034 นาย นทัธพงศ์ หอมประเสรฐิ

59161092 นาย นนัทวฒัน์ วงัสาร

59161093 นางสาว นนัทยิา ตรเีนตร

59160575 นาย นิติพล ชิงธงไชย

59160384 นาย นิรดา ชวนจิต

59160104 นางสาว นิรดา สขุจิตต์

59160576 นาย บรรชา จิตรออ่น

59160580 นางสาว บษุยมาศ ปากคีบทอง

58160214 นาย ปราชญา จฑุาวจิิตร

59160008 นางสาว ปรติตาภา ฦาไชย

59160109 นาย ปานศิริ ปานอดุม

59160585 นาย พงศธร บรูณะแพทย์

57660054 นาย พงศธร พลอยภกัดี

59161102 นางสาว พนิตนนัท์ อินทรผ์ดงุ

55160257 นาย พรหมนรนิทร์ ปรุโิส

56660136 นาย พลวชัร วนันิต

59160587 นางสาว พลอย เจียระวงศ์

58660015 นาย พฒัน วงศช์วชล

59160114 นางสาว พิมพนิ์ภา กาหวงั

59160378 นาย พีรณฐั กนัภยั



11259160594 นาย พีรพฒัน์ วรพิพฒัน์

58160312 นางสาว แพรวนภา พงษพ์ฒัน์

59160596 นางสาว แพรไหม บญุเรอืงโรจน์

58160580 นางสาว ภสิตา จิรงัรกัษว์ฒันา

59160117 นาย ภทัรดนยั ชา่งเหลา

58160219 นาย ภทัรพงศ์ พิมลสกลวงศ์

57160476 นางสาว ภทัราพร สารยีทุธ

59161107 นางสาว ภทัราวดี กลุสิรวิาณิช

59160969 นาย ภานวุฒัน์ ฤหะรมณ์

59160602 นาย มาวนิ มงคลสวสัดิ์

59161112 นาย เมธิส วงคว์ไิลย์

59160974 นาย รงัสิมนัตุ์ แกว้โสภาค

59160977 นางสาว ลดัดาวลัย์ พนัธจ์นัดา

59160382 นาย วงคก์ลุพฒัน์ นวลเอ่ียม

56660079 นาย วชิรวทิย์ วสิทุธิวรรณ

59161117 นาย วชิรากรณ์ นนัทมางกลู

57660062 นาย วรพรต สขุสวสัดิ์

59160978 นาย วรญั โปรานานนท์

59160129 นาย วรญัญู สีสว่น

59160608 นางสาว วลยัลกัษณ์ วนิิจสร

59160609 นาย วชัรพล พลอยจั่น

59160039 นาย วทิยา เนตรสวา่ง

58660061 นาย วธิวนิท์ บางเทศธรรม

58160478 นาย วศิรุต มั่นเสดาะ

59161123 นาย ศภุณฐั บตุรศรี

57660013 นาย ศภุฤกษ์ แสงนวล

59160134 นางสาว ศภุิสรา ประสิทธินาวา

59161125 นาย สรดนยั ศรสีมุาลย์



11359160040 นาย สิทธิโชค สารรมัย์

59160137 นางสาว สิรกิร บญุทาสิน

59160138 นาย สขุสนัต์ มาสี

59161127 นางสาว สจิุตรา นิลโคตร

59160139 นางสาว สนิุสา เลีย้งตระกลู

59160619 นางสาว สพุจี วรีะเสถียร

59160988 นางสาว สพุชัยา จงประเสรฐิ

59160620 นาย สวุจัน์ หาญกาย

59160141 นาย สวุจิกัขณ์ สฤษดิไ์พศาล

58160040 นาย องอาจ สอนงาม

57660071 นาย อดิศร แสนประเสรฐิ

57660120 นาย อดิศกัดิ์ พวงมณี

59160624 นาย อธิรกัษ์ ศรสีวา่ง

59160625 นาย อนนัดา สถาวร

59160143 นาย อนนัต์ ไข่ทา

59160014 นาย อนพุงศ์ พุม่หมอก

59160829 นาย อนรุกัษ์ โพธ์ิอรุณ

57660121 นาย อนรุกัษ์ วงศว์ทิยานนัท์

58660065 นาย อภิวฒัน์ รตันอบุล

58160098 นาย อภิเษก หรติวร

59160144 นาย อภิสิทธ์ิ คงดี

59161133 นาย อภิสิทธ์ิ อดุมรุง่ขจรชยั

59160393 นาย อภิสิทธ์ิธ ารง แสงเสดาะ

58160602 นางสาว อรยิา พกุสวุรรณ

59160146 นางสาว อารรีตัน์ ทองนบ

59160397 นางสาว อศุมุา ยิม้ป่ัน

59160631 นาย เอกชยั แสนสขุ

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์



11459160994 นางสาว กชพรรณ สุม่มาตย์

59161202 นางสาว กนกพร บา้นพรวน

59160150 นางสาว กมลวรรณ เที่ยงแกว้

59160151 นางสาว กฤตพร ชาตไพสิฐ

59161204 นาย กษิดิศ มากทว้ม

59160633 นาย กนัตศ์กัดิ์ อินทนา

59161205 นาย กนัตะภณ สนัตะกลุ

59161002 นางสาว กาญจนา กงทอง

59160156 นาย กิตติธร ดีนาน

59160635 นาย กิตติธัช นดัดาหลง

59160157 นาย กิตติพร ศิลารกั

59161004 นาย กิตติพศ เทยีนทอง

59161209 นาย กิตติพทัธ์ เบญจศิริ

59160638 นาย ไกรวทิย์ ขนัธวธิิ

59160158 นาย เขตตะวนั โพธิจกัร

59160639 นาย จกัรกฤษณ์ ตลุยไ์ตรรตัน์

59160406 นาย จิรภทัร ลาภอดุมศกัดา

59160408 นาย จิรเมธ เนตรปฏิภาณ

59160160 นาย จิรวฒัน์ จรูญจิรเสถียร

59160161 นาย จิรานวุจัน์ ใจเย็น

59161008 นาย จิรายุ ปฐมรตันศิริ

59160163 นาย จีรพงษ์ ชมุพร

59160164 นาย จฑุาธวชั ศตะกรูมะ

58160340 นางสาว จฑุามาศ พงษแ์ผน

59160643 นางสาว จฑุามาศ โอบออ้ม

59160644 นางสาว จฬุาลกัษญ์ รุจิเกียรติขจร

59160646 นาย เจษฎา นดัไธสง

59160410 นาย เจษฎากร แซล่อ่



11559161011 นาย ชนินทร์ อทุยัเภตรา

59161210 นาย ชวกร อรยิกะบตุร

59161212 นาย ชชัชนม์ ยอดแปน

59161014 นางสาว ญาสวรรค์ แทน่ออ่น

59160648 นาย ฐิติพงศ์ ออ่นจนัทร์

59160414 นาย ณพกิจ ดอนออ่นเบา้

59161016 นางสาว ณชัชา บวัทมิ

59161017 นาย ณชัพล ศรวีสิทุธ์ิ

59161215 นาย ณฐักิตติ์ พลธิราช

59160173 นางสาว ณฐัธิชา มะหาแสน

59160650 นางสาว ณฐัธิดา ดลเจือ

59161020 นางสาว ณฐัาภร เมธีปัญญากลุ

59160174 นาย เดชบดี ชีพชอบธรรม

59160653 นาย ทรงพล ศิลป์เบ็ญจพร

58160345 นางสาว ทพิยธ์ารา เอกาบรูณ์

59160176 นางสาว ทพิาพร เหลา่วโิรจนกลุ

59160177 นาย ธงทร กาฬภกัดี

59161023 นาย ธนกร ก าเหนิดโทน

59160654 นาย ธนกร ศรน่ิีมนวล

59160656 นาย ธนวฒัน์ ทา่ประเสรฐิ

59161025 นาย ธนวนิท์ ภผูาเงิน

59161026 นาย ธนทัพล ดอกไมข้าว

59160658 นาย ธนานนัต์ เติมสิรสิขุสิน

59160655 นางสาว ธมณพชัร ์ ดา่นเจา้แดง

59161027 นาย ธรรมรตัน์ เจียมตน

59160182 นาย ธัชพล ชตูินนัท์

59161218 นางสาว ธัญชนก ถ่ินทวี

59160660 นาย ธีรภทัร ยิง่ยง



11659160185 นาย ธีรชั นาคสทุธ์ิ

59161030 นาย นติรุต ดวงภาค

59161031 นาย นนทกร สวนศิลป์พงศ์

59160061 นางสาว นภสร ใจดี

59161033 นางสาว นรมน นาคประสิทธ์ิ

59160188 นางสาว นวรตัน์ งามวจิิตร

59160663 นางสาว นจัจนนัท์ ศรหีาคลงั

59160664 นางสาว นฐัพร จนัที

59160667 นาย นิติพล ตระกลูศรี

59160190 นาย นิธิ อาดศิริ

59160668 นาย นิธิชยั แสวงสาย

59160431 นาย บญัชา อรุารส

58160240 นาย ปฏิพทัธ์ เหลา่สวุรรณ

59161035 นาย ปฏิภาณ ศรทีองค า

59161036 นางสาว ปณิตา หมนัหนนุ

59161223 นาย ปรชัญา เจนสมทุร

59160669 นาย ปรญัชยั แยม้สอาด

59161224 นางสาว ปรางคท์พิย์ พระพา

59160670 นาย ปราโมทย์ สขุดี

58160242 นางสาว ปรยีานชุ จนัศรจกัร

58160127 นางสาว พงศพ์ชัรา เมืองเจรญิ

59160674 นาย พงศร์พี พทุธา

59161227 นางสาว พลอยมณี ลา่สยั

59161039 นาย พชัรพล เหมทานนท์

59160675 นาย พฒันพิสิทธ์ิ อินต๊ะ

59160676 นาย พสัสน อุย้วงคศ์า

59160437 นาย พิทยา พินธุนิบาตร

59160677 นาย พีรดนย์ ก่อเกิด



11759160203 นาย พีรพล ธูปหอม

59160439 นาย พีรพล มงคลคณู

59160678 นาย พีรพฒัน์ ชา่งเหล็ก

59161228 นาย พีรพศั จนัทรศ์รี

59160205 นาย พีรภทัร ตนัธนสิน

59160030 นาย พีรศกัดิ์ ชยัชลทรพัยศ์ิริ

59161042 นาย ภทัรพงศ์ สมัมาเลิศภณัฑ์

57160383 นาย ภาณวุฒัน์ ขจรฤทธ์ิ

59160208 นางสาว ภาพพิมพ์ นุ่มยองใย

59161229 นางสาว ภิธาภรณ์ ภิระบรรณ์

59160212 นางสาว รชดุา เสนีวงษ์

59160681 นาย รสินนท์ ตรวจครบรุี

59160682 นาย ระพีพฒัน์ จะแจง้

59160683 นาย รชัชานนท์ พึง่ตา

59161047 นาย ราเชน สพัพะเลข

59160684 นาย รุง่รดิศ โชติภกัดี

59161048 นางสาว รุจิรดา มีรอด

59160214 นาย เรอืงวทิย์ นกับญุ

59160215 นาย วงศว์รศิ แสนทายก

59160686 นางสาว วรดา ขาวลกูจนัทร ์

58160141 นาย วรนัธร กล า่เขียว

59161050 นาย วรากร ทบัทมิทอง

59160447 นางสาว วรนิทรธ์ร พลายละหาร

59160216 นางสาว วรศิรา ศิรเิจรญิภกัดี

59160448 นาย วสนัต์ ทดัแกว้

59160688 นาย วชัรพงศ์ จกัรวาฬนรสิงห์

59160218 นางสาว วชัรี ศานติเธียร

59160449 นาย วชัโรธร สมนกึ



11859161231 นาย วนัเฉลิม กงัฮวด

59161232 นางสาว วาสนา ดา่นวหิาร

59160689 นาย วญิญู ค  าวงษ์

58160684 นาย วทีวฒัน์ บญุชว่ย

59160690 นาย วฒิุชยั ประทมุโต

59160691 นาย ศตพร ทบัทมิทอง

59161233 นาย ศรายทุธ สมหวงั

59161234 นาย ศราวธุ พรมสุน่

59160692 นาย ศรุจ เหรยีญตระกลู

59161235 นาย ศศกานต์ ทองเนือ้แปด

59160693 นางสาว ศศิวมิล คา้ขาย

59160451 นาย ศิธา ปชูนีย์

59160222 นาย ศิรวทิย์ บุง้ทอง

59160223 นางสาว ศิรวิรรณ แซต่ั๊น

58160150 นาย ศิลาธร ชา้งเจิม

59160694 นาย ศภุชยั บญุยิง่

59160224 นาย ศภุชยั เผ่าหอม

59160452 นาย ศภุรตัน์ อินทรปรชีา

59160453 นาย ศภุวชิญ์ แจง้เพ่ิม

59160697 นาย ศภุวชิญ์ พยคัสโุข

59160696 นาย ศภุวชิญ์ ศิลาอาสน์

59160698 นางสาว ษิรดา กงัวาลธนสิน

58160688 นาย สมชัชา พยคัฆวรรณ

59161053 นาย สนัติสขุ สงูรมัย์

59160019 นาย สิทธิโชค โชคมรกต

59160699 นาย สิทธิพล อธินวุฒัน์

59161055 นางสาว สิรนิาถ กะการดี

59161056 นางสาว สชุาดา ศรชียั



11959161057 นางสาว สธิุดา สขุทองสา

58160155 นางสาว สธิุนนัท์ เจรญิสขุ

59161058 นางสาว สธิุมา สตัยภิวฒัน์

59160703 นาย สภุณฐั ธนวรพฒัน์

59161059 นางสาว สภุสัสรณ์ สมาชิกธรรมคณุ

59160706 นางสาว หทยัรตัน์ อินทรภู่

59160233 นาย หสันยั สงัขน์าค

59160707 นาย อธิพงศ์ บญุโกย

59160710 นาย อภิสิทธ์ แสงทอง

59160713 นางสาว อรพรรณ ผาสขุ

59161241 นาย อรรถพล บญุเพ็ญ

58160501 นาย อคัรเทพ ชดูอกไม้

59161242 นาย อษัฎายธุ มีสวุรรณ



120
ปีการศึกษา 2562

คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

60920138 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ปทติตา กลิน่รอด

60920125 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ศนัสนีย์ โสภาคยม์งคล

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

กลุ่มวิชาการตลาด

59430489 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง อารยิา เพ็ญศิรสิมบรูณ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

กลุ่มวิชาการเงิน

59130589 วา่ที่รอ้ยตรี ธนวฒัน์ สตัยวงศ์

กลุ่มวิชาการจัดการ

59430741 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ชลลดา นนทดร

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

59430700 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง นชุนาฎ แมน้ศรี

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วและบริการ

59130016 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ภานชุนาฎ เชียงทอง

การจัดการมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเทีย่วระหว่างประเทศ

58920264 นางสาว กลุยา องัสโุรจน์

58920265 นางสาว จนัทกาญจน์ โชคพิบลูไพศาล

58920099 นางสาว พชัรี แสงบญุไทย

58920266 นางสาว ศภุรตัน์ ชกูลิน่ขจร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

60920101 นางสาว กรณฏัฐ์ วริยิะการภทัรธร

61920179 นางสาว กสุมุา ศรแียม้

60920135 นาย จตพุล พรจาตรุงค์

58920079 นางสาว จารภีรณ์ กิตติเมธีวฒัน์



12158920087 นางสาว เฉลิมขวญั ประสิทธ์ินอก

59920326 นางสาว ชนิดาภา พลบัใหญ่

59920329 นาง ชตุิมา กาญจนาภา

59920307 นางสาว ธนภรณ์ ไพบลูย์

61920162 นางสาว ธารปาง ต.วเิชียร

60920104 นาง นพมล จลุรตัน์

60920247 นางสาว น า้ผึง้ ไชยทศั

59920335 นางสาว นชุาวดี สขุพงษไ์ทย

58920258 นางสาว ปฐมาภรณ์ นิจพนัธ์

58920091 นางสาว ปภาวรนิท์ เมืองจนัทกึ

59920337 นางสาว ปาจรยี์ ปรยิะ

58920082 นางสาว ปิยาภรณ์ ตรงช่ืน

60920140 นางสาว พนดัดา ชลสิทธิกานต์

58920095 นางสาว ไพลิน ลิม้วฒันกลุ

58920253 นาย ภทัรพงศ์ ฐิติกลุ

59920339 นางสาว มินตรา บญุเกิด

59920341 นาย วรรธนะ คงโต

59920315 นางสาว วรญัญา เทวรนิทร ์

59920318 นาย วชัรพงษ์ อนนัตว์รปัญญา

59920320 นางสาว สิรกิร สขุะปิณฑะ

59920015 นาย สภุพงษ์ หงษกิ์ตติยานนท์

60920112 นางสาว สภุทัรชา เผยอ านาจ

59920349 นาย อลงกรณ์ แซล่ี

บัญชีมหาบัณฑิต  

59920364 นางสาว ปิยธิดา นิสยักลา้

60920151 นาง วาสนา หวลคิด

58920017 นางสาว สญุภคัจิรา มณีสิรติาภรณ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง



122
กลุ่มวิชาการตลาด

59130216 นางสาว ธันยชนก ลีจิ้นดา

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วและบริการ

59130079 นางสาว จิราภรณ์ ศรผี่อง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

กลุ่มวิชาการเงิน

59130278 นางสาว เบญจวรรณ สมสขุสนัต์

59130601 นางสาว พชัรพร สนุทร

59130625 นางสาว อจัฉรยีา โตอนนัต์

กลุ่มวิชาการจัดการ

59130552 นาย ธรรวา เอมออ่น

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

59130175 นางสาว นฤภร ศรวีเิชียรสมบตัิ

กลุ่มวิชาการตลาด

59130441 นางสาว ขนิษฐา ประทมุไชย

59130443 นาย จกัรกฤช ยอดทวบีญุ

59430625 นางสาว รุจิภา จกัขเุรอืง

59430866 นางสาว วธัญญา เทศไทย

59130092 นางสาว วาสนา ตนัเสถียร

59130419 นาย อาทนินัท์ เกษรศิริ

กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

59130476 นางสาว ชนากาญจน์ สขุวารี

59130253 นางสาว ญานิกา บรบิรูณ์

59130479 นางสาว ณฐิัภากร รนิทะไชย

59130115 นาย นนัทม์นสั รุจิราวาณิชย์

59130484 นางสาว นิชาภทัร จนัทรธ์ ารงค์

59130140 นางสาว พิมณภทัร ์ พรนิธิวรกิตติ์

59130266 นางสาว สิรามล นาคประเสรฐิ



12359130500 นางสาว เอลียาห์ ทองทา

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วและบริการ

59130633 นางสาว ฉัตรทรกิา กนัธวงั

59130640 นาย ทศพล เขียวแกว้

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

กลุ่มวิชาการเงิน

59130592 นางสาว นฎัฐ์นรี ยิม้ยอ่ง

59130597 นางสาว ปวติรา นาคศิริ

59130357 นางสาว พรรณรตัน์ ทดัเทยีม

59130611 นางสาว รุจิเรส เกษรหอม

59130624 นางสาว องัคณา อยูเ่กษม

กลุ่มวิชาการจัดการ

59130541 นาย จิรพงษ์ วจิิตขจี

59130224 นางสาว ธัญวลยั โรจนวรฤทธ์ิ

59130554 นาย ปฏิภาณ ภู่ประพนัธ์

59130311 นางสาว ภสัสร อยูโ่พธ์ิทอง

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

59130170 นางสาว กรวรี ์ คลีใ่บ

59130374 นางสาว ชมพนูชุ กลุวงษ์

59130173 นางสาว ฐิตาภา มหพินัธ์

59130290 นางสาว ฐิติรตัน์ สนธิเทศ

59130519 นางสาว พลอยไพลิน ชินทะนาม

59130531 นางสาว สภุสัสร อินทโชติ

59130044 นางสาว หทยัรตัน์ แวววบัศรี

กลุ่มวิชาการตลาด

59130405 นางสาว ณฏัฐ์เนรี จกูลิน่

59130450 นางสาว ธมลวรรณ วชิชปุระภาพร

59130451 นางสาว ธมลวรรณ วบิลูยช์าติ



12459430604 นางสาว ธัญชนก สรุขนัธ์

59130458 นาย ปฏิภาณ จนัทรานวุงศ์

59130163 นางสาว ปภสัสร เรอืงชนา

59430615 นางสาว ปัณรตัน์ ทองสขุ

59430623 นางสาว ยพิุน วฒิุยานนัท์

กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

59130250 นาย กิติศกัคิ์ พงษส์อาด

59130473 นางสาว เกวลิน ชาญวรวฒิุ

59130481 นาย ธนภทัร ศรขีจร

59130482 นางสาว นนทญา ชยัเนตรวรา

59130485 นางสาว นชุนก ดวงเฉลิมชยักลู

59130487 นางสาว พิชญนาฏ อปุพงษ์

59130489 นางสาว พิมพช์นก ศรโีย

59130388 นางสาว เมธินี ค  าสนิท

59130491 นางสาว วลีพร กนัอปัุทว์

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วและบริการ

59130192 นางสาว กชกณัหา สรอ้ยศรี

59130630 นางสาว กาญติมา สามารถกลุ

59130060 นางสาว จารุวรรณ งามโชคชยั

59130317 นางสาว ณภทัร ชตุิมนั

59130643 นางสาว ธันยพร รตันพิบลูย์

59130198 นางสาว พรชณิกา ขวญัปัญญา

59130648 นางสาว พรพิมล ป่ันเที่ยง

59130653 นางสาว เพ็ชชรี ชคูนัหอม

59430804 นางสาว ภาสิยา โคว้ถาวร

59130687 นาย วชัรพงษ์ โมบณัฑิต

59130112 นาย ศวกร ศรวีชิยั

59130660 นางสาว สทุราสินีย์ จนัที



12559130661 นางสาว สมุลพกัค์ รกัเดช

59130691 นางสาว สมุาลี ทองแจม่

59130693 นางสาว อรสิรา โพธิรกัษ์

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

58130104 นางสาว ภาวนีิ ก่ิงป้อง

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

กลุ่มวิชาการเงิน

59130578 นางสาว กณิษฐา บตุรศรี

59130052 นางสาว กมลทพิย์ วรุิณพนัธ์

59130579 นางสาว กรกมล ไพบลูย์

59130580 นาย กฤษณะ วงศน์าค

59130581 นางสาว กนัยณิ์ษา ค าประเสรฐิ

59130352 นางสาว โกมลชนก อรุณมณี

59130583 นางสาว จิตรา บตุรทอง

59130271 นางสาว จิราพร สขุกอ้น

59130584 นางสาว จฑุารตัน์ ปัททมุ

59130585 นางสาว ชนกสดุา หลายวชัระกลุ

59130586 นางสาว ชนนิกานต์ แสงจนัทร์

59130587 นางสาว ชนิษฐา แกว้ศกัดิ์

59130053 นาย ชวนนัท์ ขนัวเิศษ

59130588 นางสาว ณชัชา ละแมสอดั

59130275 นางสาว ณฐัวรรณ พุม่จนัทร ์

59130122 นาย ดนเุดช อุน่หลา้

59130590 นางสาว ธัญชนก ลกัษณะโกวทิย์

59130591 นาย ธีรนนัท์ อคัรโยธินกลุ

59130593 นางสาว นทัธมน แกว้พิมพา

59130594 นาย นนัทวฒัน์ วรรตันจ์  าเรญิ

59130595 นางสาว นิตยา โจระสา



12659130109 นาย ประจกัษ์ โพธ์ิสขุ

59130596 นางสาว ปลายฝัน เปลีย่นกรมิ

59130215 นาย ปวรศิ พินรอด

59130599 นางสาว ปิยพร จดแตง

59130602 นาย พชัรพล เฉิดดิลก

59130013 นางสาว พชัรวรรณ อ ่าทอง

59130604 นางสาว พิมพกานต์ แซล่ิม้

59130605 นางสาว เพ็ญนภา คงรนิทร ์

59130005 นาย ภทัร อมรรุง่รศัมี

59130606 นาย ภทัรพล สดุแกว้

59130607 นางสาว ภทัรา ทองแดง

59130609 นางสาว ภศัรา พสัการ

59130610 นาย ยศพล แสงแดง

59130110 นางสาว ลลิตา พิกลุ

59130612 นาย วรพล ตนัเจรญิ

59130614 นางสาว วารี งามสมโภชน์

59130617 นางสาว ศภุวารี ภมีู

59130619 นางสาว สิรกิาญจน์ จนัทพาหะ

59130006 นางสาว สนิุตา วงษน์ามน

59130620 นางสาว สนิุสา สายนวล

59130622 นาย อนตุร ข าเจรญิ

59130623 นางสาว อรลดา พนัธวงศ์

59130626 นาย อิศวรเ์สฏฐ โชติวทันี

กลุ่มวิชาการจัดการ

59430733 นาย กรวชิญ์ สทุธิอภิรกัษ์

59430734 นางสาว กวติา ทองค า

59130011 นางสาว กญัญาพชั แก่นสาร

59430736 นางสาว กาญจนา เลีย่วเส็ง



12759430737 นาย กิตติ วาณิชวทิยกลุ

59430738 นาย กิตติธัช จิตรกสิกร

59130536 นาย กิตติพงศ์ ธนวฒิุคติวรกลุ

59130537 นางสาว กิติพร วหิารพรหม

59130182 นางสาว แกว้เมือง หว้ยใหญ่

59430104 นางสาว ขวญันภา สนาม

59130538 นางสาว จรรยาพร กองสาร

59130539 นางสาว จอมพกัตร์ กลั่นทตั

59130540 นางสาว จารุกร ประมงคล

59430920 นางสาว จิดาภา ครูเอิน

59430739 นางสาว จิรภิญญา เนตรสวา่ง

59430109 นางสาว จิราพร ปานมน

59130303 นางสาว จิราภรณ์ มีป้อง

59430402 นางสาว จฑุามาศ ก าเนิดคช

59430111 นางสาว จฑุารตัน์ ชใูจ

59430740 นางสาว ฉัตรสภุา เพชรไทย

59130542 นางสาว ฉัตราวดี สขุเกษม

59130543 นางสาว ชนิดา ขมุทรพัย์

59130544 นางสาว ชนิดา เหลืองออ่น

59130304 นางสาว ชนิตา ประสพเหมาะ

59130545 นาย ชนินทร์ บวัผลิ

59430921 นางสาว ชลธิชา พลูผล

59430119 นางสาว ณภทัร เกษมสขุ

59430743 นางสาว ณชัชา เนตรเสนียน์นัท์

59430120 นางสาว ณชัชา ป่ินทอง

59130307 นางสาว ณฐัชยา เจรญิศิลปคณู

59430744 นางสาว ณฐัพร นว่มทอง

59430745 นางสาว ณฐัภรณ์ โพธ์ิพนัธุ์



12859130549 นาย ณฐัวฒิุ วรรณพงษ์

59430746 นางสาว ณิชารศัม์ ศภุฤทธ์ิภานวุฒัน์

59430747 นาย ณพุงษ์ พระพรพรหม

59430748 นาย ดนยั แกว้มณี

59430123 นางสาว ดรลัพร พรมลี

59130550 นางสาว ดวงกมล แพงดี

59130551 นาย ถิรพงศ์ กลุมาศ

59130120 นาย ทรงสิทธ์ิ พนาลยั

59430129 นาย ธนวฒัน์ ทองระอา

59130308 นางสาว ธนชัชา พงศพ์รอนนัต์

59430749 นางสาว ธิดารตัน์ ตนัเจรญิ

59130553 นางสาว นฤมล ทองประสี

59430751 นางสาว น า้ฝน ด าสนิท

59430752 นางสาว นิรชา แซโ่ก๊ว

59430926 นาย นิรวทิย์ เจรญิสขุอนนัต์

59130309 นาย ปณิธาน ศรรีกัษ์

59130090 นางสาว ปติญญา รตันเหลีย่ม

59430754 นางสาว ปรยีาภทัร เตชพฒันไ์พบลูย์

59130045 นางสาว ปัทมวรรณ วรรณเจรญิ

59430925 นางสาว ปณุณดา อิษยาสกลุพร

59130559 นางสาว พรเพ็ญ วสิทุธินนัท์

59430756 นาย พศวตั ชมช่ืน

59430758 นางสาว พชัราภรณ์ ตรศีาสตร์

59130560 นางสาว พชัรภีรณ์ หศักรรจ์

59430929 นางสาว พิมพล์กัษณ์ กาญจนางกรูพนัธุ์

59430160 นางสาว พฒุตาล อุม่มี

59130562 นางสาว ภทัราพร อ่ิมแมน

59430164 นางสาว ภสัรวี กรุตนิมิตร



12959430760 นาย ภาณพุงศ์ ลอ้จิโลภาส

59130563 นาย ภาวตั สขุพิบลูย์

59430761 นาย ภวูนาถ ประยรูเวช

59430762 นาย มนตรา หวงัดี

59430763 นาย มีนา สขุพงษไ์ทย

59130046 นางสาว มทุกิา แซล่อ้

59430765 นางสาว เมยล์ดา โคมกระโทก

59430767 นางสาว รชัฎาภรณ์ แนน่อดุร

59430167 นางสาว รุง่อรุณ ชยัยิง่

59130564 นางสาว วงศร์วี โคกมณี

59430768 นาย วรภทัร บวัขาว

59430177 นางสาว วรวรี ์ พลอยงาม

59130565 นางสาว วรญัญา ชุ่มฤทยั

59130567 นางสาว วลกัษก์มล เผ่าวจิารณ์

59430932 นางสาว วลยัลกัษณ์ นามนา

59430935 นางสาว ศศิประภา ท าพระเวช

59430769 นางสาว ศิรดา ทรพัยพิ์พฒันา

59430936 นางสาว ศิรประภา เซีย้งสิน

59130312 นางสาว ศิรภสัสร นพอาภรณ์

59430184 นางสาว ศิรนิภา ทรายสขุ

59430771 นางสาว ศิรลิกัษณ์ แซก๊่วย

59130570 นางสาว ศิรลิกัษณ์ พนัธไ์ธสง

59430186 นางสาว ศทุธินี สวสัดี

59130571 นาย ศภุสิทธ์ิ ฉัตรอินทร์

59130572 นางสาว สนธยา ช่ืนตา

59430189 นาย สิทธิกร ชาญวทิยธ์รรม

59130313 นาย สิทธิชยั ชอบสขุ

59430937 นางสาว สดุารตัน์ เดชาฤทธ์ิ



13059430938 นางสาว สทุธิภรณ์ ไชยภมิู

59130574 นางสาว สปุวณี์ พกุยม

59430773 นางสาว สภุาณี ช่ืนคณุากร

59130575 นางสาว สภุานนั ไพรสิงห์

59430195 นาย สรุศกัดิ์ เพียวสามพราน

59430774 นางสาว สวุมิล โพธ์ิทองค า

59130314 นางสาว อรวรา ถีสงูเนิน

59130576 นางสาว อญัชิษฐา แซล่ิม้

59430776 นางสาว อารรีตัน์ แซต่ัน้

59130577 นางสาว อิงฟา้ พลแสน

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

59130372 นางสาว กชพร มั่นครุฑ

59130283 นางสาว กนกวรรณ งามวงศ์

59130098 นางสาว กฤติยา ฮกึเหมิ

59130284 นางสาว กฤติยาพร แคลว้คลาด

59430692 นางสาว กญัญาภทัร งามวงศว์าน

59130172 นางสาว กญัญาภทัร รอตศิริ

60430336 นางสาว กนัธิชา เปลีย่นสมบรูณ์

59130502 นางสาว กลัยรตัน์ แสงสวา่ง

59130285 นางสาว กาญจนา คงเผ่าพงษ์

59130286 นางสาว ก่ิงสคุนธ์ ทรงกรด

59430686 นางสาว กิตติมา งามศิริ

59430687 นางสาว เกษเกสร กองเทยีม

59130503 นางสาว ขวญัสิรยี ์ รุง่โรจนท์วรีตัน์

59130504 นางสาว จตรุพร สมอารมณ์

59130505 นางสาว จรสัพร เฮียะเครอื

59130287 นางสาว จิดาภา พฒันโภครตันา

59130506 นางสาว จินตภา เครอืสิงห์



13159130373 นางสาว จิรกานต์ ยทุธแสน

59130507 นางสาว จิราภรณ์ หาระสาร

59130501 นางสาว ชญาณิศ เติมบรริกัษ์

60430339 นางสาว ชนกพร คงปราการ

60430340 นางสาว ชนดัดา เทยีนขาว

59430948 นางสาว ชนิสรา อตุอามาตย์

59430211 นางสาว ชลลดา เจรญิมี

59130288 นางสาว ชาธิณี ภมิูเลิศ

59130508 นางสาว ชาลินี จางศิรกิลู

59130509 นางสาว ชาลิสา นพสมบรูณ์

59130510 นางสาว เชอรนิทร ์ วงษส์วา่ง

59130289 นางสาว ญาณน์ภสั เทวาประดบั

59130511 นางสาว ฐิรญา เอ่ียมวฒิุ

59130291 นางสาว ณฎัฐณิชา ขนัติวงศ์

59130292 นางสาว ณฐัธิดา คมัภิรานนท์

60430343 นาย ณฐัวฒัน์ อินทรสวา่ง

59130119 นาย ณฐัวตัิ นิตยลาภ

59430225 นาย ทรงสิทธ์ิ ตรงกมล

59430226 นางสาว ธนชัชอ์ร อยูป่ระเสรฐิกลุ

59430697 นาย ธนากร เลียงพฒันกลุ

59430950 นางสาว ธมลวรรณ กองแกน

59130513 นาย ธราเทพ ฉิมมา

59430951 นางสาว ธัญญลกัษณ์ จนัทรส์ีทอง

59130099 นางสาว ธันยช์นก หมวดมงคล

59130176 นาย นฐัวฒิุ ดีหมั่น

59130010 นางสาว นทัธห์ทยั ปานทอง

59430952 นางสาว บศุรนิทร ์ ประสาทสขุ

59130101 นางสาว เบญจพรรณ เนียมภิรมย์



13259430238 นางสาว เบญจมาศ วรีะพิศาลกลุ

59130515 นาย ปพนพทัธ์ ชนูุ่น

59430695 นางสาว ปรรณรสัสร ค ายา

59130516 นางสาว ประภาพรรณ สาเรรมัย์

59130517 นาย ปราบ ศรสิทธ์ิ

59430701 นาย ปรวิรรต ทองสกลุ

59430240 นางสาว ปรษิา คงศิริ

59430954 นางสาว ปลายฟา้ วชิะยะวงษ์

59130293 นางสาว ปานวาส สวา่งจิตต์

59430244 นางสาว ปณุณภา ไชยธนด ารง

59130178 นางสาว พนชักร ใจกวา้ง

59430704 นางสาว พรทพิย์ สตัยาพิพฒัน์

59130294 นางสาว พรนภสั ปานเป่ียมเกียรติ

59130295 นางสาว พรนภสั ผ่องพกัตร์

59430247 นางสาว พรรณา สงัขม์ณี

59130518 นาย พรหมภพ สพุรรณนพ

59430705 นางสาว พลอยไพลิน ภวภกัดีวงศ์

59130042 นางสาว พชัรนิทร ์ อบุลรตัน์

59430944 นางสาว แพรพชัร ์ โภคินวชิรพฒัน์

59430254 นางสาว ภทัชา อาจเอือ้

59130520 นางสาว ภทัรดา ข าเปรือ่งเดช

59130521 นางสาว ภทัรวดี ศรภีงูา

60430350 นาย ภาคภมิู จ าเนียรกาล

59130296 นางสาว ภาวณีิ ภเูวยีนวงค์

59130297 นางสาว มนสัพร ศรสีขุ

59430710 นางสาว มทัรี หวางอุน้

59430711 นางสาว มารษิา บญุเลิศ

59430714 นางสาว รชันีกร เผ่าหอม



13359430715 นาย รตันากร สงัคม

59430266 นางสาว รุจิกาญจน์ ขจรจินดารตัน์

59430716 นางสาว ลกัขณา แกว้กงัวาลย์

60430353 นางสาว วรรณพร เหลา่จินดา

59430717 นางสาว วรนัธร สวุตัถิกลุ

59130523 นางสาว วราภรณ์ นวลขาว

59130524 นางสาว วราภรณ์ ปลืม้ประสิทธ์ิ

59430961 นาย วรนิทร ์ ผาลา

59430269 นาย วสนัต์ อินทรจ์อ่

59430962 นางสาว วาสินี สืบญาติ

59130525 นางสาว วกิานดา คงวนั

59430270 นางสาว วชิดุา สมานราษฎร์

59430718 นาย ววิฒัน์ บญุสมพงษ์

59130299 นาย วรีากร แสนวงค์

59130527 นางสาว ศรญัญา แฮดจา่ง

59130528 นางสาว ศศิธร อุน่อดุมรกัษ์

59430280 นางสาว ศภุากร ทองระอา

59430721 นางสาว สมิตา โนชยั

59430722 นางสาว สราพร จนัทศร

59430723 นาย สณัหวชิญ์ ทองบญุ

59430724 นางสาว สจุารนิ รดัแรง

60430355 นางสาว สชุาดา อรรถสนุทร

59130530 นางสาว สธิุดา สวุรรณโณ

59430725 นางสาว สพุตัรา ไหลไผ่ทอง

59130532 นางสาว สภุาพร จิตนารี

60430357 นางสาว สภุาวดี วงศพ์รประดิษฐ์

59430726 นาย สรุณรงค์ อมัรี

59430289 นางสาว อภิญญา ศิลปชยั



13459430729 นางสาว อรกมล บอ่ผล

60430358 นางสาว อรทยั ฮกหลง

59130533 นางสาว อลิษา จ าปาทมุ

59430731 นางสาว อจัจิมา วงคเ์มืองค า

59130301 นางสาว อจัฉรา จนัทรก์ระจา่ง

กลุ่มวิชาการตลาด

59430884 นาย กฤตยต์ิน บญุชว่ย

59430885 นางสาว กฤตยา เฮงศิริ

59430594 นาย กฤษฎี สจัจมาศ

59130439 นางสาว กาญจนาพร ชนะการี

59130440 นาย กิตตินนัท์ หอมหวล

59430863 นาย แกว้ขวญั ยืนยงแสน

59430595 นาย ไกวลั โกมลเกียรติ

59130442 นางสาว เขมทริา เขียนโคกกรวด

59430597 นาย จิรายสุ ทองภกัดี

59430491 นางสาว จฑุามาศ พรหมทองนุ่น

59130444 นางสาว เจนจิรา รงัสิมนัติกานนท์

59130446 นางสาว ชนาพร แสงเพชร

59430887 นางสาว ชนินาถ เมฆดี

59130448 นางสาว ชลธิชา รกัซอ้น

59430598 นางสาว ชลิตา สวุรรณวฒัน์

59430600 นาย ชาวนิ ฤทธินนท์

59430494 นางสาว ชิดชนก ชชูนะ

59430495 นางสาว ฐิติกาญจน์ สารสิทธ์ิ

59130048 นางสาว ฐิติวรดา ประดิษฐสกลุชยั

59130404 นางสาว ณฏัฐ์เขมิกา ธีรศิราวชิชากร

59430497 นางสาว ณฏัฐา จิตรศ์ิริ

59430888 นางสาว ณฐักาญจน์ เพชรพระรกัษา



13559130406 นาย ณฐักานต์ สขุสวสัดิ์

59430601 นางสาว ณฐัชา พนัธุ

59130407 นางสาว ณฐัฌา ทองกอ้น

59130408 นางสาว ณฐัธิดา ชว่ยโสม

59130049 นางสาว ณฐันนัท์ ศรคี  าพร

59430889 นาย ดลวฒัน์ มั่นคงรอบคอบ

59130382 นาย ตฤณ ภสูมศรี

59130449 นาย ทกัษิณ ชารวีนั

59430498 นางสาว ทพิยอ์าภา พนัธผ์าจิตต์

59130121 นางสาว เทวี วงศซิ์ม้

59130409 นางสาว ธนวรรณ โฆษิตวฒัน์

59430603 นางสาว ธมนวรรณ ดิษฐาน

59430605 นางสาว ธันยพร เสียงเรอืงแสง

59130452 นางสาว ธิตาดา อยูเ่จรญิ

59430606 นาย ธีรภทัร ภู่สมบรูณ์

59430607 นาย นที ชยับรรเจิด

59130454 นาย นนทพทัธ์ ลีเ้กือ้กลู

59430610 นางสาว นภาวรรณ พนัธท์องดี

59430499 นางสาว นฤภร ขอ้สงัข์

59130159 นางสาว นลินี วงศิล

59130455 นางสาว นดัดาดาว ขานจนัทกึ

59430500 นางสาว นทัธห์ทยั สงัขอ์ยูด่ี

59430040 นางสาว นนัทญิา ช่ืนชอบ

59130456 นางสาว นิลวรรณ กลมเกลียว

59430502 นางสาว บงสกลด โพธิเกษม

59130457 นางสาว บญุศิริ อตัชยัยง

59430890 นางสาว เบญจภา พานิชกลุ

59430891 นาย เบญจมภ์ทัธ ทองสรา้ง



13659430612 นางสาว ปนดัดา ธีรนิติพนัธ์

59430613 นางสาว ปภาวรนิทร ์ เรอืงนาม

59430618 นางสาว ฝันฤดี อ  ่าอินทร์

59130459 นาย พงศภ์คั แพรห่ลวง

59130460 นางสาว พรไพลิน ลาดหนองขุ่น

59430048 นางสาว พรรณิภา ค ามลู

59430619 นางสาว พชัรี ตะเนินแสง

59130462 นางสาว พิชญาภา ทองมี

59130165 นางสาว พิชฎาพร ทพัอินทร์

59430620 นางสาว พิมชนก เรอืงนก

59430507 นางสาว พิมพว์มิล แสนศรี

59130463 นางสาว พิไลวรรณ เทยีบซิง

59430621 นาย ภาส พชัรกลุเลิศ

59430622 นางสาว เมยย์วุฒัน์ กรไธสงค์

59430058 นางสาว รุง่จิรา เขตตานรุกัษ์

59430512 นางสาว ลลิตา ตนัติวฒันกลุชยั

59130465 นาย วรนิทร บรรพบตุร

59430514 นางสาว วรนิทร อิงชยัภมิู

59130412 นางสาว วรษิฐา จินดากาญจน์

59430515 นางสาว วาสนา ทบัปาน

59430626 นาย วชินนั นอ้ยสนัโดษ

59430867 นาย วเิชียร กิตติสขุประเสรฐิ

59130466 นางสาว ศนิษร ยศกรณ์

59430868 นางสาว ศศิธร บวับญุ

59430517 นางสาว ศศินา ชอบดี

59430627 นางสาว ศศิประภา ขจีรตันว์ฒันา

59130413 นางสาว ศิรนิภา ป่ินแกว้

59130467 นางสาว ศิรลิกัษณ์ หาปัญณะ



13759430896 นาย ศภุกิจ เรอืนไทยสกลุ

59430628 นาย ศภุณฐั อศัวดิลก

59430629 นางสาว ศภุธิดา ศรสีภุาพวงศ์

59130414 นางสาว สมิตา หลีกชั่ว

59430631 นาย สรวศิ จนัทรพ์รม

59430632 นาย สหรฐั ฉัตราพงษ์

59430897 นาย สากล บญุอ าพล

59430898 นาย สิทธิพงศ์ จิรารตันกลุชยั

59130415 นางสาว สกุญัญา พุม่พวง

59430633 นางสาว สชุานรี หงษเ์วยีงจนัทร ์

59130416 นางสาว สชุานนัท์ จินตนา

59430519 นางสาว สณิุสา ทุง่เสม็ด

59430634 นางสาว สดุาพร แอน่ปัญญา

59130468 นาย สเุมธ พงษห์สับรรณ์

59130417 นางสาว หทยัชนก วงศส์นิท

59430083 นางสาว อชิรญา อนิวตัติวงศ์

59430521 นางสาว อธิปภา กลุบตุร

59130469 นาย อภิวชิญ์ สถาวร

59430636 นางสาว อรศิรา จนัทขาน

59130470 นางสาว อรศิรา บญุมีศรปีระเสรฐิ

59130418 นางสาว อญัชนา นาคสินธุ์

59430637 นางสาว อาทยิา ปักษาพนัธ์

59430638 นางสาว อารรีตัน์ พนูทราย

กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

59430640 นางสาว กนกวรรณ เจรญิรส

59430642 นางสาว กมลพรรณ เพ็งสขุ

59430644 นางสาว กฤษณา อโุส

59130471 นางสาว กญัญาพร ตรปิีติผล



13859430646 นางสาว กญัญารฐั ป่ินฉ ่า

59430900 นางสาว กญัญารตัน์ วงษส์งวน

59430647 นางสาว กานตร์วี ท  าผล

59130472 นางสาว กิจติกานต์ ศรเีมือง

59430902 นางสาว กิติยา พงษไ์พร

59130015 นางสาว เกตนแ์กว้ ทาสมบรูณ์

59430650 นางสาว ขวญักมล ชว่ยช่ืน

59130475 นางสาว ฉัตราภทัร ์ เกตเุจรญิวฒัน์

59130477 นาย ชรนิทร์ โอฐวารี

59130252 นางสาว ชลธิชา ยตุิศรี

59430652 นางสาว ชลิตา ตว่นชะเอม

59430904 นางสาว ณชัชา บญุสนาน

59130386 นางสาว ณฐัชยา เข็มเพชร

59430905 นาย ณฐัดนยั ปามา

59130003 นาย ณฐัธพงษ์ ฐาปกรวงศ์

59430906 นาย ณฐัพงษ์ รนิทรส์กลุ

59430655 นางสาว ณิชา แสงสจิุนดา

59130480 นางสาว ตรรีตัน์ เดชรอด

59430907 นางสาว ทพิวรรณ พทุธสิม

59430656 นาย ธนกฤต เย็นฤทยัสิริ

59130257 นางสาว ธันยช์นก ฤทธิวยั

59130074 นางสาว ธีรารตัน์ แซล่ี ้

59130483 นางสาว นภสัสร เนนะ

59430662 นางสาว บญุนิธิ ลือชา

59430663 นางสาว เบญจพร ปู่ ยา่

59430664 นางสาว เบญญาภา จรณโยธิน

59430665 นางสาว ปภาดา ผ่องแผว้

59430667 นางสาว ปัทมาพร ศิรจิ  ารสั



13959130486 นางสาว ปาวรนิทร ์ หรคิ  าภา

59130260 นางสาว ปิติพร เหลามี

59430668 นาย ปิติพนัธ์ ชยัมงคลถาวร

59430669 นางสาว พรนชัชา ศิลปการบวร

59430670 นางสาว พรปวณี์ เทนอิสสระ

59430671 นางสาว พรมณีย์ แสงเจรญิ

59430672 นาย พรอ้มเลิศ ศิริ

59430910 นางสาว พลัยส์ภุา ขนัติวงษ์

59130488 นางสาว พิชญา บรูณเ์จรญิ

59430674 นางสาว พิชยา สอนอาจ

59130261 นางสาว พิมพม์าดา ป่ากวา้ง

59130262 นางสาว แพรวพลอย สงัฆะมณี

59130141 นาย ภควตั นุ่มสวสัดิ์

59430912 นางสาว ภทัรวดี จงสงูเนิน

59430675 นางสาว รนิรชัฌา หริญัวงค์

59430913 นางสาว รุจิรา ค าดิษฐ

59430914 นางสาว วรภทัร พรมพิบาล

59130492 นางสาว วมิลมาศ เอ่ียมรตัน์

59130493 นางสาว ศศิกาญ เข็มทอง

59430915 นางสาว ศศิภา อานามนารถ

59430677 นางสาว ศิรกิาญจนา เพชรมีผล

59430678 นางสาว ศิรริตัน์ ศรกี  าพล

59430679 นางสาว ศภุิสรา ขนัทอง

59130494 นาย เศรษฐกิจ ขนัค  า

59430680 นางสาว สรศิรา ทพิยบ์ญุผล

59430916 นางสาว สิรญิญา หลกักรด

59130496 นางสาว สดุารตัน์ แกว้ฉลวย

59430683 นางสาว สธิุดา ก๋งอบุล



14059130143 นางสาว สรุยีา ใหญ่ธรรมสาร

59430685 นาย อรรถพล สระทองค า

59430917 นางสาว อรศิรา ถนอมรอด

59130269 นางสาว อรสิรา ไพรรีะยอ่เดช

59130498 นางสาว อสมาภรณ์ วฒันภิรมย์

59130144 นางสาว อาทติยา อุน่ชยัยา

59130499 นางสาว อินทริา บญุมิตร

59430681 นางสาว อีวา ลอดย์ ซลูลิลแวน

สาขาวิชาการเงิน

58130429 นาย นศัร ์ ดรมาน

สาขาวิชาการจัดการ

57431046 นางสาว กนกกาญจน์ ศรสีวุรรณ์

57430012 นางสาว ชลลดา ดอนสีดา

58430164 นางสาว ณรุจิรา เจรญิสขุ

57430899 นางสาว ปณฐัฌา พุม่พวง

57431145 นางสาว สชุาดา ฉิมออ่น

58130417 นางสาว เสาวลกัษณ์ กดุรงันอก

สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเทีย่ว

57431295 นางสาว ภรณัยา กลดัแขก

57431299 นางสาว วภิาพรรณ หริญั

57130814 นางสาว สภุกาญจน์ รศัมี

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

58430458 นางสาว จารุวรรณ ปรชัญากลุ

58430295 นางสาว มฐัรกิา ทองค าธรรมชาติ

57431287 นาย ยตุิธรรม จิตรจินดา

58430303 นางสาว ศศิประภา เงินนาค

58430305 นาย ศภุวชิญ์ รุจิผดงุกลุ

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์



14158430210 นางสาว ธนาวดี หมดุธรรม

58430218 นางสาว ปานชนก เกตวุตัถา

58430606 นางสาว พชรมน พรมดวงศรี

58430607 นางสาว พรสดุา สขุนอ้ย

58430222 นาย พีรพล มานะทศัน์

58430408 นางสาว ศภุนิดา พิกลุทอง

58430618 นาย อภิสิทธ์ิ มีกระสนัต์

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วและบริการ

59430821 นางสาว กนกพร วารยีนัต์

59430822 นางสาว กนกวรรณ แป้นทอง

59430823 นางสาว กนกวรรณ สทุธะ

59430824 นางสาว กมลรตัน์ หริญัวริยิะ

59130058 นางสาว กมลลกัษณ์ ภาคภมิู

59430982 นางสาว กฤตพร อภินาถวรสกลุ

59430777 นางสาว กญัญรตัน์ ก่อบรรทดั

59430983 นางสาว กญัญารตัน์ จนัทรส์ขุ

59130629 นางสาว กณัฑิลา แสนแกว้

59430788 นางสาว กนัตช์นกพร อธิพฒันธ์นาคณุ

59130363 นางสาว กานตธิ์ดา อมรหริญัวงศ์

59430965 นาย กิตติทตั ณ นคร

59430533 นาย เกรกิเกียรติ ประจนับาน

59430302 นางสาว จิดาภา แยม้กลิน่

61430334 นางสาว จิตราพนัธ์ อาทรประชาชิต

59130631 นางสาว จิตสภุา แสงเพ็ชร ์

61430338 นางสาว จิราพร บญุคลา้ย

59130632 นาย จิรายสุ จรยิวฒันส์กลุ

59130364 นางสาว จฑุารตัน์ แกว้วนั

59130331 นางสาว เจนจิรา ประสพโชค



14259130634 นาย ชนสิษฎ์ ใจอารยี ์

59430984 นาย ชนากานต์ พรหมมินทร์

59130666 นางสาว ชนิกานต์ แกว้กณัหา

59430305 นางสาว ชนิดา ไชยโรจน์

59130636 นางสาว ชโรชา เสรพิีทยารตัน์

59430966 นางสาว ชลธิชา ล าภพูวง

59130080 นางสาว ชลธิชา อาสินรมัย์

59430782 นางสาว ชลลดา จิตจารุวฒัน์

59130637 นางสาว ชลีสุ สืบญาติ

59130667 นาย ชวนฐั ค านงึศกัดิ์

59430828 นางสาว ชชัธิรา สงัวาลย์

59430829 นางสาว ชาลิสา ผรณาปิติ

60430317 นางสาว ชตุิกาญจน์ นิสสยัสขุ

59130203 นางสาว ชตุินนัท์ ฉายาชวลิต

59430985 นางสาว ชตุินนัท์ ช่ืนทองมอญ

59430783 นางสาว ฌานิกา บญุวาสนา

59430830 นางสาว ญาณิศา ค าจรงิ

59130332 นางสาว ญาณิศา ปญุสาร

59430784 นางสาว ฐิติรตัน์ ธนพรสภุาวฒันา

59430987 นางสาว ณฎัฐกานติ บญุเกิด

59130669 นางสาว ณฏัยา ทพัธานี

59130638 นางสาว ณฐัชมธร ประเสรฐิศรชีะนะ

59130639 นางสาว ณฐัชยา บญุงาม

59430988 นางสาว ณฐัชยา แป้นทอง

59430998 นางสาว ณฐัฐ์วศา ศรพีระวงษ์

59130333 นางสาว ณฐัฐาพร วเิศษศกัดิ์

59130668 นางสาว ณฐันรี ไชยพร

59430785 นาย ณฐัพล กอบเกียรติกวนิ



14359130195 นาย ณฐัวฒิุ เดชวงค์

59430833 นางสาว ณิชกานต์ กิจจาประเสรฐิ

59430989 นางสาว ดาราพร ทองสขุ

59130334 นาย ตลุธร วงศโ์ชคชยั

59130670 นาย ทศพล เทยีมทองหลาง

59430990 นางสาว ทดัดาว เนตรสน

59430991 นางสาว ทพิวรรณ นกแกว้

59130206 นาย ธณทั ธณาภทัธธ ารงคณุ

59430834 นาย ธนกร แข็งการ

59430835 นาย ธนกฤต นนัทธาตรี

59130671 นาย ธนวฒัน์ ทองออ่น

59430787 นาย ธนวฒัน์ สวาท

59130672 นาย ธนชั สขุสวสัดิ์

59430540 นางสาว ธนาพร มณีโชติ

59430967 นาย ธนาเรศ คลงัสวุรรณ์

59130319 นางสาว ธัญญรศัม์ แกว้รพีพฒัน์

59130642 นางสาว ธัญญาภรณ์ ชุ่มเย็น

59130196 นางสาว ธัญสินี วชิรวทิยากร

59430837 นางสาว ธันยพร สทุธิกิติวรกลุ

59130675 นางสาว ธิดาแกว้ แวงค า

59430838 นางสาว ธิดารตัน์ วรรณสขุ

59130644 นาย ธีรชยั พวงเรอืงศรี

59430992 นางสาว นรศิรา เวชกามา

59130337 นางสาว นฤพร กศุล

59430969 นางสาว นฤมล ปรชีาโชติ

59430839 นางสาว นวลนภา โชติประทมุ

59430789 นาย นจันที สพัโส

59430827 นางสาว นทัธพชัญ์ นิยม



14459430970 นางสาว นทัธมน พรหริญัรตัน์

59430994 นางสาว นิตยา ยอดบญุมา

59130646 นาย นิธิศ ชา้งจนัทร ์

59130065 นางสาว นิพาภรณ์ จนัทรท์อง

59430971 นางสาว นิภาภรณ์ ค  าโหงษ์

59430313 นางสาว นิภาวรรณ กองแกว้

59130676 นางสาว นิลาวรรณ ไพลด า

59430314 นางสาว นีรนารา พลูศิริ

59430972 นางสาว นชุนาฏ ตุม้สวสัดิ์

59430973 นางสาว นศุรา เลีย้วไพบลูย์

59430790 นางสาว เนตรดาว หอมสวุรรณ

59130320 นางสาว บงกชธร จิตประสงค์

59130338 นาย บรรพต ชินวงค์

59430791 นางสาว บปุผาสวรรค์ ชกัชวน

59430840 นางสาว บศุราภรณ์ เลิศทววีฒัน์

59130007 นางสาว บษุรา เทพาลยั

59130677 นางสาว ปชาบดี อมาตยกลุ

59430841 นางสาว ปภาวดี พลูทรพัย์

59130321 นางสาว ประกายเดือน อ่ิมเจรญิ

59430792 นางสาว ประภาพร จิตตม์ั่นการ

59430842 นางสาว ปรชัณา ปาปะกา

59430793 นางสาว ปรณีาพรรณ จ าลองกลุ

59130341 นางสาว ปลายลดา วนัเพ็ญ

59430794 นางสาว ปวณีน์ชุ เจียรจรูญศรี

59130322 นางสาว ปวณีน์ชุ เพชรสม้

59130125 นางสาว ปวณีา สวสัดิม์าก

59130647 นางสาว ปาจรยี์ พงษพ์รรณากลู

59130342 นางสาว ปาณิสรา ค าวงั



14559430974 นางสาว ปาลิตา กรกฎ

59430358 นางสาว ปิยนชุ เสภยัยนัต์

59130343 นาย ปณุณวชิ เกยดอน

59430825 นาย พนิตพิฌา ลิม้ภกัดี

59130679 นางสาว พรธีรา กิจสมทุร ์

59430996 นางสาว พรพิมล สรอ้ยจ าปา

59430796 นางสาว พชัรพร จตพุงษ์

59130649 นาย พชัระ ศรทอง

59430797 นางสาว พชัรนิทร ์ สงัขส์วาท

59130344 นางสาว พชัรนิธร พนัธม์งุ

61430330 นางสาว พทัธธี์รา เสง่ียมจิตต์

59430798 นางสาว พทัธนนัท์ สีชมช่ืน

59430843 นางสาว พิชชาพร จนัทะคดั

59130680 นางสาว พิชญส์ินี พิมพส์วุรรณ์

59130681 นางสาว พิชญา ทองอรา่ม

59130651 นางสาว พิชญานิน ปยุพนัธ์

59130652 นางสาว พิมพช์นก ศรแีกว้

59130345 นางสาว พิมพิศา บญุสง่

59430799 นางสาว พทุธชาติ อรรถแสงศรี

59130682 นางสาว แพรวพิรยา เงินถาวรญาพฒัน์

59430800 นางสาว ภทัรวดี ศรตีะ

59130324 นางสาว ภทัรสดุา สขุเอม

59430802 นางสาว ภานมุาศ เพียซา้ย

59430803 นางสาว ภาวณีิ ไทยพานิช

59130066 นางสาว ภาวณีิ ปทมุวฒันเวทย์

59130366 นางสาว ภาวติา ไทยสกลุ

59430844 นางสาว ภาวนีิ พวงผกา

59130654 นางสาว มณีรตัน์ ลิน้ทอง



14659130683 นางสาว มนชัญา บญุมาก

59430845 นางสาว มนิตา บญุเผย

59430322 นางสาว มทันา เจิมสวุรรณ

59430975 นาย มิตรชยั ป่ินนอ้ย

59430846 นางสาว มินตรา ภาวงค์

59430976 นางสาว มินตรา หมู่ทอง

59130123 นางสาว มฑิุกา ศรวมศิริ

59430977 นางสาว แมน่ า้ อยูค่ง

59430324 นางสาว รววิรรณ จลุเจรญิ

59430847 นาย รชัพล มทัธุจดั

59130111 นาย รญัญิ ซิงค์

61430348 นางสาว รตันาภรณ์ อนนัตว์รพล

59130684 นางสาว ลกัขณา เกตแุกว้

59130068 นางสาว ลกัษิกา ธรรมเจรญิ

59430806 นางสาว วรรณวลี พึง่มา

59430848 นางสาว วรญัญา สาระยิง

59430807 นางสาว วรศิรา ขยุชยัภมิู

59130686 นางสาว วรศิรา สรุสรยทุธ

59430849 นาย วชัรพล ชณุหทวิตัถ์

59430850 นางสาว วารุณี เกิดแจม่

59430808 นางสาว วารุณี คีรวีฒันากลู

59430810 นางสาว วริยิา สรอ้ยนาค

59430999 นางสาว วไิลวรรณ แซจ่า๋ว

59430852 นาย วศิิษฐ์ โทศรแีกว้

59430811 นางสาว วนีสั สมานฉันท์

59130655 นางสาว วรียา บญุชว่ย

59430853 นาย วฒิุชยั ชะฎาแกว้

59130082 นาย ศกัดิม์งคล บญุยศ



14759130347 นางสาว ศิรพิร ฉายศิริ

59130688 นางสาว ศิรพิร อรปัญญา

59430327 นางสาว ศิโรรตัน์ พิทกัษญ์าติ

59430377 นางสาว สมฤทยั มารศรี

59430328 นางสาว สมชัญา เหลืองออ่น

59130348 นางสาว สศิณา อินทรพิทกัษ์

59130657 นาย สหรถั ชวูลัย์

59430378 นางสาว สณัฐิตา วจันะ

59130349 นางสาว สิรยิากร แสงปลั่ง

59130689 นางสาว สิรพีร ประสพสขุมั่งดี

59430856 นางสาว สกุญัญา ถาวร

59130071 นางสาว สกุญัญา มหามาตย์

59130659 นางสาว สชุญัญา ฉลาดนชุ

59130690 นางสาว สชุาดา แสงวเิศษ

59430857 นางสาว สธุาทพิย์ ชมุชาติ

59430978 นางสาว สธุาทพิย์ สายสอนดี

59430538 นางสาว สธุาทพิย์ สิงหะเสนีย์

59430382 นางสาว สนิุษา ใจสขุ

59430979 นางสาว สปุราณี ศรพีฒัโนทยั

59430858 นางสาว สมิุตรา สิรปีานเดย์

59430859 นาย สรุยิา วฒิุจนัทร ์

59430385 นางสาว เสาวลกัษณ์ สิงหห์มอก

59430814 นางสาว หทยัทพิย์ ทา้วสอน

59430815 นางสาว อธิตยา ดิษฐี

59130662 นาย อนสุรณ์ ศรวีรรณ

61430341 นางสาว อภิชญา ไทรงามเอ่ียม

59430860 นางสาว อภิญญา ผลพานิช

59431001 นางสาว อภินนั อดุม



14859430816 นาย อภิสิทธ์ิ จิตจ ารสัรตัน์

59130350 นางสาว อมรรตัน์ บรบิรูณ์

60430326 นางสาว อรฐภทัรสรณ์ ภกัดีรกัษ์

59130692 นางสาว อรปรยีา เงินวลิยั

59430861 นางสาว อรวรรณ สขุมุาลย์

59430390 นางสาว อรอนงค์ มงคลพนัธ์

59130351 นางสาว อรุณี อน้ขาว

59430817 นางสาว อลิตา ศิลา

59430980 นางสาว อลิษา ศรเดช

59430333 นาย อฐัพล สิงหพ์นัธ์

59130663 นางสาว อินทน์รี เสรฐิดิลก

59430819 นางสาว อินทริา จนัทะประแดง

59430820 นางสาว อิสราภรณ์ สมภกัดี

59430392 นางสาว อทุมุพร กอ้นเกษ

59430981 นางสาว ไอลดา กาวชิยัค  า

สาขาวิชาการตลาด

57130428 นาย จิรสัย์ ออ่นพรอ้ม

57430456 นางสาว นฎัฌกร ฤกษด์ี

58430498 นางสาว บณุฑรกี์ เสตะพงษส์ตัย์

56430658 นางสาว พรนิภา ป๋ันจา

58430022 นาย วชิญพฒัน์ ฤทธิเดช

57130705 นาย สราวธุ บดุดีจีน

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

58430567 นาย กฤษณรกัษ์ หรุาพนัธุ์

58130345 นางสาว กาญจนา ชมไธสง

58430661 นาย เจษฎา เจียมบญุศรี

58430660 นางสาว ชตุิกาญจน์ ชาติทองค า

58430662 นางสาว ฐาปนี ฐิติสนุทรลกัษณ์



14958430143 นาย ภานวุฒัน์ แซล่ี ้

58430154 นางสาว สชุญา โอเจรญิ

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

59130028 นางสาว ปารฉิัตร เจรญิรูป

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

59130084 นางสาว กลัยาภสัร ์ เลิศประเสรฐิเวช

59430565 นาย ณภทัร อติชาติกลุ

59130426 นางสาว ณฐักานต์ สธุรรม

59130235 นาย ณฐัภทัร คณุสนอง

59130427 นางสาว ทศันีย์ พนัธุมะโอภาส

59130428 นางสาว ธัญพิชชา ชชัวาลย์

59130131 นางสาว ธาวนีิ บตุรศรี

59130238 นางสาว นยันา สิรจิ  านรรจ์

59430577 นางสาว พรลภสั มิตรดี

59130437 นางสาว สิญาธร เป๊ียะสวสัดิ์

59130247 นางสาว สิรนิดา วงศส์ิรภิาคย์

59130248 นางสาว สจิุตรา วรสขุ

59130438 นางสาว อาภาภทัร พรรณนา

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

59430551 นางสาว กชกร กตเวทติาธรรม

59430553 นางสาว กรกนก ติระนานนท์

59430554 นางสาว กญัญาณี ทฆีายทุธสกลุ

59430562 นาย ชศูกัดิ์ อดุมทวทีรพัย์

59130424 นางสาว ณภทัร ชีวะวบิลูยพ์นัธุ์

59130234 นางสาว ณฐักานต์ พินธุรกัษ์

59430570 นางสาว นสุบา ซมึกลาง

59130029 นางสาว ปิยะณฐั ชอ่ทองดี

59430876 นางสาว พชัรี จิตส  าราญ



15059430580 นางสาว มารนี หมนุแทน

59430583 นางสาว ศิรนินัต์ ทองใบ

59430586 นางสาว สมนภา เพชรแสงธรรม

59130436 นางสาว สมิตานนั แซท่า่ย

บัญชีบัณฑิต  

59130420 นางสาว กชกร ถว้ยงาม

59130095 นางสาว กมลพรรณ เหลืองอรา่ม

59130236 นาย กรณพ์งศ์ สธุรรมโน

59430395 นางสาว กรรณิกา ส ารวย

57430833 นางสาว กฤติกา พรหมดี

59130083 นางสาว กญัญา โพธ์ิทอง

59430555 นางสาว กญัญาภคั รอดสดใส

59430870 นางสาว กิตติยาภรณ์ พทุธมา

59130018 นางสาว เข็มอกัษร รตันะชยักลุ

59130019 นางสาว จงรกั หาดวนั

57430272 นางสาว จิณณณฏัฐ์ นิยมญาติ

59430558 นางสาว จิรญา สารพนัโชติวทิยา

59430559 นางสาว จฑุามาส บญุอินทร์

59430560 นาย ฉัตรนรนิทร ์ อายยุืน

59130232 นางสาว ชณิภสัค์ วยิะรนัดร ์

59130423 นางสาว ชตุิมณฑน์ ชยัคณาพิบลูย์

57430276 นางสาว ณลินี ถมงักิจ

59430564 นางสาว ณชัชา ถาวรวงศ์

59130425 นางสาว ณฐักฤตา เอ่ียมประสิทธ์ิ

59430415 นางสาว ณฐัชกร ทองระอา

59130021 นางสาว ณฐัฐากร มณีพรา้ว

57130138 นางสาว ณฐัฐินนัท์ แทน่ดี

59130022 นางสาว ณฐัณิชา แยม้ปราศยั



15159130393 นางสาว ณฐัธิดา พรหมโชติ

59130023 นางสาว ณฐันิชา บอ่พลอย

59130026 นางสาว ณิชากร แหยมเกิด

59430872 นาย เดชฤทธ์ิ เหรยีญจือ้

59130394 นางสาว ทษิฏยา บญุอ่ิม

59430421 นางสาว ธนาภรณ์ คณูวงค์

59430566 นางสาว ธมลวรรณ นชุธิสาร

59430567 นางสาว ธัญญร์ตัน์ สติมานนท์

59430568 นางสาว ธีรนาฏ ลีส้กลุ

57430506 นาย ธีรวตั ไตรมิตรวทิยากลุ

59430874 นางสาว นภสัสร ใจอุน่

59430569 นางสาว นนัทนา อนธนารกัษ์

59430571 นางสาว เนตรนภา โกมารทตั

59430572 นาย บณัฑิตชน อินทรย์า่นยาว

59430573 นางสาว เบญจพร รกัความสขุ

59130239 นางสาว เบญจรตัน์ รุง่เรอืง

59430574 นางสาว ปราณปรยีา จเูจย้

59130027 นางสาว ปลายฝน ฟองศิริ

59430575 นางสาว ปวนัรตัน์ รุง่วสิทุธิพร

59430576 นางสาว ปาณิสรา กลั่นแกว้

59130087 นางสาว ปาณิสรา วริยิะประกอบ

59430875 นางสาว ปารสิา มากวสิยั

59130429 นาย พงษณทั อรุณรตัน์

59130430 นางสาว พิชชาพชัร สิทธิราช

59430579 นางสาว ภทัราพร สายแวว

59430449 นางสาว มาลาณี มณีศรี

59130431 นางสาว รวสิรา สีกะมดุ

59130118 นางสาว รชันีกร แสงกนั



15259130396 นางสาว วทติติยา สิทธิพรมมา

59430581 นางสาว วรยิา สวุภิญโญภาส

57430522 นางสาว วชิชากร สนทาธร

59130432 นางสาว วภิาภรณ์ ศิรพิรมพิศาล

59430582 นางสาว วมิลรตัน์ กมุภะ

59130433 นางสาว ศตนนัทน์ เตชะวงศ์

59430878 นาย ศรุต วงศล์อ้มนิล

59130244 นางสาว ศศิมาภรณ์ กลิน่เมธี

59130397 นางสาว ศศิโสม วลิยัวรรณ

59130001 นาย ศิรสิทธ์ิ พยุศิริ

59430584 นางสาว ศิรลิกัษณ์ ผาดงยาง

59130435 นางสาว ศภุลกัษณ์ ทองพานิช

59130032 นางสาว สมฤดี ศรวีลิยั

59430587 นางสาว สกุญัญา ฤกษเ์สน

59130035 นางสาว สดุารตัน์ แสงรมัย์

59130037 นางสาว สพุตัรา แวงวรรณ

59130039 นางสาว สภุาวดี ดวงนิล

59430879 นาย เสกพล จงมีสขุ

59430880 นาย เสฏฐวฒิุ วสธุารยี ์

59430478 นางสาว อโณชา วงศแ์กว้ดารา

59430589 นางสาว อทติยา มั่นเหมาะ

59430881 นางสาว อธิติยา รตันประสาท

59430590 นางสาว อภิษฐา กล า่พกั

59430483 นางสาว อมรรตัน์ ชนูวล

59430592 นางสาว องัคณา ค าวดั

58430537 นางสาว อทุยัวรรณ นอ้ยบล

59430593 นางสาว อมุาพร รนิทรานรุกัษ์

59130249 นาย เอกพนัธ์ วนิชอนนัต์
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วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

57912211 รอ้ยต ารวจเอก ธนรชั สขุกาย

สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยทีางวิทยาการปัญญา

57912253 นางสาว สขุมุาภรณ์ จนัทนา

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

60910115 นางสาว วธัญญา วรสายณัห์

57912251 นาง วนิดา อบุลศกัดิ์

59910284 นาย สรวทิย์ สมศรี

58910311 นาย สปุรชีา ช านาญพฒิุพร

60910083 นางสาว อวสัดา กิจสวน

60910008 MR. BOUN KAKADA

60910096 MR. BOUNCHANH VONGTHONGKHAM
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วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

61930042 รอ้ยต ารวจเอก นราธิป นะยะเนตร

61930043 รอ้ยต ารวจเอก ปรมา ปราณี

61930036 นาง กมลรตัน์ ฉรี

61930031 นางสาว จฑุามาศ อินทไทร

60930013 นางสาว ชอ่ทพิย์ สวสัดี

61930023 นางสาว ณฐัพชัร ์ ณ ระนอง

61930010 นางสาว ดวงกมล ศรพีุม่

60930052 นาย ตรเีทพ มะลิทอง

60930057 นางสาว ทพิสดุา ทองโยธา

61930041 นาย ธนวฒัน์ ตาลทอง

61930011 นาย ธรรมวทิย์ เกียรติสมกิจ

61930034 นางสาว ธัญณีย์ ศิระโสภณวฒัน์

61930028 นาย ธุวานนัท์ สขุโชค

60930042 นางสาว นภาพร กลิน่ออ่น

60930028 นาย นวชาติ อรญัคีรี

60930035 นางสาว นีรนชุ นอ้ยชาวนา

61930014 นาง พชัรี ดีพรอ้ม

61930029 นางสาว ภรูชิา ฉววีรรณ

60930053 นาย ภษิูต ประณมศรี

60930054 นาย ยอดชาย พึง่พร

60930055 นางสาว รสิตา สหายา

60930050 นางสาว ลกัษิกา มานพ

60930021 นาย วชิระ โคยามา

61930032 นาย วชิชากร ตรกึตรอง

61930015 นาย วธิวนิท์ พาณิชยาชีวะ



15560930056 นางสาว อญัชิศา มลูสนั

60930046 MISS CHIM CHANNTHOU

กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

59930080 นาย ประวทิ อนกุลู

59930075 นาย ภกูรชิ แกว้อรุณ

กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป

59930112 นาย ณฏัฐพล รชัชโต

59930016 นาย ณฐัวฒิุ พวงบานช่ืน

59930105 นาย ทศพร ขจรภิรมย์

59930058 นางสาว ธัญญาวรรณ แซซื่อ้

59930111 นาย ธัญพิสิทธ์ิ แกว้โสธร

59930132 นางสาว ปาราเมศ แซเ่จ็ง

59930121 นางสาว ภทัราพร บญุสม

59930113 นาย วรนิทร รุง่เรอืง

59930077 นาย วชัระ สายอบุล

59930106 นางสาว สกุญัญา บวัแพร

59930098 MR. FRED WAMBULWA
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วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

58710057 นาย จงคหฐ พิบลูย์

58750083 นาย จิรสัย์ นิพทัธโ์ยธิน

58700003 นางสาว ชนกนนัท์ มากศิริ

58710053 นางสาว ธนิดา ป้ันเทยีน

58700024 นางสาว พนัธช์ล บตุรเมือง

58710002 นางสาว วราพร บญุสวสัดิ์

58750047 นาย ศรุต กลิน่อาจ

58700004 นางสาว สนิุสา นาคนวล

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก

59710029 นางสาว กิตยาภรณ์ รกัษายศ

60710007 นาย ชนมช์นก วงษพิ์ทกัษ์

60710004 นางสาว ณฏัฐ์ชิชา บญุสดรมัย์

58710098 นางสาว ณฏัฐ์ฐิตา มลูเกษร

58710172 นาย ณฐันนัท์ จงชานสิทโธ

57710288 นางสาว ทราย เครอืวลัย์

60710011 นางสาว ธนาพร ฉิมมิ

60710012 นางสาว นวนิดา บรูณะวงัศิลา

58710180 นาย พรคม ภศูิวานนัท์

58700007 นางสาว รสิกา ศิรช่ืินวจิิตร

57710309 นางสาว วรรณลดา ธาดานกุลูวฒันา

60710015 นาย วฒันชาติ ศิรริกัษ์

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ

57710387 นางสาว ชตุิสรา พลโยธา

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

57760049 นาย กฤษณะ พึง่นสุนธ์ิ



15757760033 นางสาว กานตธ์นิต พรหมโชติ

57760058 นางสาว ศิรนิทรร์ตัน์ สินพรหมมา

57760042 นางสาว สพุตัรา หริญั

57760029 นางสาว อรสิรา ไชยสงค์

สาขาวิชาการพัฒนาองคก์ารและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

57710300 นาย ประสบโชค ชชูว่ย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

58740011 นาย ณฐัวฒิุ อินทวงศ์

58740018 นางสาว สชุลุี เพียรกอบกู้

60740002 นางสาว อญัชลีพร ยิม้แยม้

59740005 Ms. LU WENJING
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โครงการจัดตัง้คณะพาณิชยศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการ

59420302 นางสาว ชตุิกาญจน์ สขุโชติ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการ

59420095 นางสาว กมลลกัษณ์ คงสนุทร

59420251 นาย จงเจรญิ จ าปามว่ง

59420011 นางสาว จิตตา ชยัเวทย์

59420049 นางสาว จิตสภุา นิรตัิศรยั

59420296 นางสาว จฑุามณีย์ เถาวลัย์

59420326 นางสาว ซารณีา เชิดชู

59420023 นางสาว ณฐินี โลก่นัภยั

59420341 นางสาว ณชัชา โชคพลอยเพชร

59420327 นางสาว ณฐัชยา บตุรา

59420269 นางสาว ณิชนนัทน์ เจรญินาน

59420282 นางสาว ทนิาภา กมลเดชฤทธา

59420329 นาย ไทเซ นิซิ

59420299 นาย ธนวฒัน์ จนัทาวี

59420184 นางสาว ธนิดา เปรมปราชญ์

59420270 นางสาว ธาดารตัน์ ศกัดิเ์สรมิ

59420330 นาย นรภทัร ววิฒันม์ยักลุ

59420225 นางสาว นวรตัน์ สจิุวฒัน์

59420046 นางสาว บณุยาพร บญุยืน

59420144 นางสาว เบญจา อรยิะสจัจะธรรม

59420028 นางสาว ประภสัสร สนองค์

59420283 นางสาว ปาลิตา หวัใจมั่น



15959420277 นาย พลวฒัน์ ตณัฑิกลุ

59420191 นางสาว พทัธนนัท์ แดงสีออ่น

59420114 นางสาว พิมพช์นก สรุไิกรทอง

59420286 นาย พิสิฐพงษ์ เจิมพฒัน์

59420234 นาย วรพล เตียวศรงีามทยั

59420317 นางสาว ศศิประภา วรรณพนัธ์

59420152 นางสาว ศิรพิร หตัถี

59420176 นางสาว สรญัญา มงัคะตะ

59420335 นาย สิทธิกร มรกฎ

59420241 นางสาว สชุญัญา บบุผา

59420285 นางสาว สนิุตา นอ้ยคา

59420337 นางสาว โสภิดา พฒันจร

59420279 นาย อชิรวชิญ์ สิทธิราชา

59420137 นางสาว อรดา พดัเย็นใจ

59420138 นางสาว อรตา อินทรมงคล

59420292 นางสาว อรยา เทพชมุภู

59420042 นางสาว อรอนงค์ วงษเ์กษม

59420338 นางสาว อารดา เชือ้แถว

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการ

59420157 นางสาว กมลวรรณ สอนทอง

59420204 นางสาว กวพีร ภู่เทยีน

59420325 นาย ฉัตปพน มตัโน

59420262 นาย ชยัวฒัน์ สมภาร

59420038 นางสาว ฐิติรตัน์ อินทรต์า

59420328 นางสาว ณฐัรกิา พว่งศรี

59420187 นาย นนทธ์นโชติ ทวิธง

59420315 นางสาว พชรพรรณ กาญจนไตรรตัน์



16059420293 นาย พฒันากร คงเสือ

59420115 นาย พีรพงศ์ กองศิลป์

59420070 นางสาว ภทัรพร กิติพรวสวุงษ์

59420172 นางสาว รชัดาภรณ์ ลาภวบิลูยกิ์จ

59420075 นางสาว รชัธวรรณ อภยัวงศ์

59420333 นางสาว ลลิตวดี เอือ้เฟ้ือสมบรูณ์

59420334 นางสาว วรนิทร บญุสะอาด

59420196 นางสาว วภิา เสนาจอหอ

59420078 นางสาว ศศิประภา พงษฉ์าย

59420320 นางสาว สพุรรษา หวาดวารี

59420154 นางสาว สภุชัชา นุ่มนก

59420139 นางสาว อรพิมล หว้ยศรจีนัทร ์

59420321 นางสาว อรอษุา ยงัใหผ้ล

59420322 นางสาว อลิษา วงศว์รรณ

59420090 นางสาว อาทติยา วงคแ์กว้

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ

59420054 นางสาว กมลทพิย์ สนุทรวงษ์

59420288 นางสาว กมลพร สาธิตาสตุนนัท์

59420019 นางสาว กมลมาศ ค าลาย

59420010 นาย กมลเมธี ออ่นทอง

59420305 นาย กรณิศ พงศภคัสกลุชยั

59420096 นางสาว กฤตภคั แสงแกว้

59420158 นางสาว กญัญารตัน์ อินรมัย์

59420306 นางสาว กลัยา ศรโีลจา๋ว

59420002 นางสาว กลัยา โสชะรา

59420097 นางสาว กานตร์วี อา่วอมัพรพนัธุ์

59420098 นางสาว กานติมา อา่วอมัพรพนัธุ์



16159420009 นาย กิตติวฒัน์ บญุพิทกัษ์

59420295 นาย กิติภมิู เตียวศรงีามทยั

59420020 นางสาว เกษราภรณ์ สีตาลแก่

59420323 นางสาว ขวญัฤดี อบุลแยม้

59420159 นาย แคลนซ่ี คิม ทอมป์สนั

59420308 นางสาว จรยิา เจนการ

59420208 นางสาว จิดาภา สรอ้ยทอง

59420033 นางสาว จิราวรรณ เป็นผลดี

59420211 นางสาว จฑุามณี สขุขีเ้หล็ก

59420212 นางสาว ชลดา ตุย้ปาละ

59420012 นางสาว ชลธิชา บวัดอก

59420214 นาย ฐิติพงศ์ ปราบพาล

59420102 นางสาว ฐิติพร กลุละวณิชย์

59420022 นางสาว ณชนก ตรรุีง่เรอืงกลุ

59420340 นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ ปัญญะวกิ

59420310 นางสาว ณชันินทร์ อบัดลุสลาม

59420103 นาย ณชัพล รศัมีสราญชล

59420007 นาย ณฐัชนน เสือจ าศิลป์

59420143 นางสาว ณฐัชยา พวงมาลี

59420182 นางสาว ณฐัณิชา คูแ่กว้

59420263 นางสาว ณฐัณิฎา โคนกระโทก

59420311 นางสาว ณฐัธยาน์ สวุรรณประเสรฐิ

59420215 นางสาว ณฐัธิดา ศรรีาค า

59420162 นาย ณฐันนท์ หงสเ์จรญิวฒันา

59420025 นาย ณฐัภทัร สขุโต

59420026 นางสาว ณฐัมล จนัทพนัธ์

59420004 นางสาว ณฐัมา พุม่พวง

59420342 นาย ณฐัวฒิุ เกิดประเสรฐิ



16259420217 นางสาว ดนยา อ านวย

59420252 นางสาว ตติยา เจรญิคง

59420183 นาย ทกัษิณ ทศิกระโทก

59420163 นางสาว ทชัชญา วรฐากรกิจ

59420058 นางสาว ทพิวรรณ สีสุน่

59420343 นาย ธงชยั ทองมาก

59420219 นาย ธนกร กฤตเรอืงฤทธ์ิ

59420220 นาย ธนทตั ชนะใจพรหม

59420164 นาย ธนบดี กลุชนะพิมาน

59420289 นาย ธนบดี ศกัดิอ์ดุมเดช

59420221 นาย ธนพนธ์ ทองนาค

59420165 นาย ธนพล มานะม่ิงมงคล

59420297 นาย ธนชั ไชยภาวนิ

59420264 นางสาว ธนารยี์ แสงเพชร

59420185 นางสาว ธรณธ์ันย์ มหาสิรนิิยม

59420344 นางสาว ธานารตัน์ วฒิุกมลชยั

59420254 นางสาว ธาราทพิย์ วงคห์ริญั

59420222 นางสาว ธิติสดุา อรญัคีรมีาศ

59420186 นางสาว ธีทชิากร เปียรกัษากลุ

59420034 นาย ธีรพฒัน์ ปัตพี

59420224 นางสาว นภสัสร ทองสมัฤทธ์ิ

59420226 นางสาว นาตชา ฐิตญาณ

59420107 นางสาว น า้ฝน ถาวร

59420345 นาย นิรุชา อุน่ใจเพ่ือน

59420313 นางสาว บรูพา ตกึโพธ์ิ

59420109 นางสาว เบ็ญจรตัน์ วรีะกลุ

59420110 นางสาว เบญจวรรณ ป้อมมณี

59420064 นางสาว เบญญาภา วงจนัทา



16359420331 นางสาว ปนดัดา บางประเสรฐิ

59420168 นางสาว ปภสัราพร ภทูองขาว

59420111 นาย ประมวล แซล่ี ้

59420188 นาย ปวรศิ คงทอง

59420314 นางสาว ปิยะพร เขตพิทกัษ์

59420147 นาย ปีติภทัร ปิยมหพงศ์

59420066 นางสาว ปณุณดา แซเ่ตียว

59420169 นาย ปณุณวชิ ตนัเฮียงสนุ

59420113 นางสาว เปมิกา พิมพส์กลุ

59420272 นาย พชรดนยั ไมง้าม

59420316 นางสาว พรกนก วทิยเจรญิพงษ์

59420228 นางสาว พรพิตรา มลูสงูเนิน

59420229 นาย พสิษฐ์ ธนถูนดั

59420170 นาย พชัรภมิู พนัธม์าก

59420255 นาย พฒันศกัดิ์ ชาญเช่ียว

59420230 นาย พิชชากร ธนะสมบรูณ์

59420148 นางสาว พิมพว์มิล ซิม้เจรญิ

59420171 นาย พลูลาภ สิงหเ์ขียว

59420068 นางสาว แพรพลอย แสงแตง

59420116 นางสาว แพรวพราว มณีแกว้

59420069 นาย ภชัรพล แกว้จินดา

59420257 นางสาว ภณัฑิลา ประวตัิ

59420258 นางสาว ภทัรพร สขุใส

59420192 นางสาว ภสัราภรณ์ เหมือนสงูเนิน

58420213 นาย ภากร ทองเงินเจรญิ

59420231 นางสาว ภาวรนิทร ์ อินทรส์วสัดิ์

59420332 นางสาว ภาวณีิ จ านิล

59420071 นาย ภรูนิท์ เทยีมสกลุวนิช



16459420348 นางสาว มนสิการ อคัรปรชีากลุ

59420232 นางสาว มญัชพุร วสนุนัต์

59420349 นางสาว โยษิณา ประจนันวล

59420005 นางสาว โยษิตา แกว้สมนกึ

59420121 นางสาว โยษิตา ปรกิกระโทก

59420030 นางสาว รจิตา แซเ่ลีย่ว

59420151 นางสาว รมีญกฐิ์ตรา เที่ยงพิมล

59420233 นางสาว รุจิรตัน์ สขุโขใจ

59420122 นางสาว ลกัษิกา ทองหลอ่

59420195 นางสาว วรรณพร มาลยัทอง

59420123 นางสาว วรรณวษิา วงษส์นอง

59420124 นางสาว วรญัญา ศิรเิพ่ิมพลู

59420125 นางสาว วราทพิย์ ดวงแกว้

58420165 นาย วรศิ ประถมปัทมะ

59420126 นางสาว วรศิรา อยา่ลืมดี

59420128 นาย วชัรนิส์ เขียวลายเลิศ

59420301 นางสาว วนัวสิา ผิวผ่อง

59420266 นาย วศิรุต สธุรรมศกัดิ์

59420284 นางสาว วรีดา แสงเจรญิ

59420274 นางสาว ศรญัญา เชาวด์ี

59420350 นางสาว ศรณัยพ์ร อยูส่วสัดิ์

59420238 นางสาว ศรสีดุา ปราสาทศรี

59420077 นางสาว ศวติา ตนะวรรณสมบตัิ

59420079 นางสาว ศศิภา ไหลพิรยิกลุ

59420001 นางสาว ศศิโสม วฒันสมบรูณ์

59420130 นางสาว ศาสนพร ศิรวิฒันพนัธุ์

59420080 นางสาว ศิรดา สขุปุระการ

59420051 นาย ศภุกฤต วลิาสมงคลชยั



16559420052 นาย ศภุโชค วลิาสมงคลชยั

59420287 นางสาว ศภุรตัน์ แกว้ค  าหอม

59420199 นางสาว สตรรีตัน์ ประศรพีฒัน์

59420082 นางสาว สรติา สิทธิรตันะสกลุ

59420239 นาย สหรฐั สรุศิรี

59420083 นาย สานิตย์ ปัสสาไสย์

59420318 นางสาว สิมิลนั ไพโรจน์

59420153 นางสาว สิรพิร พิพรณพ์งษ์

59420240 นางสาว สิรยิากร เทยีมพิจารณ์

59420084 นางสาว สดุากาญจน์ เลีย้งพรรตันะ

59420319 นางสาว สดุารตัน์ รกัวงค์

59420133 นาย สทุธิพงศ์ จุย้สกลุ

59420267 นางสาว สทุตัตา จรุงจิตต์

59420298 นางสาว สทุตัตา ซุ่นไล้

59420259 นางสาว สพุรรษา พยคัเจรญิ

59420155 นางสาว สภุาพร กนัอบ

59420135 นางสาว สภุาพร ศรจีนัทร ์

59420085 นางสาว สรุสัวดี สกลุสนัติ์

59420086 นางสาว สวุพร ขาวสทุธิ

59420244 นางสาว หทยัชนก โสภี

59420088 นางสาว หนึ่งฤทยั กระจาดเงิน

59420245 นางสาว อทติิมา สีทา

59420032 นาย อนนัตย์ศ ปรเีอ่ียม

59420352 นางสาว อมรรตัน์ นนัดอนคา

59420280 นางสาว อรอมุา พิมพา

59420017 นางสาว อรุณวดี สีหราช

59420294 นาย อคัรพงษพ์ทั เอ่ียมอภิชาติ

59420304 นางสาว อจัฉรา เวยีงค  า



16659420249 นางสาว อญัชลีรตัน์ คะหาญ

59420180 นาย อษัฎาวธุ ฉัตรวเิชียร

59420018 นาย อาทติย์ วจิารณช์ยั

59420003 นางสาว อาทติยา สรรศรี

59420202 นางสาว อารยีา อินทรเปือย

59420141 นางสาว อิรวดี เส็งสนูย์

59420140 นางสาว อิสรยี ์ เกตชุยั

59420250 นาย อกุฤษ ระวะนาวกิ

59420092 นางสาว อทุยัทพิย์ ปราชญเ์ปรือ่ง

59420093 นางสาว อบุลวรรณ บรบิรูณท์รพัย์

59420290 นางสาว ไอลดา เสรพีาณิชยก์าร
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ปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสารทางการเมือง

59920474 พนัจา่อากาศเอก วรีะภทัร ธนะวชิยั

นิเทศศาสตรบัณฑิต  

59520580 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง อรุณโรจน์ โชคดีสกลุชยั

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยา

59520606 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง พรรณพฤกษา บญุฟู

59020588 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ศิรลิกัษณ์ บชูา

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

59520015 วา่ที่รอ้ยตรี ชาญวทิย์ มะหารกัษ์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสารทางการเมือง

58920664 นาย กฤชกร เกตทุองมงคล

สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสารทางการเมืองและสังคม

61920056 นาย ณฐัวโิรจน์ มหายศ

สาขาวิชาส่ือสารการตลาด

61920050 นางสาว ชนิดาภา เซีย้งแขก

59920467 นาย มารุต จิรชตุิพร

61920047 นางสาว วฤณดา ทองเนือ้สกุ

61920045 นางสาว ศิรพิร วชิรโสวรรณ

61920048 นางสาว สชุาวดี ณรงคช์ยั

61920046 นางสาว สดุารตัน์ ศรพีงษ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาปรัชญา



16858920788 นางสาว ชญาดา ราศรจีนัทร ์

58920663 นาย ภมร ชคูนัหอม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

58920277 นาย ชานวุฒัน์ บรุะพนัธ์

58920778 นางสาว ณฐมน จนัทรแ์กว้

58920279 นางสาว ณฐัภรณ์ เฉลยไตร

59920448 นาย เทอดสกลุ สืบเทพ

60920228 MR. TING-FONG TSAI

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

59021217 นาย คณุาธิป ปาลียะ

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

59020192 นางสาว เกวลิน สีเชียงพิมพ์

59021216 นาย คมสนัต์ สีหะวงษ์

59021235 นาย ชเูกียรติ ออ่นละมยั

59020199 นางสาว ดวงฤทยั ชมถนอม

59020547 นางสาว ธิดาทพิย์ ดิษฐ์ประเสรฐิ

59021268 นางสาว นทัธมน ปรตัถจรยิา

59020550 นางสาว นาราพร วงษผ์ง

59020085 นางสาว ปิยธิดา จนัทรเ์ต็ม

59520532 นางสาว พิยดา พทุธทอง

59021293 นางสาว ภทัรมน วฒิุกมลปรดีา

59520779 นางสาว มานิตา เมืองประเสรฐิ

59021303 นางสาว รวพิร รอยหตัถกิจ

59020568 นางสาว วราภรณ์ กลิน่นวลกมล

59021313 นาย ศภุกร เรยีวสถิรธร

58021010 นางสาว สหฤทยั มลฑา

59520575 นางสาว สมิุตรา ไชยม่ิง

59020225 นางสาว อารรีตัน์ ยะอนนัต์
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นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

59021200 นางสาว กนิษฐา ลิขิตานนัทพงศ์

59021205 นางสาว กญัจารตัน์ ฐานสมบตัิ

59021207 นางสาว กลัยรกัษ์ ชยัวราวฒิุ

59020530 นางสาว กาญจนา สมเป็น

59021211 นางสาว เกรซ อลิซาเบ็ท ค๊อกลิน

59021212 นาย เกรยีงไกร สขุพิมาย

59020532 นางสาว เกศดนิศ จารุจินดา

59021214 นาย เกษม สขุศรี

59021219 นางสาว จินตณ์ภาดา ศิธรกลุ

59020536 นางสาว จีรานนัท์ อินทรศิริ

59021227 นางสาว ชมพนูทุ บา้นขมิน้

59021228 นางสาว ชลธิชา ดาราชาติ

59520479 นาย ชยัมงคล อรุณทตั

59520038 นางสาว ณฐัชา ค าภแูกว้

59021239 นางสาว ณฐัชา อาชญาทา

59020544 นางสาว ณฐัธิดา หวานเสนาะ

59021244 นางสาว ณฐัมญธ์ พยพัเดช

59021247 นาย เตชนิธ์ิ ศรโีกศล

59021250 นางสาว ทพิากร ทองปาน

59020203 นางสาว ธนชัชา ชาญบรรพต

59021257 นางสาว ธนฎัฐา สวา่งไสว

59021263 นาย ธีรวฒัน์ วรรณศิริ

59020206 นาย นภดล นิลน า้เพชร

59021271 นางสาว นิภาธร แกว้นุย้

59021272 นางสาว นิภาพร แซต่ัง้

59520517 นางสาว บษุรนิทร ์ พรมภกัดี

59021279 นางสาว ปารม์วรนิทร ์ โพธ์ิแสงดา



17059020209 นางสาว ปิยาภา เล็กเลอสรรค์

59021287 นางสาว พชัรพร เฉยฉิว

59520533 นางสาว แพทนียา สิบสกลุ

59021301 นาย เมธาสิทธ์ิ บญุคุม้

59021304 นางสาว ลภสั พิลกึ

59021307 นางสาว วฌันา ชิณวงษ์

59021309 นางสาว วาสิตา จ าปาเงิน

59021311 นางสาว ศิรดิาวลัย์ ใจเพียร

59021312 นางสาว ศิษฎี ชยัชนะ

59020570 นางสาว ศภุานนั เฉลยไตร

59021315 นางสาว ศภุาพิชญ์ นิลเขียว

59021318 นางสาว สจิุตรา สงกลา้หาญ

นิเทศศาสตรบัณฑิต  

59520214 นางสาว กชกร ลว้นไพรนิทร์

59520458 นางสาว กชนิกา อินทรพ์รหม

59520215 นางสาว กนกณฐั พาณิชยว์ฒันานกุลู

59520460 นางสาว กนกวรรณ องคโ์รจนกลุ

59021201 นางสาว กมลชนก รนิทร

59520461 นางสาว กมลชนก สวุรรณสาร

59520033 นางสาว กรรณิการ ์ นามพิลา

57021121 นางสาว กรวรา ทวิารงัสรรค์

59520216 นางสาว กรุณรตัน์ พลเภา

59021203 นางสาว กฤติยา มะลิกนั

59021204 นางสาว กษมาพร จนัทรอ์ไุร

59520463 นางสาว กลัยา ศรสีวุรรณ์

59520464 นาย กา้วหนา้ วนิยางคก์ลู

59020531 นาย กิตติพิชญ์ เจรญิ

59021208 นางสาว กลุกาญจน์ รตันศิลป์กลัชาญ



17159021209 นางสาว กลุณฐั นอ้ยธิ

59520465 นางสาว กลุภสัสรณ์ สวสัดิช์ยั

59021213 นางสาว เกศรตันาภรณ์ แกว้ภกัดี

59520467 นาย เกียรติศกัดิ์ ทรงแสง

59020533 นางสาว ขวญัดี รสศิริ

59520217 นางสาว จณิสตา ช านาญหมอ

59520468 นาย จกัรพงษ์ จรจรญั

59520469 นางสาว จนัทปัปภา ภวูรนิทร ์

59520470 นางสาว จารุตา แมน้นิล

59020535 นางสาว จิณหจ์ฑุา บญุออน

59520471 นางสาว จิดาภา เจรญิสวา่ง

59021218 นางสาว จิตรลดา รอดสม

59520472 นางสาว จิตรสิณี หอมชิต

59520473 นางสาว จิรปรยีา รตันนัท์

59021220 นางสาว จิราภา ธิมาชยั

59021221 นางสาว จีรชิฎุา เปรมประสงค์

59520474 นางสาว จฑุามาศ ปรุมิา

59520218 นางสาว จรุมีาศ ทองเนือ้ออ่น

59021222 นางสาว เจตชนก ชยัรศัมีกลุ

59021223 นาย เจรญิชยั โสภาช่ืน

59021224 นางสาว ฉันทช์นก หริญั

59021225 นางสาว ชนกนนัท์ สงัขจนัทร์

59520475 นางสาว ชนิกานต์ วรรณศิรลิกัษณ์

59520476 นางสาว ชนิดา เริม่รุจน์

59520477 นางสาว ชนิดา ศรนารายณ์

59520219 นางสาว ชไมพร ชายฉลาด

59520220 นางสาว ชไมพร ทองใบ

59021230 นาย ชวนะ ชีวรุโณทยั



17259021231 นางสาว ชวนฐั แสงเสน

59021233 นางสาว ชญัญาภทัร วงศก์ลา้

59021234 นางสาว ชาณิกา ชจิูตต์

58020899 นาย ชิษณพุงษ์ ศรแกว้

59020537 นางสาว ชตุิกาญจน์ ทววีเิสสานนท์

59020538 นางสาว ชตุิมา ค าเหลา

59021202 นางสาว เชอรษิา ธูปแกว้

59020539 นางสาว โชติกา แขกรมัย์

59020541 นางสาว ฌาติญา โกมลยกลุ

59020542 นางสาว ญาณินท์ ตัง้วรุตมพ์านิช

59520221 นาย ฐิณณัรเมศ จนัทรเ์พชร์

59520480 นางสาว ฐิติชญา แจง้กิจ

59520222 นางสาว ฐิติรตัน์ ติยวฒัน์

59520483 นางสาว ณราภรณ์ ติยะธรรม

59520223 นางสาว ณชัชา กิตติภรูภิทัร ์

59520224 นางสาว ณชัชา เรอืงรตัน์

59520484 นางสาว ณฐักฤตา แสวงปิยะสขุ

59520487 นางสาว ณฐัชนน ภู่เจรญิ

59520039 นางสาว ณฐัชา จารุจินดา

59520489 นางสาว ณฐัชารณีิย์ แกว้ใจจง

59021241 นาย ณฐัดนยั แชม่ชอ้ย

59520490 นางสาว ณฐัธิดา ชยัรตัน์

59021252 นาย ณฐัพสั ธานีโรจน์

59520225 นางสาว ณฐัรกิา พนัธไ์ผ่

59520493 นาย ณฐัวฒิุ เตชานกุร

57020141 นาย ณฐัสินนัท์ บวัหนอง

59021249 นาย ทวศีกัดิ์ ศรวีลา

59021198 นางสาว ทชัชภร บวัพนัธ์



17359520042 นางสาว ทฆิมัพร จนัทรง์าม

59520227 นางสาว ทพิยอ์กัษร รอดทา

59021251 นาย เทอดพงษ์ เชือ้วงัค  า

59520495 นางสาว ธนธร ค านวนเดช

59021254 นางสาว ธนภรณ์ นิธากร

59520228 นาย ธนวฒัน์ เจ่ียสกลุ

59021255 นาย ธนวฒัน์ ทกัษิณะมณี

59020545 นาย ธนชั วอ่งตระกลู

59021256 นางสาว ธนชัชา นครงัสุ

59520496 นางสาว ธนญัญา มากมงคล

59021258 นาย ธนา มกัเชียว

59520497 นาย ธนากร มหาลออสกลุ

59520498 นางสาว ธนากาญจน์ จุย้มว่งศรี

59520499 นางสาว ธัญธร รองพล

59021259 นางสาว ธัญพิชชา ธรรมาธิกลุ

59520500 นางสาว ธัญพิชชา ลอยกลิน่

59021261 นางสาว ธัญวรตัม์ กนิษฐเสน

59520230 นางสาว ธันยนนัท์ เลิศเดชกฤติพงศ์

59021262 นางสาว ธัศมม์สา อธิวฒันธ์นะภคั

59520502 นางสาว ธารารตัน์ ฉายารตัน์

59520503 นางสาว ธิดารตัน์ วสิตูรศกัดิ์

59020204 นางสาว ธิดาวรรณ ช่ืนอารมณ์

59520505 นางสาว นนทกร ศรหีาญ

59520506 นาย นนธวตัร โหราศาสตร์

59020548 นาย นพรตัน์ ปรชีายศ

59520508 นางสาว นภสร ชมบญุ

59520510 นางสาว นภสัรา ลิปิพนัธ์

59520046 นางสาว นภสัวรรณ ติณณภพวรานนท์



17459021265 นางสาว นฤมล เนตรสพุรรณ์

59520231 นางสาว นฤมล มั่งคั่ง

59020207 นางสาว นลินนาถ วานิชพลู

59520512 นางสาว นวรตัน์ เขียวหอม

59021266 นาย นวตั ช่ืนชม

59021267 นาย นฐัวฒัน์ ช  านิไกล

59520232 นาย นฐัวฒิุ พวงทพิยศ์ิรพิร

59021269 นางสาว นนัทน์ภสั แทน่มณี

59520234 นาย นารากร ธีระพงษธ์นากร

59520235 นางสาว นารารตัน์ จนัทรประภาพ

59020551 นาย นิธิศ สขุแกว้

59520514 นางสาว นิโลบล เจือทอง

59020552 นางสาว เนติญา บรูภกัดิ์

59021273 นาย บรรณสรณ์ ขนุทองแกว้

59520516 นางสาว บษุยารตัน์ มงคลวรรณ

59020553 นางสาว เบญจรตัน์ แซเ่ตีย้

59520236 นางสาว เบญจวรรณ ก่อกลุจิรวฒัน์

59520237 นางสาว เบญจวรรณ ขนัสมัฤทธ์ิ

59020554 นางสาว ปภาดา คุม้ครองสขุ

59520519 นางสาว ปภาวดี กิมกวั

59021276 นางสาว ปรางคท์พิย์ ทาบรุาณ

59520520 นางสาว ปรยีาลกัษณ์ งามทองประกาย

59021277 นางสาว ปวณีา ศรชียั

59020555 นางสาว ปวณีา ศิรโิวหาร

59520521 นางสาว ปองมินตรา อารรีอบ

59021278 นาย ปัณณ์ อาจสามารถศิริ

59520777 นางสาว ปาณิสรา เฉลิมชตุิปภา

59520522 นางสาว ปารณีิ เลิศปรชีาสกลุ



17559021280 นางสาว ปารษิา เกตปุระสิทธ์ิ

59021281 นางสาว ปารณีา ทวคีณู

59520242 นางสาว ปิยฉัตร สมัมาถนอมกลุ

59021282 นางสาว ปิยวรรณ ภิรมยพ์ลดั

59021283 นางสาว ปิยะเพ็ญ ตรุงคกลุ

59520523 นาย ปิยะรกัษ์ โต๊ะกาเจ

59520524 นางสาว ปิยาพชัร ศรไีพบลูย์

59520243 นางสาว ผกามาศ มีทรพัย์

59021285 นางสาว พชรมน มหธัธัญญวณิชย์

59520525 นางสาว พรธิดี สดุถาวร

59520526 นางสาว พรนภสั สพุร

59020558 นางสาว พรนลทั จนัทรส์ขุ

59520527 นางสาว พชัรรตัน์ แจม่ใส

59520245 นางสาว พชัรนิทร ์ จรูญเพ็ญ

59520053 นางสาว พิชชา อรพินทร์

59020212 นาย พิทย บญุทอง

59520246 นางสาว พิมพกานต์ สินธุประเสรฐิ

59520247 นางสาว พิมพช์นก ดีสมศกัดิ์

59520530 นางสาว พิมพช์นก พรหมเมือง

59020213 นางสาว พิมพณ์ภสั พืชพนัธุ์

59520531 นางสาว พิมพด์าว เหรยีญปัญญากลุ

59021288 นางสาว พิมพท์อง ไทยเจรญิ

59020560 นางสาว พทุธมาศ บวัศรี

59021289 นางสาว เพชรรตัน์ องัศิริ

59021290 นางสาว เพลงอปัสร ทองยอ้ย

59520534 นางสาว แพรวา มณีรตัน์

59520248 นาย ภคพล เลิศปัญญาวธุ

59520535 นางสาว ภรณท์พิย์ ศิรปิระทมุ



17659021292 นางสาว ภทัรภรณ์ พฒัโน

59021294 นางสาว ภทัรวดี ออ่นส าลี

59520778 นางสาว ภทัรสิรนิทร ์ สิงหะ

59520537 นางสาว ภทัรานิษฐ ทองออ่น

59520538 นางสาว ภทัราภรณ์ ศิรพินัธุ์

59520539 นางสาว ภทัรกิา ใหมด่ี

59520540 นาย ภาณวุฒัน์ สขุภกัดี

59520541 นางสาว ภาสินี ศิรป่ิิน

59020563 นางสาว มณฑวรรณ พงคพิ์ศน์

59021296 นางสาว มทนิา มโนรมณ์

57021211 นางสาว มยรุี พรอ้มเพรยีง

59520543 นางสาว มลธิญา ราชค า

59021299 นางสาว มารสิา ทองแดง

59520544 นางสาว มิลตรา จีเ้พชร

59021300 นาย เมธัส ผ่องศรทัธา

58520804 นาย เมธาวนิ อภิชาติไตรสรณ์

59520545 นางสาว รงัสิมา พรหมมานนท์

59520548 นางสาว ลดามาส เปลีย่นภกัดี

59520549 นางสาว ลลนา ปลั่งสมบตัิ

59020565 นางสาว ลลิตา ดีปลอด

59520550 นางสาว ลีธญา เป็นสขุ

59520551 นางสาว วรรณภา แสงสวา่ง

59021199 นาย วรวลญัช์ บญุสภุากลุ

59520552 นางสาว วรญัญา ดาทอง

59520780 นางสาว วราพร เจนไธสง

59021306 นางสาว วราพรรณ จนัทรก์๋ง

59520553 นางสาว วรนิธร นุ่นเขียว

59520554 นางสาว วรศิรา ทองค า



17757021229 นาย วสวุฒัน์ วสพุรพฒัน์

59520555 นาย วชัรนิทร ์ เอีย้งออ่ง

59021308 นางสาว วานิสา โซะเฮง

59520556 นางสาว วารุณี สนุทรถาวร

59520252 นางสาว ศวติา ศิรตินัหยง

59520559 นาย ศวษิฐ์ ทองสมัฤทธ์ิ

59021310 นางสาว ศศิธร วงศจ์นัทรเ์รอืง

59520254 นางสาว ศศิวรรณ วงษนิ์ล

59520255 นางสาว ศศิวรรณ ศิลป์อดุม

59020220 นางสาว ศิรดา จิรานนัทส์กลุ

58520610 นาย ศิวกร สรรพกิจภิญโญ

59520561 นางสาว ศิวพร ทวศีรี

59520562 นางสาว ศกุรน์ภา เจียมประสตูร

59520059 นางสาว ศทุธินี ศิลารตัน์

59520256 นาย ศภุพงษ์ ฉ ่าแกว้

59021314 นางสาว ศภุาพิชญ์ ฉวนิีล

59021316 นางสาว สมิตา ชชัรนิทรก์ลุ

59520564 นางสาว สมิตา ปานเจรญิ

59520565 นางสาว สรญัญา สถิตวราทร

59520566 นางสาว สรติา โพธ์ิพิมล

59021317 นาย สหรชั ศิรพิานิช

59020571 นาย สหรฐั กลดัเข็มทอง

59520567 นางสาว สจัจพร จนัทร

59520570 นางสาว สกุฤตา จิตตน์อ้ม

59520571 นางสาว สกุญัญา เกษร

59021320 นางสาว สทุธิสา วฒันชีวโนปกรณ์

59520781 นางสาว สธิุดา ศรสีวาท

59520060 นางสาว สนิุสา มโนสกลุกิจ



17859021321 นางสาว สพิุชชา บญุคง

59020572 นางสาว สพิุชฌาย์ ศิรสิมหมาย

59021323 นางสาว สภุาภรณ์ นาหลง่

59520574 นางสาว สภุาวดี ขนัธวเิศษ

59520576 นางสาว หวนัยิหวา ผาดไธสง

59520577 นาย อดิศกัดิ์ แหลมพิมาย

59021324 นาย อนชุา เกียรติด  า

59520578 นางสาว อนธิุดา วงศแ์จม่

59520257 นางสาว อภิชญา หนแูกว้

59021325 นาย อภิรตัน์ โลภา

59520258 นางสาว อรณิชา ทองอน้

59520579 นางสาว อรพรรณ วเิชียรปัญญา

59020575 นางสาว อรอมุา สดุศรี

59020224 นางสาว อสมา แซล่ี ้

59020577 นางสาว อจัฉราพร ชปูระเสรฐิ

59520582 นางสาว อญัชลิกา ข าบญุเกิด

58520302 นางสาว อยัยวี รุทธร์วี

59021326 นางสาว อาจรณีิ คนซ่ือ

59520583 นาย อานนท์ สวสัดิช์ยั

59520259 นางสาว อารยีา แกว้สวุรรณ

59021327 นางสาว อารยีา นามรูะ

59520584 นางสาว อิสรยี ์ ธรากลูพิพฒัน์

59520260 นางสาว เอธิตา ช่ืนชม

59020226 นางสาว ไอลดา ภู่ทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาจิตวิทยา

59020579 นาย เกียรติพงษ์ พานไพ่

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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สาขาวิชาจิตวิทยา

59021328 นางสาว กญัญารตัน์ สดุศรี

59021344 นางสาว ปรางมาศ แซเ่จา

59021347 นางสาว พิมพส์ิริ ศรวีฒันาปิติกลุ

59020233 นางสาว สธุาทพิย์ ผึง่สงา่

59020720 นางสาว เอมิกา พลูเกษม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาจิตวิทยา

59020716 นางสาว คณิุตา ผลเกิด

59021330 นางสาว จิราภรณ์ ศรบีาง

59520590 นางสาว จฑุารตัน์ อินทะจกัร

59020580 นางสาว ณฐันนัท์ แสงประทมุ

59021340 นางสาว นราวดี โกฎแสง

59020583 นางสาว ประกายดาว ตนซ่ือ

59021345 นางสาว ปัญชิกา อาชีพสมทุร

59021346 นางสาว ปาลิตา อายยุืน

59520605 นางสาว พรพรหม พฒันพงษอ์นนัต์

59520717 นางสาว พชัรภรณ์ ฉิมนนัท์

59520610 นาย ภคัวชั พึง่ตา

59020586 นางสาว วรวรรณ พวงศรี

59020231 นางสาว วรชัญา ดอนนอก

59520718 นางสาว สธิุมา วณิกสมับนั

59021356 นางสาว อ านวยพร พรหมอินทร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยา

59520586 นางสาว กศิณน์นัท์ ชพูยคัฆ์

59520587 นางสาว กาญจนช์นก ชาวสวน

59520588 นางสาว กิตติมา แป้นงาม



18059021329 นางสาว จณิสตา สะลาม

59520261 นาย เฉลิมพงษ์ สถาพรอานนท์

59520262 นางสาว ชนญัญา รกัไทย

59021331 นางสาว ชนิตา ชินดา

59020339 นาย ชินกฤต กณุะวงษ์

59520263 นางสาว ชตุานนัท์ แสงไผ่แกว้

59021332 นาย ณฐัพงศ์ มุ่งเสรี

59021333 นางสาว ดสุิตา คงจะแยม้

59520594 นางสาว ธนภรณ์ ธรรมยศ

59520596 นางสาว ธนิดา ดา่นไพบลูยผ์ล

59520597 นาย ธนินทโ์ชติ วรรณะตรพีงศ์

59021336 นางสาว ธัญญาเรศ ศรสีรอ้ยแกว้

59520598 นางสาว ธัญวดี ศิรวิงศถ์วลัย์

59520266 นาย ธานี ไรห่นิถ่วง

59021338 นางสาว นภทัรสร ครุฑแกว้

59520267 นางสาว นภสัวรรณ จา่เพ็ง

59520599 นางสาว นภสัสร สมบรูณว์งค์

59021341 นางสาว นดัดาวดี สิงหโ์ต

59520600 นาย นทัธพงศ์ โหถ้นอม

59021342 นาย นิติธร ภคัวงศก์ลุ

59520601 นางสาว เบญจวรรณ ทองวรรณ์

59520603 นางสาว ปนดัดา ศรพีรหม

59020582 นางสาว ปนดัดา สวุณิชย์

59020229 นางสาว ประภาพร สขุเอ่ียม

59020584 นาย ปรนิทร พกุเจรญิ

59020718 นาย ปวรศิ ทววีทิยช์าครยิะ

59520604 นางสาว ปณุยวรี ์ ลิม้ธรเบญจพล

55521102 นาย พชรพล มณีธนู



18159520607 นางสาว พกัตรส์ภุางค์ มนสัศรคีง

59520608 นางสาว พิชชาภรณ์ รกับ  ารุง

59520609 นาย พิทวสั สภุาพไว

59021348 นางสาว ภคัจิรา ธนกลุไชยสิทธ์ิ

59020585 นางสาว ภคัจิรา ไวยศิลป์

59520611 นางสาว ภทัรยิา เขียวบ ารุง

59021349 นางสาว ภิญญาพชัญ์ กาเผือกงาม

59520612 นาย รฐัพล บรรจงอกัษร

59520613 นางสาว ลมยัภรณ์ นนทช์า้ง

59520614 นางสาว ลลิตา กณุามี

59520615 นางสาว ลีลาวดี เจ่ียงเพ็ชร ์

59021350 นาย วรวฒิุ บตุรราช

59021351 นาย วรศิ วรุณานนท์

59020587 นางสาว วสุ เกียรติขจรพนัธุ์

59520616 นางสาว วสนุธรา ไกรวงศกร

59021352 นางสาว ศรสวรรค์ อปุรทีี

59520176 นางสาว ศิรลิกัษณ์ ทองจบ

59520618 นางสาว โศจิรตัน์ จนัทรธ์นะกลุ

59520619 นางสาว สรชา แสงนิล

59520620 นางสาว สโรชา ชมทรพัย์

59520621 นางสาว สิตานนั กมลวชัรวทิย์

59520622 นางสาว สิรพิกัตร ์ โมงขนุทด

59021353 นางสาว สกุญัญา บวัคลี่

59520623 นางสาว สปุระวณี์ ศรสีบุตัิ

59520624 นางสาว หทยันนัท์ สขุศรี

58520709 นาย หาญณรงค์ ผาสกุสมหวงั

59021354 นาย อติพทัธ์ ไชโย

59520269 นางสาว อภิญญา เน่ืองขจร



18259021355 นางสาว อรชัพร แกว้ตาล

59520625 นางสาว อรสิา สวุฒันศ์ภุกลุ

59520627 นางสาว อิศราวรรณ จนัทรงัษีสวุกิลุ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

59021378 นางสาว วชิาภรณ์ คปุตะสิน

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

59020149 นางสาว โชติรส ภทูองใบ

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

59020440 นางสาว อญัชิสา ศิรแิสง

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

59020110 นางสาว ณิชกานต์ นิติวรรณอมร

สาขาวิชาภาษาจีน

59020094 นางสาว นนัทภคั เบ็ญจะวฒันา

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

58020145 นางสาว จรรยา เหมรา

สาขาวิชาภาษาไทย

59021026 นางสาว ปฏิญา ฮวดใช้

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร

59021089 นางสาว อดิชญา ศขุประเสรฐิ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

59021153 นาย อษัฎาวธุ พากเพียร

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

59020135 นางสาว สพิุชฌาย์ สลงุใหญ่

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

59020820 นางสาว ณฏัฐนนัท์ บวัเอ่ียม

59020005 นางสาว เบญจมาศ แสนหลวง

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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59020592 นางสาว นพิษฐา อศัวการกิจ

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

58020227 นางสาว พฤษภา ควรประมลู

58020655 นางสาว ไอรนิทร ์ ศรบีรรพตพฒันะ

สาขาวิชาภาษาจีน

59020093 นางสาว นรรีจิต คณุากรธ ารง

59020097 นางสาว รตัวรรณ รงัษี

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

58020627 นาย ชิติพทัธ์ พุม่สม

59020753 นางสาว สาธิตา ธรรมชาติ

59020755 นางสาว สนิุติสาร ์ สขุชว่ย

สาขาวิชาภาษาไทย

59021028 นางสาว ชญันนั กองลนุ

59021021 นาย ณชัพล พรมโสภา

59020757 นางสาว ณฐัพร ไทยปาล

59020023 นางสาว ธนวรรณ ขวญัเมือง

59020762 นางสาว ภควดี ชมุแก่น

59020463 นางสาว มณฑิตา สงัขม์งคล

59020763 นางสาว ยศวดี ทนขนุทด

59021038 นาย วศิาล ชาเครอื

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

59020171 นาย กรวชิญ์ ตรไีพชยนตศ์กัดิ์

59021108 นางสาว ณฐัณิชา ลีประโคน

59021109 นาย ณฐัพงศ์ จิตตรี

59520734 นางสาว ณฐัภสัสร กิตติกนัตพงศ์

59520351 นางสาว ณิชาภทัร ช่ืนชม

59520159 นางสาว ทพิานนัท์ แป้นพงษ์



18459520738 นางสาว ธัญสินี เทพสนิท

59020786 นางสาว ธัญหทยั สพิุเพ็ชร

59020499 นางสาว ธันยช์นก อว่มค า

59021113 นางสาว ธันยพร มณีพนัธ์

59520028 นางสาว นนัทชิา จิตตรมิีตร ์

59021121 นางสาว ประชมุขวญั แสนภมิู

59520371 นางสาว ประภาพร วยัเจรญิ

59021123 นาย ปวร ตนัติมาลา

59021126 นาย พงศธร พาเจรญิ

59021127 นางสาว พรทวี ตนัติวรตันถิกลุ

59020505 นาย พิชญตุม์ วอ่งไว

59520387 นางสาว ยลดา เย็นมาก

59021142 นางสาว ศศิวมิล เหมมณี

59520166 นาย สนธยา วนิทไชย

59021145 นาย สงัสรรค์ เรอืงวฒันาภรณ์

59021150 นางสาว อภิรยีา โพธะ

59520755 นางสาว อาทติยา บญุบตุรทา้ว

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

59020441 นางสาว กมลวรรณ สายสวุรรณ

59520703 นางสาว ฐิตาภรณ์ พิพฒันพิ์ทยาสกลุ

59020985 นางสาว ณฐัชยา ทสีกุะ

59020990 นางสาว ธารารตัน์ ทวยเที่ยง

59520299 นางสาว ปิยะธิดา อ ่าค  า

59020996 นางสาว พลอยไพลิน วานนุาม

59520084 นาย พลาธิป วทิยาเศรษฐกลุ

59020997 นางสาว พชัมน โหมดทอง

59520152 นางสาว เวธกา ทศันจนัทร์

59020297 นางสาว ศศิธร สมอแข็ง



18559020298 นางสาว สจิุตรา แกว้ทวี

59020815 นางสาว สชุญัญา บนุนาค

59520315 นางสาว สธุาสินี เกตเุจรญิกลุ

59021010 นาย อนพุทัธ์ ทว้มอ ่า

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

59020049 นางสาว กญัญาภคั จ าปาทอง

59020082 นาย คชารกัษ์ ศิลาอาสน์

59020849 นางสาว คณุศีล ส  าอางคอิ์นทร์

59020261 นางสาว น า้เพชร ภู่ตระกลู

59020857 นางสาว เบญจมาศ ฉลอง

59020367 นาย พชรพล ผึง่ผดงุ

59020368 นางสาว พรรณปพร บพุศิริ

59520685 นางสาว ภรูชิญา ธรรมชีวนิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

59520070 นางสาว กญัญารตัน์ วายลม

59520766 นางสาว มานิตา มาลาอตุม์

59021374 นางสาว มกุรวี โนใหม่

สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

59020607 นางสาว เกศกนก สขุจิรวฒัน์

59021393 นางสาว ขวญัจิรา สาทรานนท์

59021398 นางสาว ชรนิรตัน์ ยิง่ทวศีกัดิ์

59021446 นางสาว เมธิวรรณ ทองดีเลิศ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

59021050 นางสาว การะเกด ทพันนัท์

59020053 นางสาว จินดารตัน์ ตัง้กลชาญ

59021055 นาย ธนาวธุ กงสกลุ

59020150 นางสาว ปาจรยีา อภยัวงศ์



18659020056 นาย ภทัรกิจ พละพนัธ์

59021057 นางสาว ภทัรดา ควรวนิิจ

59020698 นางสาว เมษิฏา เล็กมณีโชติ

59020059 นางสาว สรุมีาตร์ แสนเจรญิ

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

59020962 นาย ศภุวชิญ์ โกวงค์

59020125 นางสาว อจัฉรา พรมบตุร

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

59020109 นางสาว กญัญารตัน์ แกว้เงิน

58020220 นางสาว กลุนาถ มาลารตัน์

59020926 นางสาว นภสัสร วริชัศิลป์

58020446 นางสาว ปณิตา ไชยเมืองช่ืน

59020938 นางสาว อรนญัช์ สมัพนัธุว์ฒันากลุ

59020421 นางสาว อิสรยี ์ นพหงษข์จร

สาขาวิชาภาษาจีน

59020381 นางสาว จรรยพร สอ่งแสงจนัทร์

59020382 นางสาว ชวพร บวัเคน

59020092 นางสาว ถนอมวรรณ เครอืศรี

59020096 นางสาว พิชชาภา สทุธิวโรตมะกลุ

59020100 นางสาว สกุญัญา คนชม

59020275 นางสาว สนุนัทา ทองสขุ

59020746 นางสาว อภิชญา ก าเหนิดแขก

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

58020062 นางสาว กฤติยภรณ์ ศรศีภุผดุผ่อง

59020102 นางสาว กลัยรตัน์ แสนสขุ

58020626 นางสาว จรรยเ์พ็ญ อิทธิเดชรตัน์

59020901 นาย นพดล ศิรเิอก

58020212 นางสาว ภทัรญา ศรวีริโชติ



187
สาขาวิชาภาษาไทย

59020451 นางสาว กนกพร สวุรรณราย

59021018 นางสาว ชนมธี์รา กาสรศิริ

59020454 นางสาว ณฐัรุจา บษุบา

59021024 นาย ธัชธรรม์ ลาศา

59020140 นางสาว นวพรรษ มณีศรี

59020141 นางสาว นฐัรกิา คงเมือง

59021030 นางสาว ปภากร โวสนุทรยทุธ

59021027 นางสาว ปมินตา สารทะประภา

59020464 นางสาว มลทยิา รุณวงค์

59020028 นางสาว มณัฑกาญจน์ นิยมศิลป์

59020029 นางสาว มินฑิตา ปีนะเก

59021033 นางสาว เมธาวี แซฉ่ั่ว

59020465 นางสาว รสิตา คลา้ย ณ รงัษี

59021034 นางสาว รศัมิ์กนก หายโศก

59020466 นางสาว ลภสัรดา เหล็กเพ็ชร

59021036 นางสาว วรฉัตร แยม้นอ้ย

59020469 นางสาว สิราวรรณ พึง่สวน

59021045 นางสาว อาทติยา ชว่ยทอง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

59520732 นางสาว กนกบวั เพชรรตัน์

59021094 นางสาว กนกวรรณ ธรรมสารแกว้กิจ

59020780 นางสาว กมลชนก อึง้พิธตะกลู

59520323 นางสาว กรรณิการ ์ รติพวง

59021099 นางสาว กญัญาภคั ธรรมคงทอง

59520336 นางสาว จารุวรรณ บบุผาสงัข์

59021104 นางสาว จิรภา จนัทรอ์ดุม

59520339 นาย ฉัตรกวนิ คงคาสวรรค์



18859020497 นางสาว ญาณิศา อรยิะพิทกัษ์

59021107 นางสาว ฐานิศา ตนัทชาติ

59021110 นางสาว ณฐัวภิา ด ารงชีพ

59021111 นาย ธรรมรฐั โรจนบ์ญุถึง

59520357 นางสาว ธัญญารกัษ์ คงเนียม

59520361 นางสาว นชัชา มนาปิยพงษ์

59021116 นางสาว นาวกีานต์ สทุศัน์

59021117 นางสาว นิชนนัท์ วมิลสขุนพรตัน์

59021118 นางสาว นิตยาภรณ์ โทศก

59021119 นางสาว บณัฑิตา วฒันะศรอีทุยั

59520363 นางสาว เบญจวรรณ ครุฑวเิศษ

59520364 นางสาว เบญจวรรณ ฤทธิรณ

59520195 นางสาว ปวนัรตัน์ แกว้ทอง

59520743 นางสาว พรปวณี์ กงัวาลดี

59520378 นาย พรหมสวรรค์ สรอ้ยช่ือ

59021128 นางสาว พชัรา สรรพเ์จรญิ

59021130 นางสาว พิมประภา จินดาวลัย์

59021132 นาย ภาค เช่ือมไมตรี

59021134 นางสาว มีนา แกว้บรสิทุธ์ิ

59021137 นางสาว วารุณี เงินบคุคล

59021139 นางสาว วภิาพร พรมสวสัดิ์

59520396 นางสาว ศรนิยา ก่องนอก

59020506 นางสาว ศภุมาศ วงษส์ายยนั

59021144 นางสาว ษมาวรรณ แสงมณี

59520406 นางสาว สปุระวณี์ สวุรรณรตัน์

59021148 นาย อนวชั งามสม

59520203 นางสาว อญัชิษฐา ฉลาดคิด

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา



18959020970 นางสาว กมลนทัธ์ ทองเผือก

59520288 นางสาว ณฐันนัท์ สงัวนัดี

59020809 นางสาว นิศาชล ใจเรว็

59020810 นางสาว นชุนาฎ ภสูะเทยีน

59020998 นางสาว พชัรยีา สมเหมาะ

59020447 นางสาว ภาชินี จนัทรท์อง

59020811 นางสาว รชัดาภรณ์ ใจมีไทย

59520711 นางสาว วชิราพร โทณผลิน

59021003 นาย สราวธุ แจม่แจง้

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

59020844 นางสาว กนกวรรณ สิทธิชยัพร

59020856 นางสาว ณฐัมน สินธุเสน

59520799 นางสาว ปรุมิปรชัญ์ สวุเิศษศกัดิ์

59020859 นาย พลพจน์ ณ นคร

59020861 นางสาว พสุชุา ศรภีมิู

59020371 นางสาว แพรวโพยม เตียวเจรญิผล

59020864 นางสาว รสสคุนธ์ บินอบัดลุเลาะมาน

59020877 นางสาว อรอมล แกว้แสนเมือง

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

59520629 นางสาว กนกลกัษณ์ กะฐินทอง

59021357 นางสาว กรรณิการ ์ มารศรี

59520630 นางสาว กญัญาณฐั กองวเิชียร

59520758 นางสาว กนัธิชา มีมาก

59020235 นางสาว กนัยาพร เหลืองออ่น

59520631 นางสาว กสัมา ละกะเต็บ

59520178 นางสาว กิตติยา ภทัรกลุพิสทุธิ

59520632 นางสาว ขนิษฐา มารมย์



19059520634 นางสาว จตภุทัรา นตุาลยั

59520636 นางสาว จฑุารตัน์ ตัง้ปรารถนา

59020589 นางสาว ชลธิชา สายสทุธิวงษ์

59520637 นางสาว ชญัญา สทุธิ

59520759 นาย ชารตั อนพุลูมณี

59520270 นางสาว ชตุิมณฑ์ พลเยีย่ม

59520760 นางสาว ชตุิมา เทอืใหม่

59520638 นางสาว ญาณาพฒัน์ โภคา

59520639 นางสาว ฐิติมา ศรยีาภยั

59020347 นางสาว ฐิรพร วงศศ์รี

59021360 นางสาว ณฐักานต์ เจรญิแสนสวย

59020236 นางสาว ณฐัชา วชิยั

59021361 นางสาว ณฐัฌา พรหมคุม้

59520105 นางสาว ณฐัณิชา มงุคณุค าชาว

59520641 นาย ณฐัวชัร จนัทรข์าว

59520642 นาย ณฐัวฒิุ วรรณา

59520643 นางสาว ณิชชา ชว่ยเวช

59520271 นางสาว ดลนภา แก่กลาง

59520644 นางสาว ทพิรดา ทศัสี

59021362 นาย ธนกร ช่ืนทรวง

59021363 นาย ธนกฤต สีดามาตย์

59520645 นางสาว ธนธรณ์ สารกิบตุร

59520272 นางสาว ธนพร ชา่งยอ้ม

59520646 นาย ธนพฒัน์ ปลอ้งไม้

59020682 นางสาว ธนิตา ฟเูมือง

59021364 นางสาว ธัญธร โลหะรตัน์

59520647 นางสาว ธัยฤาญา ออ่นลมลู

59520761 นางสาว ธารทพิย์ สาระพนัธ์



19159020348 นางสาว นรศิรา ภู่ระหงษ์

59020593 นางสาว นฤมล แสงทอง

59520648 นางสาว นฐัชา เหมเงิน

59520274 นางสาว นนัทนา ยะเอะงะชิ

59020238 นางสาว นิรชา อสุา่ห์

59520649 นางสาว นิสาลกัษณ์ ชอ่เรีย่ม

59021367 นางสาว เนตรฤทยั พธุพน้ภยั

59520650 นางสาว ปวณีน์ชุ ชกูรณ์

59020241 นางสาว ปัทมวรรณ พรหมอยู่

59520182 นางสาว ปาณิสรา ชุ่มแจม่

59520762 นาย พงศธรณ์ จนัทรแ์สงกลุ

59520652 นางสาว พนิดา นามบญุลา

59520653 นางสาว พรชดุา จนัทาลนุ

59520654 นางสาว พรนภา คงยิง่

59520763 นางสาว พรนิภา เงินประเสรฐิ

59520764 นางสาว พณัณิตา พิมสราญ

59020595 นางสาว พิชาภคั วรรตัน์

59520656 นาย พิพฒัชยั โตจุย้

56021251 นางสาว พิมพก์านต์ จงจิระ

59520106 นางสาว พิมพว์ภิา ผ่องกศุล

59021370 นางสาว แพรวทอง อษุณะอ าไพพงษ์

59021371 นางสาว แพรวา ปราบทวายศนูย์

59020596 นาย ภทัรวทิย์ ค  าปึง

59021372 นางสาว ภารณีิ รชัชะกิตติ

59021373 นางสาว ภรูดา เจรญิกลัป์

59020686 นางสาว มารสิา ค าศรี

59520767 นางสาว มกุทอง แสงเพ็ชร

59520768 นางสาว ยศฐาวดี มรรยาวฒิุ



19259520185 นางสาว รตัติยากร หอมช่ืน

59021376 นางสาว รตันาภรณ์ คีบสงูเนิน

59520659 นางสาว รนิทรล์ิตา จิโรชวสิิทธ์ิ

59021377 นางสาว รุง่ทพิย์ สวุรรณหล า

59520276 นางสาว วรรณชนก พุม่สวุรรณ์

59520660 นางสาว วราพร ช านาญกิจ

59520661 นางสาว วรศิรา ศกนุะสิงห์

59021379 นางสาว วชิดุา เฉิดเจิม

59020688 นางสาว วมิลญา สีทมิ

59520662 นาย วษิณุ ศรหีาญ

59520663 นางสาว ศรญัญา ผกูฤทธ์ิ

59520771 นางสาว สวรรยา รสชา

59520772 นางสาว สายสวาท เสนามสร

59520279 นางสาว สจิุตรา แซอุ่ย่

59520664 นางสาว สนิุสา สิงหส์โุต

59520773 นางสาว สพุรรษา กลุวานิช

59020247 นางสาว สพุตัรา ศิรริตัน์

59020602 นางสาว สภุาภรณ์ จนัทรเ์จรญิ

59520665 นางสาว โสภิดา ประเสรฐิสามเสน

59020603 นาย อภินนัท์ สงักดั

59520666 นางสาว อะฏิญา ปรสิทุธิพทุธิญาณ

59020604 นางสาว อญัชิสา คงยิง่

59021386 นางสาว อไุรรตัน์ สมบตัิ

59021387 นางสาว ไอลดา อินคา้

สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

59021388 นางสาว กนกพร ยิบรมัย์

59021389 นางสาว กนกอร คา้แพรดี

59021390 นางสาว กญัญาณฐั ยอดเดชภมิู



19359020606 นางสาว กญัญาภคั วรกลุ

59021391 นางสาว กานตฑิ์ตา ธีระพิบลูย์

59020633 นางสาว กิตภกัดิษ์รณ์ ภนูาแกว้

59021394 นาย จกัรารตัน์ สเุนตร

59021395 นางสาว จารุวรรณ ซอ่นกลิน่

59020608 นางสาว จฑุามาศ แสงสวา่ง

59021396 นาย เจษฎา เนตรจินดา

59020609 นางสาว ชนกสดุา พงษว์ฒิุธรรม

59021397 นางสาว ชนญัชิดา สง่แสง

59020610 นางสาว ชนิดาภา แกว้จนัทร ์

59021400 นาย ชยัวฒัน์ บญุการณ์

59021401 นาย ชยัวฒัน์ สมตวั

59020611 นางสาว ชตุิกาญจน์ จินดารตัน์

59021402 นางสาว ชตุิมา แกว้ทอง

59020613 นางสาว โชติกา สนัติภาภรณ์

59021404 นาย ณภทัร เดชเจรญิ

59021405 นาย ณรงคศ์กัดิ์ เกิดแดง

59020614 นางสาว ณชัชา หลงหลุม่

59021406 นางสาว ณฐัชยาพร สงัขโ์ชติ

59021408 นางสาว ณฐัณิชา หอมเกล็ด

59021411 นางสาว ณฐัวรรณ แพงมา

59021412 นางสาว ณิชากร แกว้ใย

59021413 นางสาว ณิชาวดี ถกูศรี

59021414 นางสาว ดนิตา สืบสงวน

59020616 นาย ทกัษด์นยั สวุรรณวาณิชกลุ

59021416 นางสาว ธนพร แกว้เงิน

59021417 นางสาว ธนพร สขุเจรญิ

59020617 นาย ธนิก มิลินทสตู



19459021418 นางสาว ธมลวรรณ สงัพรหม

59021419 นางสาว ธัชรนิ กอ้งอมัพร

59021420 นางสาว ธัญญน์ภสั ธนไพศาลวรโชติ

59021421 นางสาว ธัญญาภรณ์ ศรนารา

59021422 นางสาว นนฐกาญจน์ รตันเดชณรงค์

59020620 นาย นนทชยั วารจีนัทร ์

59020644 นางสาว นภสัร อภิรมยด์ี

59021426 นางสาว บงัอร จ าปา

59021427 นาย ปฏิวตัิ แสนอุน่

59021428 นางสาว ปณิตา พนัธท์อง

59021429 นางสาว ประภาสิริ อ่ิมอรุา

59021432 นางสาว ปิณฑิรา เดชเดชะ

59021433 นางสาว ปิยธิดา ขตัติ

59021434 นางสาว ปิยนชุ ป่ินประภาพนัธ์

59020350 นาย พรพงศ์ อินทรอ์รุศิ

59021437 นางสาว พรพิมล เอ่ียมสะอาด

59021438 นางสาว พรรณิภา ดีเจรญิ

59020621 นางสาว พณัณิตา วงิวอน

59021441 นาย พีระศกัดิ์ พงคด์า

59020352 นางสาว เพียรพร ชุ่มช่ืน

59021442 นางสาว ฟารดิา สิงหสรุศกัดิ์

59021443 นางสาว ภฤตา แสงศรี

59021444 นาย ภาคภมิู ยะหตัตะ

59021448 นางสาว รสสคุนธ์ อ  ่าทอง

59020624 นางสาว ระพีพรรณ อินนนัชยั

59021449 นางสาว รกัษิตา ประสานพนัธ์

59021450 นางสาว ลลิตา ดว้งปลี

59020626 นางสาว ลีลาวดี ค  าภกัดี



19559021451 นางสาว ลีลาวดี เช่ือมส าโรง

59021452 นาย วรภทัร เจียวทา่ไม้

59021453 นางสาว วรรณิศา เกตแุกว้

59021454 นาย วรากร สาธิกวทิยา

59021455 นางสาว วรางคณา ตานะ

59020627 นางสาว วรศิรา ถาวร

59021456 นางสาว วลยัลกัษณ์ ปิยะวงษ์

59021457 นางสาว วลิตา บวัมาศ

59021458 นางสาว วภิา แดงสวุรรณ์

59021459 นางสาว วภิาดา กิจสนิท

59020628 นางสาว ศศิประภา ลิม้ภกัดี

59021461 นาย ศกัรนิทร ์ ภู่ประสิทธ์ิ

59021463 นางสาว ศิรริตัน์ ทพัอาสา

59020629 นางสาว ศมิุตตรา อภิวฒัโนภาส

59021464 นางสาว สกลุรตัน์ จนัทรห์อม

59021465 นางสาว สิรนิรตัน์ ศรเีมือง

59020254 นางสาว สิรยิากร แสนใจ

59021468 นางสาว สทุธิษา ยิม้เนียม

59021469 นางสาว สธุาศิณี สมภาวงษ์

59021470 นางสาว อกนิษฐ์ ผินกระโทก

59020651 นาย อกนิษฐ์ วโิรจนว์ฒิุกลุ

59020255 นางสาว อธิพร ทรงสงูเนิน

56020602 นาย อธิวฒัน์ บษุบง

59020652 นางสาว อภิชญา บญุงามศรี

59021435 นางสาว อมลณฐั ภิวฒันว์ฒิุกลุ

59021471 นางสาว อรอนงค์ รนัระนา

59021472 นางสาว อรอษุา พลูสวสัดิ์

59020632 นางสาว องัคณา แป้งร  า่



19659021473 นางสาว อนัดา เอือ้อารสีขุสกลุ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

59021048 นางสาว กนกลกัษณ์ รุดดิษฐ์

59021051 นางสาว จฑุามาศ คซิุตา

59021052 นางสาว ชนาพร สขุขารมย์

59020473 นาย ชยัวฒัน์ ขนุเที่ยง

59021053 นางสาว ณฐัณิกาญจน์ กญัหา

59020474 นางสาว ทกัษพร พรหมสิงห์

59020055 นางสาว ทพิาวรรณ ฟักเทศ

59020695 นางสาว นภสัสร สงัวชิยั

59020062 นางสาว เบญญาภา วฒันา

59021059 นางสาว รชัฎาภรณ์ ทองแบบ

59020481 นางสาว รชัพิมล เสียงประเสรฐิ

59020057 นางสาว วนิดา ตรวีฒิุ

59020153 นางสาว วรญัญา สวุรรณคณุ

59020058 นางสาว วรสิรา สขุแสน

59020700 นางสาว วภิาวี จนัทะแกว้

59021061 นางสาว ศรณัยพ์ร เหลา่อ านวยอนนัต์

59021062 นางสาว สาธิตา วานิชย์

59020064 นางสาว สธิุมา สอดสอ่ง

59020701 นางสาว สภุสัสรา พนมวงศ์

59020038 นางสาว อชิรญา ค าศรี

59021065 นาย อธิป สิขิวฒัน์

59021066 นาย อภิสิทธ์ิ บญุชู

59020485 นางสาว องัศิริ จองโชติศิรกิลุ

59021067 นางสาว อารยีา โฮมวงค์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

59020721 นางสาว กมลชนก สีมา



19759020422 นางสาว กมลวรรณ วนัดี

59020117 นางสาว กฤติยา ในเกาะ

59020940 นาย กอบกฤต โอฬารกิจเจรญิ

59020722 นางสาว กณัฑณฏัฐ์ ถาวรทวกีลุ

59020942 นางสาว กุง้นาง ราวกลาง

59020943 นางสาว ขนิษฐา นชุนุ่ม

59020945 นางสาว จิรพชัร นวลแยม้

59020118 นางสาว ชยาภรณ์ นภาโชติ

59020724 นางสาว ญานิศมณฑน์ บวัสขุ

59020946 นางสาว ณฐัณิชา จิตรส์มบรูณ์

59020428 นางสาว ธนภร รชัชาชิตพงษ์

59020950 นางสาว ธนิษฐา มลูจิตร ์

59020121 นาย นที นาสมใจ

59020951 นางสาว นฐัสิมา นิลแสง

59020952 นางสาว นชุนากร เรอืงโชติธนกิตติ์

59020953 นางสาว บณัฑิตา ส านกัสกลุ

59020122 นางสาว ปานทอง ป่ินสมนาม

59020954 นางสาว พรรณทพิา รตันพนัธุ์

59020955 นางสาว พชัรพร ทองบญุอยู่

59020434 นาย พชัรพล หาเรอืนจกัร ์

59020435 นาย ไพสิฐ จนัทรพ์ราหมณ์

59020956 นางสาว ภรภทัร จนัทรมนตรี

59020957 นางสาว ภินดัดา สีฮาด

59020958 นางสาว มนปรยิา ธรรมมะ

59020959 นางสาว รตันากร โชติกมนิย์

59020960 นาย ลภณ ศรสีะอา้น

59020438 นางสาว ศิรริกัษ์ ธนญชยักลุ

59020963 นางสาว สกลุรตัน์ สายปัน



19859020966 นางสาว สธิุดา เอือ้ทยา

59020008 นาย สรุเดช ใจช่ืน

59020967 นางสาว สวุลัยา รว่มจิตร

59020729 นาย อธิบดี วรรณปะเก

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

59020409 นางสาว กญัญส์ิณี อาจดวงดี

59020410 นางสาว กญัฐมาศ ทรงสวสัดิช์ยั

59020411 นางสาว กลุนรี บญุทรง

59020916 นางสาว ครองขวญั อรรณพบรบิรูณ์

59020731 นางสาว จิรชัญา พนัสนิท

59020917 นางสาว ชนาภา ประดู่

59020919 นางสาว ณชัชา มงคลเสรชียั

59020415 นางสาว ณฏัฐธิดา ไทรงามเอ่ียม

59020920 นางสาว ณฏัฐนิช ส าเภาทอง

58020645 นางสาว ณฐัรุจา บญุพิมพ์

59020416 นางสาว ทดัดาว บานเย็น

59020922 นางสาว ทศันอ์ร ศิริ

59020928 นางสาว ปรารถนา ลิม้เจรญิ

59020283 นางสาว พรปวณี์ ไกรเลิศนรานนท์

59020930 นางสาว พิมล ชมุสวสัดิ์

59020931 นาย พีรวชิญ์ ยรรยงนิเวศน์

59020932 นางสาว ภิญญานชุ ทองมาก

59020737 นางสาว ลกัษิณาพร พนัธใ์หญ่

59020419 นางสาว วารุณี สีรุง้

59020935 นางสาว วภิาวี เพียรสนิท

59020936 นางสาว ศศิวมิล ส  าเรจ็ทรพัย์

59020420 นางสาว สพุรรณษา แกว้กอ้น

59020939 นาย อานภุาพ ศรทีอง



199
สาขาวิชาภาษาจีน

59020882 นางสาว กรรภิรมย์ มณีรตัน์

59020884 นางสาว ชนกนาถ มีเดช

59020385 นางสาว ธัญญาภรณ์ มาสดบั

59020886 นาย นครนิทร์ โพธิหนอ่ทอง

59020887 นางสาว บณุยาพร อมรประภาธีรกลุ

59020888 นาย ปราบ เตชะนิรุทธ์

59020889 นางสาว ปาลิฏา แดงใส

59020741 นางสาว ปิยธิดา ชยัรุง่โรจนส์กลุ

59020891 นางสาว เมรกิา เจรญิรตัน์

59020387 นาย ยทุธภมิู ประกอบธัญ

59020892 นางสาว ลลิตา เพียรส์นั

59020738 นางสาว วสิสตุา เวชวงษ์

59020098 นางสาว ศิรนิทรท์พิย์ บญุเอ่ียม

59020894 นางสาว สิรธีร ดาแกว้

59020895 นางสาว สชุาวดี เสือเขียว

59020390 นางสาว สพุรรณี ธิราราช

59020747 นางสาว อรปภา ธัญธรด ารงกลุ

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

59020394 นางสาว กนกวรรณ ไวจ าปา

59020395 นางสาว กานตช์นิตา เกรยีงไกรเพ็ชร ์

59020103 นาย กิตตินนัท์ ไขโพธ์ิ

59020896 นาย เกรยีงศกัดิ์ จงึตระกลูวฒันะ

59020906 นาย เจษฎา จั่นเพ็ชร

59020900 นางสาว ธัญญศร นวมนาคะ

59020398 นางสาว ธันยช์นก โคตะมี

59020399 นาย นนทกานต์ สารภกัดิ์

59020904 นางสาว พรชิตา เข่ือนเขตต์



20059020752 นาย พิชญะ กลุพฤกษ์

59020905 นางสาว พิมพช์นก กลุวฒันสวุรรณ

58020636 นางสาว ภาระวิ มณีวรรณ

59020907 นางสาว มณฑิตา ข ามณี

59020402 นางสาว รววิรรณ ศรเีลิศ

59020406 นางสาว วภิาดา ชเูดช

59020909 นางสาว วลิาวลัย์ พรมจนัทร์

59020911 นางสาว ศภุิสรา สขุฉายี

59020913 นางสาว หทยัภทัร ภาสีดา

59020914 นางสาว ไอลดา เพชรทมิ

สาขาวิชาภาษาไทย

59021012 นางสาว กมลชนก โพธิเดช

59020066 นางสาว กมลพร แสงจนัทร์

59021013 นางสาว กลัยรตัน์ แกว้แชม่

59021014 นางสาว เกศนี ขาวงาม

59021015 นางสาว จาฏพุจัน์ ค  า่คณูสขุศรี

59020067 นางสาว จฑุามาศ ชแูกว้

59021020 นางสาว ฑิฆมัภรณ์ เบญจกล

59021022 นางสาว ณฎัทยิา ป่ินมณี

59020456 นางสาว ดสุิตา ราชปึ

59021023 นางสาว ดสุิตา อรุณแสง

59020021 นางสาว ติรยา เทพารกัษ์

59020022 นางสาว ทรรศนีย์ อินจนัทรส์ขุ

59020139 นางสาว ทดัดาว อายยุง

59020457 นาย ธนโชติ วภิษูณะ

59020024 นาย ธวชัชยั สปุปะมา

59020068 นางสาว เบญจิรา ศิรสิวสัดิ์

59020069 นางสาว ปฏินญา มีสวสัดิ์



20159020460 นางสาว พชัรยีา ดีการคา้

59021031 นางสาว ภคัธิญา ทมิค า

59021032 นาย ภาณพุงษ์ อปุพงษ์

59020462 นางสาว ภิญญาภทัร เพ็ชรช่ืน

59020030 นางสาว รจนา ดวงวรรณะ

59021035 นางสาว ลาภิสรา ดีวงษา

59021037 นางสาว วมิลกานต์ ฉิมเล็ก

59021039 นางสาว สตางค์ เวยีงดา้น

59020042 นางสาว สรอ้ยสดุา จนัทรบ์ชูา

59021040 นาย สหรฐั พิพชัญากรณ์

59021041 นางสาว สชุาดา พรหมมา

59021042 นางสาว สชุาดา อภยัพิมพ์

59021043 นาย สรุวฒิุ สิงหด์า

59020470 นางสาว สวุนนัท์ ลีป้ราศภยั

59020070 นางสาว หฤทยั บรรเทาพิษ

59020471 นาย อภิทลู ช านาญ

59021044 นางสาว อญัญมณี ศรแีกว้

59021046 นางสาว อารยีา บญุเย็น

59021047 นาย โอภาส แตงเลีย่น

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร

59020155 นางสาว กชกร สมุะโน

59020316 นาย กมลชยั พยอมใหม่

59020317 นางสาว กฤติยาวดี ไชยนรนิทร์

59020156 นาย กษิดิเ์ดช โกเลียง

59020157 นางสาว กานตม์ณี ทองเติม

59020318 นาย กิติศกัดิ์ ชารวีรรณ

59021068 นางสาว เกศเกศร ศภุนาม

59021070 นางสาว ชนิดา พนัธุช์มุ



20259020321 นางสาว ชนิตรา บญุชิต

59021069 นางสาว ชาลิสา จนัภกัดี

59021071 นางสาว ณภสร วชิาศรี

59021072 นางสาว ณฎัฐณิชา แก่นนาค า

59020769 นางสาว ณฏัฐณิชา บรรลือทรพัย์

59020159 นาย ณฐันนท์ หงษเ์วยีงจนัทร ์

59020489 นางสาว ณฐัวรรณ เคียงมะโน

59020160 นางสาว ณิชณฏัฐ์ เจรญิพร

59021073 นางสาว ณิชารยี ์ ทองค า

59020161 นาย ธรรมนญู อุน่เรอืน

59021074 นางสาว ธิดารตัน์ ศรชีมภู

59020162 นางสาว นภสัวรรณ มงคลศิริ

59021076 นางสาว นภารตัน์ จนัทรน์วม

59020771 นางสาว น า้เพชร สมแสง

59020772 นางสาว ปธิณี ผินสงูเนิน

59021079 นาย ปวรศิ ศกัดิว์เิชียร

59020490 นางสาว ปัณฑณ์ทตั ค าทว้ม

59021080 นางสาว ปารษิา วงศแ์สง

59020327 นางสาว พวงพร หวงัววิฒันา

59021082 นางสาว มลฤดี อาจภกัดี

58020774 นางสาว รชัตา เอ่ียมสะอาด

59020491 นางสาว รุง่ตะวนั มีถนน

59020768 นาย วชิรพล เกตแุสนสี

59021083 นางสาว เวทติา ศรภกัดี

59020774 นางสาว ศศิธร สรุกลุ

59020166 นางสาว ศศิวมิล พงษเ์พียร

59021084 นางสาว ศิรประภา สละทาน

59021085 นางสาว ศิรภสัสร บญุสมทบ



20358020776 นาย สรวชิญ์ พระสจุรติวงศ์

59021086 นางสาว สิรกิาญจน์ ผลสขุ

59021087 นางสาว สชุาวดี เหลา่แสนแกว้

59021090 นางสาว อนงคร์กัษ์ คงฤทธ์ิ

59020170 นางสาว อมราพร แจม่กระจาย

59020492 นางสาว อรอมุา นิลผาย

59020330 นาย อคัรวายุ ส  าโรงแสง

59021093 นางสาว ไอยดา ชาตาสุ

59020779 นางสาว ไอลดา ศาตะมาน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

59520023 นางสาว กนกนง รอดรตัน์

59520187 นางสาว กมลพรรณ พงษเ์ศวต

59020781 นางสาว กรปภา นิโครธานนท์

59021095 นางสาว กรรณิกา ดารุณรมัย์

59520324 นาย กฤตกร พลศรี

59520325 นาย กฤษณพนัธ์ พนัธุบ์ญุ

59520326 นาย กฤษณะ หนนูอ้ย

59021096 นาย กอ้งนที ดงัขนุทด

59021097 นางสาว กญัญภทัร วนัดี

59520327 นางสาว กญัญาณฐั ตระกลูไพศาล

59021100 นางสาว กนัตช์ญา เดิมยิรงิ

59520329 นางสาว กลัจนา สระแพงแกว้

59520330 นางสาว กาญจนา เชาวแ์ลน่

59021101 นางสาว กานตท์ติา อว่มสขุ

59520733 นาย กิตติพิชญ์ ภทัรโสตถิ

59021103 นาย เกรกิเกียรติ ขาวงาม

59520332 นางสาว เกวลี ผือลองชยั

59520333 นาย เกียรติศกัดิ์ เรอืงศรี



20459520335 นาย คณิตศาสตร์ วรีาภรณป์ระสิทธ์ิ

59520739 นางสาว จิณณณิ์ชา พทุธา

59020173 นางสาว จิดาภา จิตตรพีล

59520337 นางสาว จิตรานชุ บญุโท

59520338 นาย เจษฎากร คา้เจรญิ

59520340 นางสาว ชญาดา ราวธุกลุ

59520341 นางสาว ชนนิกานต์ รชัตพร

59520189 นาย ชนมช์นก ฮีมวาต์

59520190 นาย ชนาธิป ธรรมกรณ์

59520342 นางสาว ชยาภา เทพพิทกัษ์

59520343 นางสาว ชลิตา สทุธิอมัพร

59520344 นางสาว ชวลันชุ โนทะนะ

59520346 นาย ชาญเลิศ ชาญเฉลียว

59520156 นางสาว ชดุาภา ปุ่ นมีกิจ

59520347 นางสาว ชตุิกาญจน์ ถมค า

59520349 นางสาว ญาณิภา วจิิตรปรดีา

59520158 นางสาว ณฐัภรณ์ นวลณรงค์

59520193 นาย ธนภทัร จนัทโยธา

59520353 นางสาว ธนศวรรณ จนัใจเด็ด

59520354 นางสาว ธนชัชา วนัทะนะ

59020498 นางสาว ธนญัญา รตันโสทรชยั

59520737 นาย ธนทั เนียมนชุ

59520356 นางสาว ธนานนัต์ บญุก่อเกือ้

59021112 นางสาว ธันชนก ไพบลูยโ์พธิจินดา

59520165 นางสาว ธารกิา วนะภตูิ

59520358 นางสาว ธิดาภรณ์ พรหมเอาะ

59021114 นางสาว นฤนาท ชยัสงค์

59520359 นางสาว นฤมล ผลหวา้



20559020500 นางสาว นวพร มนกูลุ

59520360 นางสาว นชัชา ดว้งสะดี

59520194 นางสาว นิพทัธา บรุวีชิระ

59021120 นางสาว เบญญทพิย์ พิมเทพา

59520365 นางสาว ปณิดา สงัขศ์รทีวงค์

59520366 นางสาว ปติญญา บรสิทุธ์ิ

59520367 นางสาว ปทติตา พิลาศจิตต์

59520370 นางสาว ประกายดาว ลีโย

59520161 นางสาว ประภาภรณ์ จนัปุ่ ม

59021122 นาย ปรชัญา อินทบั

59520372 นางสาว ปรนิทรน์ภา ชาญพิชาภา

59520373 นาย ปัญญา เรอืงปราชญ์

59520374 นางสาว ปานตะวนั ซยุกระโทก

59520162 นางสาว ปารชิาติ มะธิมะตุ

59520375 นาย ปิยวฒัน์ เชาวลิตร

59520740 นางสาว ปิยสิริ โพธ์ิไชยรตัน์

59021124 นางสาว ปิยะวรา พรหมรตันไพศาล

59021125 นางสาว ปิยาภรณ์ จนัทรเ์กษ

59520742 นาย พงศพ์ล เอือ้ศกัดิเ์จรญิกลุ

59520377 นางสาว พรรษชล อปัุฌา

59520380 นางสาว พิชญาดา คณุงามความดี

59520381 นางสาว พิชญานิน ปลั่งวชัรนิทร ์

59021129 นางสาว พิชญาภา ปรดีาวรรณกลุ

59520163 นาย พทุธิพงศ์ ขยนั

59520382 นางสาว เพ็ญพิชชา เฉลยทศิ

59520198 นางสาว แพรพิไล ศิรบิญุ

59520384 นาย ภคปกรณ์ ละเอียดมาก

59021131 นางสาว ภทัรวดี สภุารกัษ์



20659520386 นางสาว ภทัรานิษฐ์ ศิรธิาดาววิฒัน์

59520164 นางสาว ภาสินี ล  าดวน

59520199 นางสาว มนนทัธ์ โชติสภุา

59520744 นางสาว มยรุฉัตร เวยีงค  า

59520200 นางสาว มีนตรา วเิชียรพงษ์

59520388 นางสาว รพีพรรณ ป้ันจอม

59520389 นางสาว รงัสิยา บญุนอก

59520745 นาย รชัพล เจรญิลาภ

59021135 นาย ราชนัย์ กลิน่สนุทร

59520391 นางสาว วนิดา สมสขุ

59520393 นาย วรายทุธ อ ่าเล็ก

59520747 นางสาว วรนิดา วงศแ์สนประเสรฐิ

59021136 นางสาว วรนิทรา สนเทศ

59020072 นาย วริยิะ นุ่มตี่

59021141 นางสาว ศบณัฑิตา โชคบณัฑิต

59520395 นางสาว ศรญัญา คนัทพั

59021143 นางสาว ศิตา สตับษุ

59520397 นางสาว ศิรมิา พงศพิ์ชญา

59020073 นางสาว ศิรวิลี ใจแสน

59520399 นางสาว ศภุกานต์ กิติคณุ

59520400 นางสาว ศภุตัรา อินเนตร

59020074 นางสาว สรานนัท์ ชินโรจนบ์วรกลุ

59020509 นางสาว สวรส งามจรรยาภรณ์

59520401 นางสาว สายธาร มณีพรา้ว

59021146 นางสาว สาวติรี รตันรงค์

59520402 นางสาว สิรนิทรา เพ็ชรผึง้

59020511 นาย สิรศิกัดิ์ ศิรสิขุ

59520751 นาย สขุทวี สนุทรศิริ



20759020075 นางสาว สนิุสา สยุะลงักา

59520405 นางสาว สนีุย์ กอนาค

59520407 นางสาว สมุนา สวุรรณวรีกลุ

59021147 นางสาว สเุมตตา สารราช

59520408 นางสาว เสารว์ลกัษณ์ เจรญิรกัษา

59520752 นางสาว หทยัภทัร สืบศรี

59021149 นางสาว อภิญญา กวน

59520412 นางสาว อรยา อารอบ

59021151 นางสาว อรสา โฉมงาม

59520753 นางสาว อลิสา นิติเจรญิวฒัน์

59520413 นางสาว อกัษิพร หตัถกิจ

59021152 นางสาว อจัจิมา สวุรรณโชติ

59520202 นางสาว อจัฉราวรรณ ชยัสนาม

59520754 นางสาว อฐัภิญดา อ่ิมเอม

59520414 นาย อาทติย์ อนกิจบ ารุง

59520415 นางสาว อาทติยา ธิติธรรม

59520204 นางสาว อาภากร ธนกลุปรยิา

59520416 นางสาว อินทอุร พลเมืองดี

59520756 นางสาว ไอรณิ สรุวรเชษฐ

59021154 นางสาว ฮุย้เจวยีน หยาง

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

59520281 นางสาว กรรณิการ ์ มะโนการ

59520119 นางสาว กญัญารตัน์ วขี  า

59520282 นางสาว กณัณอ์ลิน สิรทวสีิน

59020972 นางสาว กนัตา พรสจัจะธรรม

59020973 นาย กิจนนัท์ จนัทรฉ์าย

59520120 นางสาว เจนจิรา ศรวเิศษ

59020127 นาย เจนภพ คุม้พว่ง



20858520349 นางสาว ชนนัพร ทองเลีย่มนาค

59020978 นางสาว ชมพนูทุ ศิรวิฒัน์

59020979 นางสาว ชลธมนต์ กลัยาณมิตร

59020980 นาย ชาญพิศทุธ์ ฉ ่าแชม่

59520121 นางสาว ชตุิมา สชุานา

59020444 นางสาว ฐาปณี พาที

59020982 นางสาว ฐิติมา แสงศรี

59020983 นางสาว ณชักมล กลอยโมรา

59520286 นางสาว ณฏัฐณิชา ตุม้เที่ยง

59020986 นางสาว ณฐัชา ปานอรา่ม

59020445 นางสาว ณฐัชา ยอดเดชา

59520704 นางสาว ณฐัณิชา ปุ่ นนอ้ย

59520289 นาย ณฐัวิ เพ็ชราการ

59020989 นาย ณฐัวฒิุ เพ็ชรตัน์

59520291 นาย ณฐัศกัดิ์ จารุจารตี

59020131 นาย ณฐัสิทธ์ิ หอ่ทองค า

59020807 นาย ธนพล ฉิมพาลี

59520293 นาย ธนพฒัน์ ธัญญาวาส

59520294 นางสาว ธนิศา ชยัวฒันพงศ์

59520705 นางสาว ธัญรตัน์ ชยัดี

59020991 นาย เธียรวชิญ์ ธนญัชยักรณ์

59520123 นางสาว นรสิรา อยูส่ขุ

59520124 นางสาว นาตยา จ าปา

59020446 นาย นิพิฐพนธ์ บญุคง

59520296 นาย ปฏิพล พอใจ

59520016 นาย ปพนธีร ์ เบิกบาน

59020994 นางสาว ปรยีาภรณ์ ศรเีสาร ์

59020995 นางสาว ปานไพลิน เริม่สขุ



20959520298 นางสาว ปารยส์าธิตา อชัชะพฤกษ์

59520125 นาย ปิยวชั ค  าแหง

59520816 นางสาว พชรพร ฉาบเพ็ชร

59520300 นางสาว พรไพลิน หนัสามารถ

59520301 นางสาว พรรณเวทนีิ บอุอ่น

59520302 นาย พิชชากร แกว้พรม

59520304 นางสาว ภทัรธี์ญา ศรปีระเทศ

59520305 นาย ภาณพุงศ์ รอดโย

59520708 นางสาว ภรูชิญา เกตจิุนสา

59520307 นางสาว มณีรตัน์ ลีบ  ารุง

59020449 นางสาว มารษิา อาภาพนัเลิศ

59520709 นางสาว เมทนีิ ยงัอยูส่ขุ

58520230 นาย ยศวรรณ อิทธิศิรสินุทร

59520126 นาย วงศธร กสิกิจวสนุธรา

59520127 นางสาว วรฌา กลดัเนียม

59520712 นางสาว วรดา บญุกนั

59021000 นางสาว วรวรรณ แกว้งามสะอาด

59520713 นางสาว วาสนา แยม้อว่ม

59021002 นางสาว ศรญัญา กลิน่นิล

59520311 นางสาว ศศิธร สวุรรณกิจ

59020450 นางสาว ศิรลิกัษณ์ จา๋ยเจรญิ

59520312 นางสาว สาธิตา ปรชีาธรรม

59520314 นางสาว สดุารตัน์ เฮงที

59021007 นางสาว สทุธิดา เทพศรหีา

59520316 นางสาว สภุารตัน์ พดัเย็น

58021162 นางสาว สมิุตตา จ าปาศกัดิ์

59021009 นางสาว สรุชิา คงคาสี

59520318 นางสาว หทยัรตัน์ สดุแป้น



21059021011 นางสาว อรอมุา อตุมา

59520322 นางสาว อรษิา สนทาธร

59520715 นางสาว อสมา เกตบุรรเทงิ

59520716 นางสาว อญัชลี พะวงศ์

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

59520782 นางสาว กชกร จ านงผล

58520877 นางสาว กนกพร ฟา้หวั่น

59020081 นางสาว กรรณิการ ์ ประกอบธรรม

59520783 นางสาว กฤติยาภรณ์ มีทั่ง

59520107 นางสาว กฤษณา กล า่สี

59020846 นาย กษาปณ์ ศรวีรานนัท์

59520668 นางสาว กญัญว์รา ชาติสทุธิ

59020848 นางสาว กานตธิ์ดา ปัญญาบารมี

59020354 นางสาว กิติยา เส็งทอง

59520669 นางสาว กลุธิดา สวสัดี

59020817 นางสาว เกวลิน เกิดแกว้

59520131 นางสาว ขวญัฤดี บอ่ทอง

59020355 นางสาว จนัทรชั ดาวเรอืง

59020850 นางสาว จิราภรณ์ กลิน่บวัขาว

59520784 นางสาว จิราวรรณ เหล็กอุน่วงษ์

59520785 นางสาว จฑุามาศ แสนประดิษฐ์

59520786 นางสาว เจนจิรา พวงภู่

59520673 นางสาว ชญัญา ใหมด่ี

59020851 นาย ชาครติ รตันศิลปิน

59520133 นางสาว ญาดา เจรญิจงวทิยา

59020853 นาย ฐีราวฒิุ อินทวงษ์

59020356 นางสาว ณชัชา ศรส าเรจ็

59520134 นาย ณฐัดนยั ฐิตะรตัน์



21159520676 นางสาว ณฐัธิดา วทิรูาภรณ์

59020855 นาย ณฐัธีร ์ ณิชารตันต์ิกรณ์

59520108 นาย ณฐันวฒัน์ แสนโสม

59020357 นางสาว ณฐันนัท์ บตุรแสง

59520792 นาย ณฐันยั วลัลานนท์

59020358 นางสาว ณฐัวรรณ คงค า

59520677 นาย ณฐัสิทธ์ิ พลแสน

59020821 นางสาว ดวงจนัทรา วนัชา

59520005 นางสาว ทกัษพร สายกระโทก

59520109 นางสาว ทชัชา บญุเผือก

59020360 นางสาว ธิดารตัน์ องัคะนาวนิ

59520796 นาย ธีระภทัร ์ พรมสิทธ์ิ

59520110 นาย นภสั จงเจรญิชยัพร

59021501 นางสาว นอ้มเกลา้ ทองจีน

59020084 นางสาว นนัทรกิา สขุมา

59020004 นางสาว นิชนนัท์ ป่ินแกว้

59020880 นางสาว นิชาภา รตันมะหาโชค

59520112 นางสาว บงกชพร พนัธุแ์ตง

59520679 นางสาว บญัจรตัน์ วสิตูรธนาวทิย์

59520798 นางสาว บษุราคมั ชเูกษร

59020824 นางสาว ปณิชา ปานกลาง

59020362 นางสาว ประภาสิริ เกิดเขาทะลุ

59520680 นางสาว ปวนัรตัน์ ทองแมน้

59520137 นางสาว ปัณณทตั อดลุยฤทธิกลุ

59520138 นาย ปัณณธร กรเพ่ิมพนูผล

59020363 นางสาว ปารฉิัตร ลยัรตัน์

59020078 นางสาว ปิยมาศ ธรรมหลวง

59020365 นางสาว ปิยะธิดา อภิบาล



21259520681 นางสาว ปญุญิสา บญุขนัธ์

59020051 นางสาว ผกาวดี อกัคะฮาด

59020370 นาย พสิษฐ์ หลอ่จิรพนัธุ์

59020860 นางสาว พณัณิตา นินนาทพงศ์

59520801 นาย พานิช แกว้ดวงดี

59520802 นางสาว พิมพพิ์ศา โชติชยัพิพฒันา

59520803 นางสาว พิมลพรรณ รวงผึง้

59520683 นางสาว แพรวา แพงเจรญิ

59020862 นางสาว ภคพร ทรพัยจ์นัทร ์

59020372 นางสาว ภคัจิรา เอ่ียมส าราญ

58520323 นาย ภทัรชน การะวลั

59020268 นางสาว ภทัรนนัท์ การุณนิวฒัน์

59520804 นาย ภานวุฒัน์ ไชยมาตร

58520327 นาย ภาพฟา้ ทรงเจรญิ

59020863 นางสาว ภาวนีิ จีนาวธุ

59520686 นาย ภรูนิท์ แตเ้จรญิวริยิะกลุ

59520687 นางสาว เมธาวี เปรมจิต

59520007 นางสาว เมธาวี อินทรวเิศษ

59520142 นางสาว เมธิศา กระจายศรี

59520143 นางสาว รตันาพร จนัทรเ์จรญิ

58520895 นางสาว รตันาภรณ์ ลาภเงินเฉลิม

59520805 นางสาว รุง้นภาภรณ์ หนนัอทุา

59020865 นางสาว ลภาวนั งว่นดา

59020374 นาย วเทวญั ชุ่มขนุทด

59020866 นางสาว วนิสา เจิมกลิน่

59520144 นาย วรฆามินทร์ หนอูไุร

59021475 นางสาว วรรณพร สิงหง์าม

59020375 นางสาว วรรณวลี กาญจโนดิลก



21359520688 นางสาว วรสภุา กรณัยวรุิฬห์

59520689 นางสาว วรชัยา วรรณา

59020376 นางสาว วรนัธร ถาวรวงค์

59020377 นางสาว วราพร เจรญิประโยชน์

59520691 นางสาว วสัวดี แยม้บาน

59020867 นางสาว วภิาพร จารุจินดา

59020868 นาย ศรราม ประจง

59020378 นางสาว ศรศนนัท์ สขุวสิิฏฐ์

59520693 นางสาว ศิรอิกัษร ค าดี

59020006 นางสาว สกลุรตัน์ ภเูขมา่

59520808 นางสาว สจี ณ นคร

59520118 นางสาว สรณา สารพนัโชติวทิยา

59520694 นางสาว สรสัวนัต์ กระจา่งศิลป์

59020079 นางสาว สลิลทพิย์ สวุรรณโชติ

59520809 นางสาว สนุนัทา ใจตรง

59520695 นางสาว สพุรรณี มีสวุรรณ

59020871 นางสาว สพุรรษา ค าวะรตัน์

59520810 นางสาว สภุาพร นิลแกว้

59020872 นางสาว สภุาพร โพธ์ิชยัโถ

59020873 นางสาว โสรดา ทว้มลี ้

59520697 นางสาว อธิชา ประสงัสิต

59020875 นางสาว อพชัชา รม่โพธ์ิทอง

58520770 นางสาว อภิญญา พลูพจน์

59020379 นางสาว อภิญญา สมศรี

59520811 นาย อภิธน เปียงใจ

59520146 นางสาว อมลรดา ธรรมมิกะ

59021500 นางสาว อรสิรา คาวนิ

59020831 นางสาว องัคณา แก่นจนัทร์



21459020879 นาย อานนท์ เจรญิโรจนชยั

59520701 นางสาว อิงฟา้ พนัธบ์ตุร

59520813 นางสาว อิสรยิาภรณ์ ศรโียธา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

59020183 นางสาว ณฐัมน ธนะสารสมบตัิ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

59020514 นางสาว กรกต อากาศอ านวย

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

59021162 นางสาว ชนากานต์ รอดสดุ

59021166 นางสาว โชติลดา เทยีมทวกีลุ

59520431 นาย ธนธรณ์ อยูเ่ย็น

59021170 นางสาว ธนนัญา รตันาจารย์

59020519 นางสาว ธัญญวรรณ สิงหท์อง

59021171 นางสาว ธีราพร เกตสุม

59520452 นางสาว สายสณีุ ฉ ่าสขุติ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

59020513 นางสาว กนกพร บษุบรรณ์

59520419 นางสาว กมลทพิย์ จนัทสทุธ์ิ

59520420 นางสาว กมลมาส บรสิทุธ์ิ

59021155 นางสาว กญัญาภทัร แกว้สาร

59520422 นางสาว กนัตินนัท์ ชายทวปี

59520719 นาย กิจจิวตัร ดว้งใหญ่

59520423 นางสาว กิตติยากร นวลจนัทร์

58520447 นาย โกเมศ เตียงหงษากลุ

59021158 นาย คมกฤช กลอ่มเมฆ

59021159 นางสาว จนัทกานต์ ผ่องอ าพนัธ์

59520425 นาย จิรชั กนัตา

59020515 นาย จีรยทุธ นารจีนัทร ์



21559020178 นางสาว จีรวรรณ สาจนัทร์

59021160 นางสาว จฑุามาศ ปากน า้

59021161 นางสาว ชนญัภร อินสวา่ง

59520427 นางสาว ชลิดา นวลฉวี

59520205 นางสาว ชตุิกาญจน์ จิตประเสรฐิ

58520454 นางสาว ชตุิมณฑน์ จบัเทยีน

59021165 นาย ชชูาติ หนยูงค์

59520168 นางสาว ณฏัฐา สขุสมัพนัธ์

59520428 นางสาว ณฐักลุ บญุญา

59020180 นาย ณฐัชยานนท์ สขุวฒันาพร

59021167 นางสาว ณฐันพิน อตุพรณ์

59021168 นาย ณฐัศิษฏ์ บณัฑิตธนาพงษ์

59520430 นางสาว ณิชนนัทน์ วฒันบท

59020184 นางสาว ณิชาภทัร เวชกามา

59520096 นางสาว ดารญิญา เลิศไชยภมิู

59520432 นาย ธนยศ วริะพรสวรรค์

59520724 นางสาว ธีรนชุ สงแทน

59520433 นาย นครนิทร์ จานศิลา

59520434 นางสาว นฤมล ทองสา

59020520 นางสาว นารรีตัน์ ป้องกนั

59520435 นางสาว นิชาภา ศรชียับณัฑิต

59520436 นาย นิธิรุจน์ กลุนนัทรท์วโีชติ

59021172 นางสาว นิภาธร ใจดี

59020065 นางสาว นิศากร เกตพุนัธุ์

59021173 นางสาว เบญจา พึง่ฤกษด์ี

59021174 นาย ปฐมพงศ์ บญุแจม่

59520437 นางสาว ปธิมาพร ค าภจูมู

59520725 นาย ปภงักร สรุณาภรณช์ยั



21659520438 นางสาว ปรมาภรณ์ คงเจรญิ

59021175 นาย ปรฏัธนพงษ์ พงษย์ินดี

59021176 นางสาว ปรนิดา เฮียงฮะ

59021177 นางสาว ปวณีา ค าเจรญิ

59021178 นาย ปัณณ์ จิตใจรกั

59520439 นางสาว ปารชิาติ บ  าเพ็ญธรรม

59021180 นางสาว ปิยวลี ลายลิขิต

59020836 นาย ปิยวฒัน์ เดชจิต

59520440 นางสาว พรพรรณ ผิวขาวปลั่ง

59021181 นางสาว พรรณนิภา แสงดี

58520464 นางสาว พรรณพลอย เจรญิผล

59520207 นางสาว พทัธธี์รา ไกรอินทร์

59021182 นาย พนัธกานต์ ใหญ่ยอด

59021183 นางสาว พิมพิศา แนบสนัเทยีะ

59021184 นาย พีรพฒัน์ ค  าชมุภู

59021185 นางสาว เพ็ญประภา พลไชย

59520441 นาย ไพร ไผ่เฉลิม

59021186 นาย ภทัรวตั พิศมยั

58520242 นางสาว ภสัราภรณ์ ไตรรกัษ์

59021187 นางสาว ระวนินัท์ สินเจรญิ

59520443 นางสาว วนาลี มีธนามนัต์

59520727 นางสาว วรญัญา ขาวคม

59520728 นาย วรนัธร มาพบสขุ

59520209 นาย วรากร ศานติธรรมพร

59020012 นาย วชัรกร ระวโิรจน์

59021188 นางสาว วชัราภรณ์ อ่ิมพนัธ์

59520444 นางสาว วชิญาดา กรนิทร์

59021189 นางสาว วภิาพร นอ้ยค าดี



21759520445 นางสาว วภิารตัน์ มีภคู  า

59021190 นางสาว วสิมุล แยม้กลาง

59520210 นางสาว ศกลวรรณ แสงจ ารสั

59520449 นางสาว ศิลาณี โพธ์ิเงิน

59520450 นางสาว ศทุธินี สิงหอ์ตุสาหะชยั

59021191 นางสาว ศภุคันิตย์ ปฐมาขจรพงศ์

59520730 นาย สกลเกียรติ์ เหน็แกว้

59520451 นาย สมพล อินสอน

59021192 นางสาว สทุธินี ตา้ววงศ์

59020013 นางสาว สภุา แสงยอ้ย

59021194 นางสาว โสมธิดา ส าเภาทอง

59020526 นาย อภิสิทธ์ิ สขุส  าราญ

59520454 นางสาว อรยา ทมิจนัทกึ

59021195 นาย อรรถพล เอือ้สนัเทยีะ

59520455 นางสาว อญัชิสา ศกัดิป์ระศาสน์

59520456 นางสาว อญัชลุีพร อินทะโชติ

59520457 นางสาว อารรีตัน์ มณีรตัน์

59021196 นาย อเุทน ทองรุน

59021197 นาย เอกลกัษณ์ ค  าประสิทธ์ิ
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ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตรศ์ึกษา

59920439 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง อรอมุา บญุศิลป์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

59030618 สิบต ารวจตรี จตพุร เจี๊ยจรูญ

59030633 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ศจี ดวงพรหม

59031096 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง เสาวลกัษณ์ จนัทรเ์จรญิ

สาขาวิชาชีววิทยา

59530137 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ธิดารตัน์ ทองรนิทร ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

61910070 นางสาว จตุิพร บญุรกัษ์

61910071 นางสาว พชัรี ดลุนิมิตร

สาขาวิชาคณิตศาสตรศ์ึกษา

58920707 นาย ธนศูกัดิ์ มลูตองคะ

59920436 นางสาว อรุณี เต็งศรี

สาขาวิชาเคมี

60910012 นางสาว เบญจรตัน์ ทาแสงทอง

59910208 นางสาว พชัรี อาษาขนัธ์

สาขาวิชาเคมีศึกษา

59910277 นางสาว กชกร กลางมณี

สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์

59910012 นางสาว นนัทชิา รตันมงัคลานนท์

สาขาวิชาชีวเคมี

58910083 นางสาว วภิาดา ศิรตินัหยง



21959910224 นางสาว โสภา นิลเทศ

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

57920946 นางสาว อสันีดา สาแม

สาขาวิชาฟิสิกส์

60910020 นาย พชร มานิตย์

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

61910068 นางสาว ปทติตา ก๋าวงค์

60910015 นางสาว วรกานต์ เสถียรวงศน์ษุา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชี์วภาพ

59910213 นางสาว ขนิษฐา แกว้สงค์

58910076 นางสาว ฐิติรตัน ์ นชุศิลา

59910214 นางสาว ณฐัวดี ฟเูจรญิไพบลูย์

58910077 นาย ปรวรี ์ สนัติอาภรณ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม

59910218 นาย ศราวธุ เตียงกลู

60910100 นางสาว สิรนินัท์ สิทธิชยั

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

59031086 นาย ฤทธิกร พฒันสิน

สาขาวิชาเคมี

59030231 นางสาว สวุนนัท์ บรบิรูณ์

สาขาวิชาชีวเคมี

59030281 นางสาว สธุาสินี จินดา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร

59030566 MR. KOTA MAN

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาเคมี

59030886 นางสาว อินธุอร สขุเกษม
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วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

59030236 นางสาว กนกวรรณ ศาลางาม

สาขาวิชาชีวเคมี

59030459 นางสาว จฑุาทพิย์ จรุุฑา

สาขาวิชาชีววิทยา

59030077 นางสาว นิชาภา สขุสิงห์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร

59030383 นางสาว วรกานต์ รถมณี

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

59031067 นางสาว กมลชนก ฟังโอวาท

58030320 นางสาว กมลรตัน์ ทวผีล

59030038 นาย กรรชยั มลูทองชนุ

59030857 นางสาว กรรณิการ ์ บตุรศรี

59031362 นาย กนัตชาติ เจรญิจิตต์

59030003 นางสาว จรญิทพิย์ อินทเกตุ

59030198 นางสาว จนัทมิา ตรเีนตร์

59031069 นางสาว จนัธิมา ฉันทพิรยิกลุ

59030042 นางสาว ณฐัฐา การณส์ขุ

59030199 นาย ณฐัดนยั ไชยลงักา

58030331 นาย ณฐัวฒิุ ชยัยนัต์

59030412 นางสาว ดาวศิริ จฬุารี

59030621 นางสาว ทารกิา โพธ์ิปลดั

59030622 นาย ธนวทิย์ ทพิยส์วุรรณ

59030623 นางสาว ธนชัญา กระแสรช์ล

59031072 นาย ธนาดลุ สทุธิรตัน์

59031073 นางสาว ธัญญารตัน์ น า้ใจดี



22159031074 นางสาว เนตรทราย แดงเนียม

59030162 นาย เนติพงษ์ ถาวร

59031075 นางสาว ประลิตา จรุงพฒันานนท์

59030866 นางสาว ปายทยิา วรรณคง

59030193 นาย พชรพล วนเทยีน

59031078 นางสาว พชัญา ยศศกัดิศ์รี

59031079 นาย พีรพฒัน์ โคตรฉวะ

59030629 นางสาว ภทัรพีนัธุ์ กนกแกว้

59030631 นางสาว รนิรดา ศภุโรจน์

58030342 นางสาว วนิดา วงษข์นัธ์

59030207 นางสาว แวววลี แวว่เสียง

59031088 นางสาว ศศิประภา ข าเขวา้

59031090 นางสาว ศิราพร จจูนัทร ์

59031092 นางสาว ศภุษร แกว้เนียม

59031094 นางสาว สพิุชชา พรมจนัทร์

59031095 นางสาว สรุญัชนา ภทัรสิรชิยันนัท์

59030164 นาย อภิสร หอมสดุ

59031262 นาย อภิสิทธ์ิ จิตมั่น

59030641 นางสาว อลิสา ยิง่ยืน

59030871 นางสาว อารยา กนัทะเสน

59031097 นางสาว อารยา แกว้ซยุ

สาขาวิชาเคมี

59030034 นางสาว กนกวรรณ เสาวคนธ์

59030053 นาย กฤชสร มาลารกัษ์

59030170 นาย กฤติพงศ์ จิตรป์ระวตัิ

59031404 นางสาว กญัญาณฐั ตรผีล

59030214 นางสาว แคทรยีา สีนวน

59031100 นางสาว จรยิา แดงดา



22259030215 นางสาว จิราพร แซอ่ัง้

59030647 นางสาว จิราพชัร ยิม้แยม้

59030875 นาย ฉัตรทอง จิรเรอืงพงษ์

59030648 นางสาว ญาณินท์ เชือ้งวงทอง

59031398 นางสาว ณชัชา กาบกลาง

59030216 นางสาว ณฏัฐา เผ่ือนผนั

59031104 นาย ตนัติกร ศรปีระเสรฐิ

59030171 นางสาว นชุนาฏ กงแตง

59031403 นางสาว เบญจมาศ ทองเพ็ง

59530261 นาย ปฏิภาณ เปรีย้วโคตร

59530143 นางสาว ประกายวรรณ คชพนัธ์

59030655 นางสาว ปัณนภสั บญุรกัษา

59030656 นางสาว ปาฏลี ธนะวฑัฒโก

59031110 นางสาว ปิยะนนัท์ ศรพีทุโธ

59031111 นางสาว พิมพล์ดา สิทธิเทศ

59030222 นาย ภาคภมิู บญุป้ัน

59030883 นางสาว มยรุี สวุรรณทตั

59030660 นางสาว มารสิา สวสัดี

59031396 นางสาว มารสิา เอกฉันท์

59030661 นาย ไมโค ซีกเลอร์

59031115 นางสาว รกัษณีย์ ทพัมงคล

59030225 นาย ฤทธิเดช ทพิยค์  าวนั

59030663 นาย วรเมธ ชา้งเงิน

59031116 นางสาว วรรณิตา พระนารายณ์

59030434 นาย ศตคณุ บญุบชูาไชย

59031119 นางสาว ศิวกานต์ ศรสีงัวาลย์

59031399 นางสาว สภุาวรรณ ศรดีากลุ

59030232 นางสาว สวุติา พลูผล



22359030439 นางสาว อรนภา สิงหน์าค

59030234 นางสาว อรญิชยา ตัง้วณิชชากลุ

59530287 นางสาว อารยีา โชคบณัฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

59031405 นางสาว กชกร ทองงิว้

59031125 นางสาว กรกช เกตชุาติ

59030441 นางสาว กนัตินนัท์ ศิรโิพธาวานิชกลุ

59030668 นางสาว กนัยารตัน์ ผาเวศ

59030669 นางสาว กาญจนา บญุวฒิุ

59031406 นางสาว จรรยพร สขุศิลา

59031126 นางสาว จรยิา บญุเฟรอืง

59530225 นางสาว จารุภา วงษไ์พศาล

59031127 นางสาว จิตติมา อ่ิมอรชร

59030888 นางสาว ชวลัรตัน์ ฮงักาสี

58530070 นางสาว ชดุาภคั ฐิติกลุวรนาถ

59030239 นางสาว ชตุิกาญจน์ แสงสวา่ง

59030889 นางสาว ชตุิมณฑน์ ธรรมวเิศษ

59030673 นางสาว ณฐัชา นุ่มดี

59031129 นางสาว ณสัสดุา จนัทรน์คร

59030243 นางสาว ธนภรณ์ ภจูอมเดือน

59030175 นางสาว ธารณีิ ศรไีชย

59030893 นางสาว นงนภสั ถานทองดี

57030316 นางสาว นภสัวรรณ ศรยีอด

59030076 นางสาว นภาวรรณ กนัโยธา

59031130 นางสาว นทัวรรณ ภมิูคอนสาร

59030246 นางสาว นนัทณ์ภสั เจรญิมงคลทวี

59030583 นางสาว นชุนาฏ รุง่โรจนว์ทิยกลุ

59030894 นางสาว ปรนิดา ปะจู



22459030251 นางสาว ปารชิาติ แพงวเิศษ

59030895 นาย ปิยเชษฐ์ มีความเจรญิ

59030252 นางสาว ปญุยวรี ์ ศรสีกลุเดิม

59030680 นางสาว พนิดา สีขาว

59030681 นางสาว พชัรญีา พลูสวสัดิ์

59030256 นางสาว เพชรรตัน์ ค  ามี

59030682 นางสาว เพ็ญพิชญา งวนสนัเทยีะ

59031133 นางสาว ภสัสร พนัธจี์

59031134 นางสาว ภรูติา ทองเพ็ง

59031135 นางสาว มนสัวี อากรนาค

59031136 นางสาว มทันา ชยัโยราช

59530081 นางสาว มลัลิกา อ่ิมนอ้ย

59030257 นางสาว มินตรา ทองเย็น

59031281 นางสาว เมธินี ยอดสีมา

59031138 นางสาว ลลันพ์ฒัน์ สมบญุทวงษ์

59030686 นางสาว วลิาวลัย์ บญุพิทกัษ์

59031139 นางสาว วไิลวรรณ อนงคพ์ร

59031140 นาย วฒิุศกัดิ์ ค  าบญุเรอืง

59030687 นางสาว ศิรพิร ทรพัยภ์กัดี

59031142 นางสาว ศิรริตัน์ สพุฒันกุลู

59530091 นางสาว ศภุลกัษณ์ โกมลพนัธ์

59031416 นางสาว สกลุรตัน์ นารี

59030899 นางสาว สรลัชนา อินทสวุรรณ์

59030688 นางสาว สิรชัชา รนิทนาพิพฒัน์

59031143 นางสาว สณุชัชา สมศรี

59030127 นาย สทุธิพงษ์ ศรบีญุชู

59031407 นางสาว สภุาพร ฉิมจารย์

59030690 นางสาว สภุาพร พว่งกระแสร์



22559031145 นางสาว สรุทีอง แสงพฤกษา

59030691 นางสาว สรุพีร จารุทตัธ ารง

59030457 นางสาว อมุา ก่ิงกาญจน์

สาขาวิชาชีวเคมี

59031400 นางสาว กรองแกว้ แสงอทุยั

59530117 นางสาว กลุธิดา อมัพานนท์

59030585 นางสาว จงกลณี ผดงุเกษม

59030586 นางสาว จินตนา ธรรมลงักา

59031148 นาย จีรพงศ์ แฝงกระโทก

59031149 นางสาว จฑุามาศ สทุาวนั

59031150 นางสาว ชฎากาญจน์ ทพิยเ์ดชากลุ

59031401 นางสาว ชนนิกานต์ สีแก่นวงค์

59030242 นางสาว ณชัชา สมตระกลู

59530191 นางสาว ณชัรี สิทธิชยั

59030704 นางสาว ณฏัฐกญัญา แสงนภุา

59030264 นาย ณฐัภทัร เตชเบญจรงค์

59530246 นางสาว ณิชติภคัร สาสนุทรา

59031155 นาย ธงเทพ เจิง้

59031156 นาย ธนบลูย์ ใจดี

59031409 นางสาว ธนพร สวุนิยั

59530133 นาย ธนภทัร รตันพนัธ์

59030464 นางสาว ธนารยี์ มสุิกสวสัดิ์

59030934 นาย ธรรมนญู แสงประทมุ

59030713 นางสาว ปณุญณิศรา ชบุศรี

59030938 นางสาว พิมพช์นก กงัวาลดี

59030716 นางสาว รตัติยา พนัธุเ์พ็ง

59030587 นาย รบัเสด็จ สวุรรณแสง

59030471 นางสาว รุง่ระวี กลา้กสิกรณ์



22659030275 นางสาว วรศิรา รกัษาเชือ้

59031168 นาย วรีภทัร หสัสา

59031413 นางสาว ศภุาพิชญ์ เสาทอง

59031170 นาย สหชาติ สรอ้ยทองเจรญิ

59031171 นางสาว สธิุดา ฉิมะสงัคนนัท์

59031172 นางสาว สนิุสา เล็กซงุ

59030283 นางสาว สมิุตรา ทองพนู

59031174 นางสาว สมิุนตรา ใจวงษ์

59031175 นางสาว อนงคน์าถ โคตรทอง

59031418 นาย อสัดร แซแ่ต้

สาขาวิชาชีววิทยา

59031177 นางสาว กนกรส ทองออ่น

59030286 นางสาว กนกวรรณ สารกิา

58530110 นาย กษิดิเ์ดช เอมแบน

54530248 นาย กิตติศกัดิ์ วรุิณราช

59030978 นางสาว เกตศุิริ ลาพิมพ์

59031412 นางสาว จฑุาทพิย์ ธนแูกว้

59031181 นางสาว จฑุามาศ แสงทอง

59031183 นางสาว ชอ่ทพิย์ เงินเต็ม

59030724 นางสาว ฐิติกาญจน์ สมานพนัธส์กลุ

59030290 นาย ณฐักรณ์ สบุรรณ ณ อยธุยา

59030291 นางสาว ณฐัชา จนัทเจรญิ

59030292 นางสาว ณฐัพร ชนะเพีย

59031184 นางสาว ณฐัรดา แสงรตันทองค า

59030727 นางสาว ดลพร พงคพ์นัธ์

59530013 นางสาว นภาพร พรหมมา

59030734 นางสาว ประภสัสร มะเดื่อ

59030735 นางสาว พรปวณี์ มากสาคร



22759030737 นางสาว พิมพรรณ ศภุพรโอฬาร

59030300 นาย ภาสกร ศรอิีนทร์

59030739 นางสาว มณีรตัน์ โคว้เจรญิสขุ

59030987 นาย มนสัวี พานเสือ

59031189 นางสาว มินตรา เอ่ียมอมัพะวนั

59030988 นางสาว รตันาวดี เทยีนโพธ์ิ

59030742 นาย วรุิฬห์ มงคลศิลป์

59030989 นางสาว ศภุรดา เจรญิศรี

59030140 นางสาว สทุธญาณ์ บญุอยู่

59030080 นางสาว สทุธิกานต์ กองทอง

59030081 นางสาว สพิุชญา แกว้กล า่

58530105 นางสาว สภุาภรณ์ สนบา้นแพว้

59030745 นางสาว อาภาพร สขุเสน

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

59030310 นางสาว กลุธิดา มินเทน

59031201 นางสาว จิราภรณ์ อินทะชยั

59031421 นางสาว จิศมณฑน์ งามคณะ

58530122 นาย ชยัศิริ ตะสิงหษ์ะ

59030314 นางสาว ชาลิสา ทบัทมิทอง

59030751 นางสาว ณฐักานต์ เทยีบเพชร

59030997 นางสาว ณฐันรี จิรอาภานนท์

58530074 นาย ณฐัพล แกว้ไวยทุธ์

59530193 นาย ณฐัวรศิร ์ รุง่เรอืง

59030499 นาย ณฐัวฒิุ นวลผกา

59031425 นางสาว ทพิยอ์มัพร เอ่ียมสอาด

59031422 นางสาว เทวกิา กลุบตุร

59030500 นางสาว ธิชากร ชยับญุ

59031214 นางสาว เนตรนภา นอ้ยมงคล



22859031219 นาย พชัรพล สีสดุ

59031220 นาย พชัรภล เยีย่งวฒันานนท์

59031221 นางสาว ภคัจิรา บวันวล

59031002 นางสาว วราภรณ์ แกว้ชยัยะ

59031229 นางสาว วาทนีิ เกียวสมัพนัธ์

59031230 นางสาว ศศมน ฉลาดล า้

59031414 นางสาว ศิวพร คงเนียม

59030083 นางสาว สณัหส์ินี สขุศิลป์

59031420 นางสาว สิรกิร พรหมฉ ่า

59530216 นางสาว สพิุชชา พิมพามา

59030029 นางสาว สวุนนัท์ รอดชยั

59031417 นางสาว สวุรรณี การะเวก

59031236 นางสาว อารรีตัน์ ทวโีคตร

สาขาวิชาฟิสิกส์

59030772 นาย จตพุร นิสยัซ่ือ

59031242 นางสาว จิรภทัร จนัทรพ์ลู

59030333 นาย ฉัตรชยั ชยัชนะ

59030774 นาย ณฐัพล ปากดี

59031247 นาย ณฐัวฒิุ สขุสวสัดิ์

59530051 นาย ธนากร กีเรยีง

59030115 นาย นวมินทร์ อินทรารตัน์

59030600 นาย พชรพล ชิษณพุฒัน์

59031286 นาย ศภุณฐั มะเซิง

สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์

58530108 นางสาว กนกวรรณ ค าพลู

59031007 นางสาว กนัธิมาภรณ์ คณุรตัน์

59031267 นางสาว จามรี เข็มแจม่

58030519 นาย ชญานิน ชนยทุธ



22959031244 นางสาว ชฎาภา กศุรี

54530272 นาย ณฏัฐกนต์ สภุะเกษ

59031246 นางสาว ณฐัชยา บวัสงค์

59031250 นางสาว นิภาพร นอ้ยประถม

59030776 นางสาว ประภสัสร นรนิทร์

59031254 นางสาว พรภสัร ์ กระจา่งกิจ

59031255 นาย ยงยทุธ บดุโส

59031256 นางสาว วนารตัน์ โอวาท

59031284 นาย วรีภทัร บญุมี

59031285 นาย วรีะพงษ์ สืบแสน

59030782 นางสาว สภุาภรณ์ กาญจนพลี

57030432 นางสาว สมุณฑา ศิรริกัษ์

59031292 นางสาว สวุมิล มาโค

59031293 นางสาว อญันิตา อินทพาษ

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

59030116 นางสาว กชกร โรจนกิจ

59031295 นางสาว กญัญารตัน์ บวบเมือง

59031022 นางสาว กิตติกานต์ บญุมี

59030789 นางสาว กิติยา ธรรมรงัรอง

59031297 นางสาว ครสิมาส พฒันสิรนินท์

59031298 นางสาว จารุพร สินมา

59030790 นาย จิตรกร เเกว้ทอง

59030791 นางสาว จีราพร เสนชยั

59031300 นางสาว ชฎาพร จรุงพฒันานนท์

59031025 นาย ฐัชชยั สขุนาน

59030525 นางสาว ณฐอร เอฬกานนท์

59031306 นาย ณฐัพงษ์ สจัจา

59031308 นางสาว ณฐัสดุา ศรกีรด



23059030344 นาย ตน้ตระการ อบรม

59031309 นาย ธนศกัดิ์ ทวไิชย

59031419 นางสาว ธมลวรรณ ฟา้ประทานพร

59031312 นาย นรนนัท์ คหูาเพ็ชร ์

59030346 นาย นิธิชยั สรุนนัท์

59030794 นางสาว นิศามณี บญุหอ่

59030379 นางสาว บณุรดา ดวงฤทธ์ิ

59030795 นางสาว ปนสัยา ค ารอด

59031029 นาย ปภาวนิ สขุมนต์

59031314 นางสาว ปิยะธิดา เกตสุขุ

59031315 นางสาว ปิยาพชัร ์ โสภา

59031317 นางสาว พชัรพรรณ์ ทองสทุธ์ิ

59031320 นางสาว ภฎัฏินี คงประดิษฐ์

59031323 นาย วงศกร สินถาวร

59030355 นางสาว วทนัยา โพธ์ิงาม

59030799 นางสาว วนิดา เบ็ญจวงษ์

59031032 นางสาว วฐัภร อินธกรจินดา

58030566 นาย วารชินนัท์ พึง่พินิจ

59030800 นางสาว วมิลสิริ แยม้กลิน่

59030802 นางสาว วลิาวณัย์ บญุปก

59031325 นางสาว วสิา ปิชยันะ

59031326 นาย วรีภทัร วริยิะสมบตัิ

59031424 นางสาว ศิรพิร สนสกล

59031327 นาย ศิรศิกัดิ์ ชยัพิมพ์

59031328 นางสาว ศทุธิณี อารรีาษฎร์

59031034 นางสาว สดใส บญุค า่

59030021 นาย สหรฐั สนธิโรจน์

59030808 นางสาว สนิุตา มะลิวลัย์



23159030809 นางสาว สภุิญญา กิจไพบลูยศ์ิลป์

59030362 นางสาว เสาวลกัษณ์ แกว้ปาน

59031334 นางสาว หทยัชนก นาหวันิล

59030168 นางสาว หทยัชนก บญุเพ็ชร

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร

59030178 นางสาว กชกร สทุธิสขุ

59030815 นางสาว กนก เจรญิชยั

59030812 นางสาว กนกกาญจน์ ธาราศกัดิ์

59530218 นางสาว กมลวรรณ อรญัวงค์

59031337 นางสาว กฤติยาภรณ์ พนัธว์ลิยั

59030814 นางสาว กญัญารตัน์ ชอ่มะกอก

59030102 นางสาว กาญจนา วาจาดี

59031411 นางสาว กสุมุา หมอ่งสา

59031338 นาย เกียรติศกัดิ์ ปัญยาง

59530226 นางสาว จิตติมา ศรพีงษ์

59031339 นางสาว จิราภรณ์ เทยีมสิงห์

59031340 นาย จิรายสุ จกัรแกว้

59030370 นางสาว จีรภทัร ์ ออ่นสวุรรณ

59030371 นางสาว ชณิกานต์ สขุดี

59031342 นางสาว ชนตัถส์ดุา แนน่หนา

59031343 นางสาว ชนิตา จามนอ้ยพรม

59030818 นางสาว ณภทัร ชา่งประเสรฐิ

59030179 นางสาว ณฏัฐรติา ยตุิธรรม

59031415 นางสาว ธนภรณ์ ยืนนาน

59031345 นาย ธัชพล หนอ่ทอง

59030107 นางสาว นรศิรา วฒันานนัท์

59031041 นางสาว นนัทกิานต์ นรนิยา

59031347 นาย ปฏิภาณ ตานาคา



23259030181 นางสาว ปภาวดี วาสุ

59031349 นางสาว ปัทมาวรรณ รืน่สนธ์ิ

59030830 นางสาว พิชญส์ินี เทยีนศิรพิิทกัษ์

59031350 นางสาว พิมผกา ศรพีลู

59031410 นางสาว พิมลวรรณ ค าผงสม

59031402 นาย ภทัรพงษ์ เอือ้เฟ้ือ

59030157 นางสาว ฤทยัรตัน์ เพชรประไพ

59031352 นาย ศรายทุธ แวดไธสง

59031353 นางสาว ศภุร สรุพิล

59530165 นางสาว ศภุิสรา เป่ียมผล

59031355 นางสาว สชุานาฏ์ ภาณพิุนทุ

59030833 นางสาว สณิุสา พนูเพ็ง

59031356 นางสาว สดุารตัน์ คา้มี

59030834 นางสาว สธิุดา โพธิมินทร์

59030159 นางสาว อรสิรา ฉิมอินทร์

59031051 นาย ฮากีม ปานหวาน

สาขาวิชาสถิติ

59030050 นางสาว กนกวรรณ เปลีย่นวงษ์

59031360 นางสาว กนกวรรณ รอ่งเสีย้ว

59031055 นางสาว กลุสตรี อิสมาแอล

59031368 นางสาว ชนญัญา คงเมือง

59031370 นาย ชาญณรงค์ คงทรพัย์

59031374 นางสาว ณฐัธิดา แสงศรคี  า

59031375 นางสาว ณฐันิช มโนรมชชัวาล

59031060 นางสาว นรศิรา ขนัประกอบ

59030393 นางสาว นนัทนชั มณีเดช

59030165 นางสาว นิภาพร ปราบณรงค์

59030397 นางสาว บงกชรตัน์ อินทชิต



23359030398 นางสาว เบญจมาส ทองใบ

59031382 นางสาว ประภาภรณ์ ผิวยะกา

59030118 นางสาว ปรมิล อินทเจรญิ

59030610 นางสาว ปิยนชุ อมรธรรมวฒิุ

58030619 นาย ปิยวฒัน์ พลูทศัน์

58030622 นางสาว เพชรพริง้ ทองโสภณ

58030627 นาย วรเดช สกลุวรกานต์

59030016 นาย ศภุกร วงศาโรจน์

59030850 นางสาว ศภุสดุา บ าเพ็ญแพทย์

59031066 นางสาว สกุญัญา ศรคี  า

59031391 นางสาว สธุาสินี มะสนุสืบ

59031393 นางสาว โสภิดา ดีลอ้ม

59030851 นางสาว อนงคน์าฎ แจม่จ ารสั

59030852 นางสาว อนงคน์าถ วะสิกะพนัธุ์

59031394 นาย อภิชยั ธรรมชาติ

59031395 นางสาว อรจิรา แจม่อบุล

58030636 นางสาว อนัดามนั ดรมาน
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คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

59070300 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง จฑุามณี พะธะนะ

59070200 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง นภสัวรรณ ยบุลพนัธุ์

59070015 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง วนัวสิาข์ อารรีาษฎร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

58920188 นางสาว กนกวรรณ วรปัญญา

59920282 นาย จิระพงศ์ จนัทา

58920189 นาย ชานนท์ สจิุตวนิช

59920291 นางสาว ศิรประภา สินใจ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

60920301 นางสาว จฑุามาศ อินทพนัธุ์

60920298 นางสาว วรศิรา คงน่ิม

60920300 นางสาว สพุรรษา สงฉิม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรมและความปลอดภัย

59070032 นางสาว อมรรตัน์ โตมา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรมและความปลอดภัย

59070069 นางสาว นฐัฐาพร วริชัพงษ์

59070164 นางสาว วไิลวรรณ นกึดี

59070267 นางสาว ศิรดา ละอองแกว้

59070168 นางสาว อารยีา เกาะลอย

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรมและความปลอดภัย



23559070251 นางสาว กลุธิดา ติว้พานิช

59070261 นางสาว ประภสัสร แกว้ธรรมมา

59070029 นางสาว ศิรวิรรณ พานทอง

59070085 นางสาว สวุรนิทร ์ บญุเต็ม

59070166 นางสาว หทยัชนก เพ่ิมผลมงคล

สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

59070306 นาย กนัตร์พี พลูชมุ

59070137 นางสาว ใบเฟรนิส์ เอกฉัตร

59070049 นางสาว พรนภา บญุวงศ์

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

59070187 นางสาว มทุติา จนัทรส์มาน

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรมและความปลอดภัย

59070247 นางสาว กชนิภา เขียวข า

59070054 นางสาว กนกวรรณ แซอ่ึง้

59070060 นางสาว กรกมล เจ็กนอก

59070249 นางสาว กญัญาพชัร ผลนาม

59070250 นางสาว กานติญา แกว้ทวี

59070252 นางสาว กลุสตรี สายทอง

59070253 นางสาว เกวลิน สถิรตัน์

59070062 นางสาว จฑุามาศ สพุลจิตร ์

59070018 นางสาว ชลธิดา ไตรอโุฆษ

59070255 นางสาว เฌอมาลย์ แสนกลา้

59070001 นาย ณชัพล พทุธเสน

59070063 นางสาว ณฏัฐณิชา กองน า้

59070002 นาย ณฐัดนยั กาหลง

59070064 นาย ณฐัพล กา้นจกัร ์

59070065 นางสาว ดษุฎี รอดภยั



23659070066 นางสาว ทรงสปัญ ตุม้ชี

59070025 นาย ธนพงศ์ สรรพรตัน์

59070256 นาย ธเนศพล อนรุกัษช์ยักิจ

59070019 นางสาว ธมนวรรณ สรอ้ยสกลุ

59070153 นาย ธราดล คงเสมา

59070257 นางสาว ธัญวรตัน์ เจียมเจรญิสิน

59070258 นางสาว ธัญวรตัม์ เข็มทอง

59070259 นางสาว นิลลดา นกเกิด

59070260 นางสาว นิศารตัน์ ทมิแสง

59070155 นางสาว บณุยธิดา สนุทร

59070070 นาย บรุศิร ผาสขุ

59070262 นางสาว ปรารถนา อุย่เสง่

59070055 นางสาว ปิยาภรณ์ ค  าวชิยั

59070263 นางสาว ผสุดี กิจนเุคราะห์

59070073 นางสาว พรปวณี์ มว่งปาน

59070020 นางสาว พรหมภสัสร มีทรพัยท์อง

59070074 นางสาว พิชญดา อึง้พยคัฆเ์ดช

59070075 นางสาว ภชัฎาธาร ทองประศรี

59070004 นาย ภานวุฒัน์ แสนสงค์

59070027 นางสาว รชัรนิทร ์ ละครชยั

59070077 นางสาว วชัรพรรณ จนัทนา

59070056 นางสาว วนัวสิา สขุใส

59070005 นางสาว วมิลฉัตร ประจไุทย

59070266 นางสาว ศวติา กิตติเนาวรตัน์

59070028 นางสาว ศศิมากรณ์ สงัขวดี

59070165 นางสาว ศิรประภา มานรมัย์

59070268 นาย สมรกัษ์ ภู่ทอง

59070269 นางสาว สโรชา จาดแกว้



23759070270 นาย สิทธินนท์ นงนชุ

59070082 นางสาว สิรโิสภา ตนัเฮง

59070271 นางสาว สดุาพร โชติพินิจกลุ

59070083 นางสาว สทุธิดา ทองระอา

59070272 นางสาว สภุสัสร คุม้ยวง

59070088 นางสาว อินทริา เทยีนชา้ง

59070089 นางสาว อรุวี ตนะวฒัน์

สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

59070296 นางสาว กนกอร เกษรจนัทร์

59070043 นางสาว กฤติยา หอมประไพ

59070044 นางสาว กลัยาณฐั ขดัผาบ

59070121 นางสาว กานตธิ์ดา บณุยรตัพนัธุ์

59070297 นางสาว กลุณฐั ไกรศรี

59070122 นางสาว กลุธิดา คดัโนภาส

59070196 นางสาว จิณฐัตา พลพกุ

59070123 นางสาว จิตรวไิล เถาสวุรรณ์

59070124 นางสาว จิรชัญา ทองค าพานิช

59070298 นางสาว จิราพร แพงสพุฒัน์

59070125 นางสาว จิราภรณ์ โทอรญั

59070299 นางสาว จิรารตัน์ สมสวย

59070301 นางสาว ชลธิชา สาทไทย

59070302 นาย ณพนธ์ ถมกระจา่ง

59070303 นางสาว ณฐัรกิา หลวงพิทกัษช์มุพล

59070304 นางสาว ณฐิักา กญุแจทอง

59070305 นางสาว เดน่นภา ค าสวา่ง

59070129 นางสาว ธนชัพร สิงหนาท

59070130 นางสาว นภาลยั ต.วเิชียร

59070308 นางสาว นรศิรา เงินสวุรรณ์



23859070013 นาย นทัธพงศ์ ควรปราโมทย์

59070133 นางสาว นิรมล พิกลุ

59070134 นางสาว นรุมาลา วงศส์อนธรรม

59070136 นางสาว เบญจวรรณ ไก่กี

59070312 นางสาว ปัญญดา สมคะเน

59070307 นาย ปานรดา ชิณสิทธ์ิ

59070314 นางสาว พรชนก พุม่พงษ์

59070202 นางสาว พิมพว์ภิา เสนาจนัทร์

59070050 นางสาว มนสัติกาญต์ ดีมงคล

59070206 นางสาว รุง่รตัน์ ชยัรตันพนัธ์

59070207 นางสาว วรกาญจน์ รุง่โต

59070316 นางสาว วรศิรา ติยวฒัน์

59070317 นางสาว วพิาไล คนัดไุล

59070142 นางสาว สโรชา กดุทา

59070318 นางสาว สจิุตรา เหมหริญั

59070016 นางสาว เสาวลกัษณ์ บญุประกอบ

59070053 MISS SAO KAKRONA

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

58070155 นาย กาญจน์ ทรพัยส์มบรูณ์

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

59070274 นางสาว กรกช เจรญิผล

59070034 นางสาว กฤติยา บรุาณรตัน์

59070093 นางสาว กญัจนณ์ฏัฐ์ เทพารกัษ์

59070276 นางสาว ชวศิา จนัทรก์ระจา่ง

59070101 นาย ณฐพล แซห่ลี

59070178 นางสาว ณฐัญา กระสนุรมัย์

59070277 นางสาว ดารชาต์ นภาโชติ

59070102 นางสาว ธนพร จวบบญุ



23957570075 นาย ธนภทัร แจง้นอ้ย

59070280 นาย ธีรภทัร ์ พวงจนัทรข์าว

59070104 นางสาว น า้ผึง้ ไชยเลิศ

59070281 นางสาว บญุญารตัน์ พรมบตุร

59070010 นางสาว เบญจวรรณ บญุวเิศษ

59070103 นาย ปฏิภาน ธรรมชาติ

59070105 นางสาว ปราชญช์ลี ชมุผอม

58570020 นางสาว ปิยวรรณ คณะทอง

59070038 นางสาว พนิดา อินทโชติ

59070282 นางสาว พรไพลิน เหรยีญโมรา

59070186 นางสาว พชัรพรรณ ไตรเสนีย์

59070040 นางสาว ภทัรกนัย์ กนัหาพนัธ์

58570025 นาย ภาสกร นิลละออง

59070283 นางสาว มนตท์พิย์ ช่ืนบาล

59070284 นางสาว มลินี ทองกร

59070111 นางสาว รตันศิริ รตันาภรณ์

59070115 นางสาว วรียา แข่งขนั

59070288 นางสาว ศภุมาศ ดวงศรี

59070290 นางสาว สวรส แซเ่ตี๋ยว

59070291 นางสาว สรุวิรรณ ออ่นกะตา

59070292 นางสาว สวุพชัร วอเพ็ชร

59070011 นางสาว อทติยา ขวญัจอม

59070293 นางสาว อรปรยีา ศรเีดช

59070295 นางสาว อบุลวรรณ พรหมบตุร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

59070351 นาย สมรกัษ์ ดีมี

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
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59070224 นางสาว พรพิมล ไถเ้งิน

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

57570107 นาย ณฐัดนยั ทองเทยีม

58070054 นางสาว พรรษวรรณ ม่ิงขวญั

58070303 นางสาว วชัฎากร กิจพอ่คา้

57070116 นาย เสกสรรค์ ฟอมไธสง

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

59070214 นางสาว กญัญารตัน์ บตุรพรม

59070215 นาย กิตติภพ ศรเีดช

59070322 นาย ไกรสร ผ่องมณี

59070237 นางสาว จิตรดา คลอ่งยนัต์

59070341 นางสาว ชยดุา ลากลุ

59070342 นางสาว ณฐัธนา เนตรสงัข์

59070323 นาย ณฐัภทัร ช่ืนใจ

59070217 นางสาว ทพิพราภรณ์ ทองผล

59070325 นางสาว ธันยธรณ์ จ  าปา

59070327 นางสาว บศุรา อกนิษฐศาสตร์

59070328 นางสาว ปฐมาวดี แดงบวั

59070239 นางสาว ปภาวี แสนสีมนต์

59070223 นางสาว ปลายฟา้ บวัผยุ

59070346 นางสาว เปมิกา วงศก์ทัลีคาม

59070225 นางสาว พรรณนิภา สารเหล็ก

59070330 นางสาว พชัราภรณ์ จนัเกิด

59070331 นางสาว พชัราภรณ์ บตุรชาติ

59070240 นางสาว พิชญช์ากร บรุาณเดช

59070226 นาย ภคพงศ์ หนองเสนา



24159070241 นางสาว ภทัราพร กลุธนาสิริ

59070333 นางสาว มนญัชยา หวงัสวสัดิ์

59070336 นางสาว รฐันนัท์ ทองถนอม

59070347 นางสาว รตันาภรณ์ โวหาร

59070337 นางสาว รญิญาภทัร ์ หลาบค า

59070348 นาย ฤทธิกร ในดี

59070349 นางสาว วริยิาพร จตพุนัธ์

59070243 นางสาว ศยาวดี สวุรรณรตัน์

59070229 นางสาว ศศิวมิล พึง่พวก

59070350 นาย ศภุกร กมลศิลป์

59070230 นางสาว ศลุกัษณา วงศเ์พชร

59070244 นางสาว สารศิา ปักค าไทย

59070356 นางสาว สธิุดา ลือชา

59070231 นางสาว สนิุศา สหนุาฬุ

59070352 นางสาว เสาวรส ชบูญุ

59070233 นางสาว แสงแข เยาวกลู

59070246 นาย อภิสิทธ์ิ ฤทธิมนตรี

59070353 นางสาว อรสิา สาข า

59070355 นางสาว อารรีตัน์ บวัค  า
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คณะศึกษาศาสตร์

การศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

58920314 วา่ที่เรอืตรี ธนวรรธน์ สวุรรณปาล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้

58910143 จา่สิบเอกหญิง ชลิญา เพ็ชรเหมือน

การศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

59040023 วา่ที่รอ้ยตรี พงศกร งามประเสรฐิ

59540042 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง มนทกานต์ นาคะโร

สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมศึกษา

60540026 วา่ที่รอ้ยตรี นิธิรุจน์ ปัทมจิรายพุชัร ์

การศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

58920802 นางสาว กมลทพิย์ เบ็ญขนุทศ

58920340 นางสาว กาญจนา พิทยาคณุ

58950017 นาย เกรยีงไกร ลว้นหริญั

58920351 นางสาว จารุวรรณ์ เฉ่ือยราษฎร์

59920055 นางสาว จินตนา พฤคณา

58950037 นาย นาวนิ ใจสทุธิ

58920402 นางสาว ประยง บญุพา

58950004 นางสาว ปรารถนา วงศแ์กว้

58920794 นางสาว ปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบรูณ์

58920622 นาย ปิยะ โพธ์ิไทรย์

58920510 นางสาว พรสดุา ชพูนัธ์

58920421 นางสาว พิมพส์ินี เพียวเิศษ



24358990072 นางสาว ภสัรารตัน์ จอมโชติ

58920636 นาย รชัพล สอนใหม่

58920451 นางสาว วราภรณ์ ตนัเส็ง

58920458 นางสาว วภิาวลัย์ แสนสขุ

58990092 นาย ศรเพชร อสุารมัย์

59920063 นาย ศิโรจน์ เล็กเส็ง

58990099 นาย ศภุสณัห์ ศรวีชิยั

57921091 นาย สนัติ เกตผุาสขุ

58950006 นางสาว สายฝน แสงเดือน

58920927 นางสาว สาวติรี ปราบนอก

58970012 นางสาว สกุญัญา พงษเ์จรญิ

58970014 นางสาว สขุมุาลย์ ทองแจม่

57921116 นางสาว สดุารตัน์ โฆษิตสกลุพงษ์

58920514 นางสาว สนิุสา เนาวรตัน์

58920490 นางสาว สภุารตัน์ คงวงั

57921117 นาย สมิุตร คชวงษ์

59920481 นาย สวุพิชญ์ โพธ์ิไทรย์

58990110 นาย สวุทิย์ อยูย่ืน

58990113 นาย อนิรุทธ์ ภู่ทมิ

สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

59920520 นาย กิตติพิชญ์ วรโชติสพุฒัภาคิน

57921120 นางสาว ขนิษฐา สขุทวี

58920701 นาย ณทัเดช สมหวงั

59920521 นางสาว นชุจรี ลอยหา

58920708 นางสาว เพ็ญนภา หาญกลา้

59920519 MISS ZHANG CHUNJIAO

สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

58910265 นาย ณฐัพงศ์ จ  าเนียรผล



24458910244 นางสาว รชัชมุาศ ข าจรงิ

57912242 นาย ศภุเศรษฐ์ พึง่บวั

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

59910096 นาย เกียรติศกัดิ์ กลางทา่ไคร ้

58910162 นางสาว จิราภา ป้ันทอง

58910164 นาย ชยานนท์ ไชยรกัษ์

59910091 นางสาว ณฐัทยา เมตตา

58910165 นางสาว ธันยกานต์ ชีแกว้

59910090 นาย นวพนัธ์ เถาะรอด

58910166 นาย ปฏิภาณ ชาติววิฒันาการ

59910241 นางสาว ภทัรพร แข็งกสิการ

58910171 นาย ภิรพทุธ์ิ สวา่งสขุ

59910092 นางสาว รสิตา วรรณรตัน์

58910170 นางสาว สภุาพร พละสรู

58910174 นาย อศัวนิ ดวงจิตร

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

60920078 นางสาว ผสุดี พรศิรกิาญจน์

58910202 นางสาว พลอยไพลิน ยิม้สมบรูณ์

59910106 นางสาว พิชมญล์ สินประเสรฐิรตัน์

60910052 นาย วรุฒม์ สมนกึ

58910253 นางสาว ศิรวิรรณ เอ่ียมประเสรฐิ

59910052 นางสาว โศจิรตัน์ เอ่ียมสกลุ

61920126 นาย สิทธิโชค เอ่ียมบญุ

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

58920552 นางสาว ขตัติยา วงคษ์าแก่นจนัทร์

59920178 นางสาว ชญาภา ศภุวรวงศ์

59920177 นาย ชยัวฒัน์ ตรปัีกษ์

58920554 นางสาว ฐิพากาญษ์ โยธารกัษ์



24558920553 นางสาว ธนทรพัย์ โกกอง

58920555 นาย ธนพงศ์ ศิรบิตุรวงษ์

59920511 นางสาว นฐพร ลยัรตัน์

58920713 นางสาว เบญจพร ตีระวฒันานนท์

58920557 นาย ปรวิรรษ วงคแ์สงค า

58920559 นาย พฒันะ พิพฒันศ์รี

58920560 นางสาว พิมพว์ภิา มะลิลยั

58910151 นางสาว แพรวพรรณ เพชรพรหม

58920714 นางสาว วรญัญา เสนสม

58920562 นางสาว ศภุนนัท์ ทบัทา่ชา้ง

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

58920575 นางสาว จารุพกัตร ์ จา่จนัทกึ

59920184 นาย ทวิา ประภาช่ืนชม

57912256 นางสาว เบญจลกัษณ์ ออ่นศรี

58920583 นางสาว เบ็ญจา สรุะขนัธ์

57912257 นางสาว เบญญาพร ใจเสน

57912258 นางสาว ไปรยาลภสั สหพฒันสมบตัิ

58910186 นางสาว พชัรยีา นิวตัร

57912259 นางสาว มสัยา บวัผนั

59910082 นางสาว รชัชประภา วจิิตรโสภา

58920588 นางสาว สายสนีุย์ วงศส์วสัดิ์

58910267 นาย สิรวชิญ์ บ  ารุงพงษ์

57912260 นางสาว สิรพิร มงคล

58920589 นางสาว สนิุสา ทรพัยส์งูเนิน

58910268 นาง อมราวดี บตุรเสมียน

57912265 นาย อิสรยิชยั นามบณัฑิต

58920595 นางสาว อมุาพร โททอง

59920195 นางสาว ไอลดา แพงดี



246
การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก

57921217 นางสาว กมลฉัตร ลา่โสตร์

57921218 นางสาว ฐิตาพร พุม่แดง

58920959 นางสาว ภาวดิา นาคสถิตย์

58920565 MR. SHU ZHONG

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

59920200 นางสาว เขมมสัศิริ เนตรม์ณี

59910147 นางสาว จิรพรรณ์ พลูเอ่ียม

59920277 นางสาว จิราธร บงึลี

60920089 นาย เทอดพงษ์ แตงไทย

58910138 นางสาว ปานฤทยั ปานขวญั

สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

59920276 นางสาว จตพุร เปรมเจรญิ

58910153 นางสาว ณพานนัท์ ยมจินดา

58910154 นาย ธนภมิู ธรรมบตุร

58910155 นางสาว นทัธมน ทบัทมิไทย

59920209 นางสาว ปิยนชุ มีสขุ

58920547 นางสาว ภสัสภุา สขุสวสัดิ์

58910156 นางสาว อรศิรา แกว้สขุ

58920550 นางสาว อาภาภรณ์ วรุิตมพ์งศส์กลุ

58920710 นางสาว ไอลดา มงคลสขุ

สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้

58910142 นาย เกรยีงไกร วลิามาศ

60920310 นาง ชชัชญา นสุนทรา

58910144 นาย ประดิพล เครอืแกว้

60920311 นางสาว ปวรนิทร์ โชติ



24758910147 นางสาว วชัรี ปณุขนัธ์

58910148 นางสาว โสภิตา ภู่บ  ารุง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

57921221 MISS BINXUE XIE

59920543 MR. CAO DONGLIANG

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

58040258 นางสาว เบญจรตัน์ ภาคิณ

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

58040248 นางสาว บณัฑิตา อดิเรกศร

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

58040290 นางสาว ภทัรดา ไลฉิ้ม

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

58040028 นางสาว ฟา้ลดา วดัเขา้หลาม

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

59040581 นาย พชัรพล จบัใจ

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

58040256 นางสาว กวสิรา สมลุไพร

58040257 นางสาว กญัญาวรี ์ ใครวงษ์

58040001 นางสาว กลัยารตัน์ ไกรโภชน์

58040183 นางสาว นลทัพร ตรองอดุมสกลุ

58040261 นางสาว ปิยะธิดา วงศจ์  าปา

58040263 นางสาว มารสิา วฒันชยั

58040264 นางสาว รชันีกร มอญใหม

58040265 นางสาว รุจาวรรณ พวงคุม้

58040186 นางสาว วมิลสิริ พรหมดา้ว



24858040266 นางสาว สดุารตัน์ มั่นหมาย

58040268 นางสาว อมรรตัน์ มะปะเท

58040269 นางสาว อรวรรณ เลีย่มสกลุ

58040271 นางสาว อาทติยา อโนพนัธ์

58040272 นางสาว อาภากร เวชกิจ

58040273 นางสาว อินทอุร กสิกรรม

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

58040002 นางสาว กาญจนา พลคีรี

58040247 นางสาว นภสั เพราะส าเนียง

58040142 นางสาว นนัทชิา ธนโสภิต

58040251 นางสาว ลกัษณา ปานพนัธุ์

58040253 นางสาว หทัยา อินอนนัต์

58040254 นาย เอนก มกุดา

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

58040007 นางสาว กญัฐิสา เทพสวุรรณ์

58040016 นาย จิรวฒิุ กมุพล

58040275 นางสาว ชลิตตรา สนทนา

58040150 นางสาว ฐิติมา ไชยสารตัน์

58040278 นางสาว ฐิติรตัน์ บรรเทา

58040152 นางสาว ธัญญาลกัษณ์ อินทรแ์ยม้

58040127 นางสาว ธัญลกัษณ์ วเิชียรพงษ์

58040188 นางสาว ธัญวรตัม์ จินดานิล

58040280 นางสาว นภสัสร ผสมทรพัย์

58040283 นางสาว นวนิดา มะโนมั่น

58040284 นางสาว นนัทรตัน์ โชติกลาง

58040189 นางสาว ปวนัรตัน์ ลอ้กสิกรวฒันา

58040287 นางสาว ปัทมา รศัมีกอบกลุ

58040157 นางสาว พจีนนัท์ ศรทีองนอ้ย



24958040289 นางสาว พิชญส์ินี ยงัคง

58040158 นางสาว พิชามญชุ์ ผกูพนัธ์

58040291 นางสาว รกัช่ืน เชยสขุจิตต์

58040293 นางสาว วรีดา เพ็งพนัธุ์

58040296 นางสาว อนธิุดา สกลุพอง

58040193 นาย อษัฎากรณ์ ศรจีไุร

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

58040160 นางสาว จิราภรณ์ มั่นใจจรงิ

58040025 นางสาว พชรพรรณ สมคัรพนัธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

59040037 นางสาว กนกวรรณ สดุเพราะ

59540010 นางสาว ขนิษฐา เวยีงแกว้

59040571 นางสาว จรยิาพร ชา่งสี

59040572 นาย ชยัวฒัน์ ปอสงูเนิน

59040188 นางสาว ณฏัฐณิชา วมิกุตาคม

59040575 นาย ธนกร เทยีมทดั

59040450 นางสาว นภสร อิงคะวพิานนท์

59040580 นาย ปิยะชยั นยัวฒัน์

59540106 นางสาว มชัฌิมา รตันผล

59540116 นางสาว ศศิธร ศรสีจัจพจน์

59540126 นางสาว สิรขิวญั ธินนท์

59040227 นางสาว สรุตัติยา ฟักเขียว

59040388 นาย อธิคม ธาราดล

59040229 นางสาว อมัพร เชาวส์วุรรณ

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

58040260 นางสาว ปณิชา ดว้งแกว้

58040262 นางสาว มนสิการ วงษาเทยีม



250
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

58040241 นางสาว จีระนนัท์ อินทรท์อง

58040242 นางสาว จฑุาทพิย์ รนิแกว้

สาขาวิชาการสอนเคมี

57040274 นางสาว ศดานนัท์ สงัวรณ์

57040225 นางสาว อจัจิตา อตุโมท

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

58040274 นางสาว เจนชดุา เตชะภาส

58040154 นางสาว นรญัญภ์ทัร นตุรกัษา

58040286 นางสาว เนตรฤทยั ปัดภยั

58040288 นางสาว พรนภสั จนัทรด์อกไม้

58040192 นางสาว สรลัพร ภผิูวเดือน

58040008 นางสาว สปุราณี ปัญญาค า

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

59040573 นางสาว ณฐัรนีิย์ ณ วรรณติบ๊

59540083 นางสาว ธัญชนก สารพีนัธ์

59040590 นาย พีรพล แซห่ลี

59040452 นางสาว เมมิกา คลา้ยแพร

59040387 นาย วรีธ์ราภทัร ชนะทอง

59540117 นางสาว ศิลามณี สขุผลิน

การศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

58040255 นางสาว กนกวรรณ ชอบธรรม

58040259 นางสาว เบญจวรรณ พุม่เกษม

58040184 นางสาว รุง่ทวิา จนัทรป์ุ่ น

58040005 นางสาว ลลิตา แกว้มณี

58040267 นาย เสรภีาพ ดอกสนัเทยีะ

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์



25158040238 นาย กพล ธูปบชูา

58040239 นางสาว กมลลกัษณ์ แจม่สอน

58040240 นาย กฤษฎา วงศจ์นัทร ์

58040319 นาย กาญจนวฒัน์ เกิดโภค

58040243 นาย ณฐนนต์ เติมวทิยพนัธุ์

58040244 นางสาว ณฐันิชา คงสกลุ

58040245 นาย ตรมีณฑล ช่ืนบาน

58040311 นาย ธนดล ไชยสงคราม

58040246 นาย ธนภทัร สงัขะวนิิจ

57040535 นางสาว ปรชีญา มลูมิน

58040249 นางสาว พรชนก แยม้ศรี

58040250 นางสาว พิมพพิ์ชญา แซห่ลี

58040003 นางสาว ยวุดี จิตสนัเทยีะ

56040313 นาย วนิยั หงษท์อง

58040252 นาย สิทธิพฒัน์ จรกระจา่ง

58040314 นางสาว เสาวลกัษณ์ เบ็ญพาด

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

56040238 นาย กิตติศกัดิ์ ขนัสมัฤทธ์ิ

58040037 นาย กิตติศกัดิ์ ถนดักิจ

58040039 นางสาว จิรชัญา ตณัฑชน

58040041 นางสาว ชลลดา อว่มเจรญิ

58040042 นาย ชยัพร ภิญญชิต

58040045 นาย ณรงคว์ฒิุ สขุกลอ่ม

58040046 นางสาว ณฐักานต์ ธรรมขนัธ์

58040047 นาย ณฐัดนยั วชิาเดช

58040048 นางสาว ดารณี เสาคง

58040049 นาย ทรงพล วารผีล

58040053 นาย นพปฎล เฉยวฒันะ



25258040116 นางสาว ประติภา กิจกศุลทรพัย์

57040003 นาย พระทาย กระแสรค์ปุต์

58040165 นาย รงัสฤษฎ์ กลิน่หอม

57040136 นางสาว วรดา ศรขีาว

58040166 นางสาว วราภรณ์ ชินตา่ย

58040056 นาย วรนิทร ์ ไทยรตัน์

58040057 นาย วรีะพงษ์ เน่ืองศรี

58040059 นางสาว ศรมิน ประสมกิจ

58040134 นาย ศภุชยั ชมุมานนท์

57040142 นาย สมภพ สขุารมย์

57040143 นาย สินธุชา ภาโคกทม

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

58040285 นางสาว นิธินาถ เลีย้วรุง่โรจน์

57040352 นางสาว พชัรดิา ชายกลาง

58040294 นางสาว สภุรา ลีศ้ิรวิฒันกลุ

58040295 นางสาว สวุฒันา ราศรี

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

53040040 นางสาว เพชรภสัสร แสงมณี

53041311 นางสาว สดุารตัน์ สรุยินัต์

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรท์ั่วไป

54040067 นาย ณฐัพล โตศรสีวสัดิเ์กษม

สาขาวิชาการสอนศิลปะ

57040028 นาย กมล สวุรรณ

58040019 นาย กรวชิญ์ โทฮาด

56040439 นาย กนัตินนัท์ ชิณวงค์

58040021 นางสาว ชนิกานต์ พรายแกว้

58040132 นางสาว ณฐภทัร นาเมือง

58040022 นางสาว ณฐักานต์ เกษมโศธน์



25358040014 นาย ณฐัภมิู ป้ันเจรญิ

58040029 นาย ตีรณ อคัรเดชภิญโญ

58040133 นางสาว ธมลวรรณ สขุเสง่ียม

58040162 นางสาว นิรมล เผือกพิพฒัน์

58040024 นางสาว นิลวดี มตัิโก

55040314 นางสาว บารมี ไชยะเดชะ

58040026 นางสาว พรพิมล วทิยานกุรณ์

58040027 นางสาว พิชชาพร ตนัตระกลู

58040015 นางสาว พิมพว์ไิล อินทรณรงค์

58040031 นางสาว รุง่ฤดี ชยัรกั

58040032 นางสาว วราพร ชิณวงษ์

58040033 นางสาว วราภรณ์ มะสีถา

57040106 นางสาว วาสนา ปรติวา

57040110 นาย ศาสตรา แหลมหลกั

58040036 นาย อภิสิทธ์ิ ค  านกึ

58040163 นางสาว อาทมิา เกิดศรทีอง

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

55040098 นาย ศิรชิาติ พิณพาทย์

สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

58040233 นางสาว กนกกาญจน์ ทองเหมาะ

58040065 นางสาว กาญจนา คลอ่งแคลว่

58040066 นางสาว กาญจนา เป๋าพานิช

58040068 นาย จกัรพนัธ์ิ ศิรจินัโท

58040069 นาย จิณณวตัร คณุาวงศ์

58040131 นางสาว ฉัตรชนนี ช่ืนบาน

58040234 นาย ชิษณพุงศ์ ไปพะนา

58040072 นาย โชคชยั สขุสายนัต์

58040073 นาย ณฐักร สขุทวี



25458040194 นาย ณฐัปคลัภ์ ใจปินตา

58040074 นาย ณฐัพล ทบัทมิ

58040078 นาย นทธีร พนัธศร

58040079 นาย นฏัฐวฒิุ ทองธนโชติกลุ

58040080 นางสาว เนตนรนิทร์ จนัทรา

58040081 นางสาว ปัณฑารยี์ บญุใช้

58040082 นางสาว ปาณิศา คุม้ฟัก

58040083 นางสาว ผจงรกัษ์ ไกรงาม

58040236 นางสาว วรวรรณ ลือชา

58040093 นาย วสนัต์ คุม้นอ้ย

58040094 นางสาว วนัทนา บญุเฟรอืง

58040095 นาย วธิวนิท์ สวยรูป

58040013 นาย ววิฒัน์ เลิศไธสง

58040098 นาย ศรศีล บตุรเจรญิ

58040099 นางสาว ศศิวมิล เกษร

58040102 นางสาว สวติา ปะตงัทะสา

58040104 นาย สิทธิกร คลา้ยกมล

58040105 นางสาว สิรริตัน์ ไชยสีมา

58040106 นางสาว สิรริตัน์ บตุรดีขนัธ์

58040107 นางสาว สธิุดา ไชยชนะ

58040237 นาย สภุทัร กาญจนเจรญิ

58040109 นางสาว สรุตันา ชว่ยแกว้

58040110 นาย อนชุา กาละปักษ์

58040112 นางสาว อจัฉราภรณ์ กวงขนุทด

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

59540052 นางสาว กนกพร อินทมินทร์

59540029 นางสาว กมลชนก บญุประคอง

59540053 นางสาว กมลลกัษณ์ จกัฟู



25559040123 นางสาว กรกนก วงศน์าค

58540033 นาย กรพจน์ พลูสวสัดิ์

59540030 นางสาว กรรญชรกิา แกว้หงษ์

59540054 นาย กฤษฎา ก๋องแก่น

59540055 นางสาว กวนิทรา นีละจินดา

59540056 นางสาว กษิดิษญนาถ ศิรมิงคลเดชากลุ

59540031 นางสาว กนัตก์นิษฐ์ เทยีนทอง

59040186 นาย คณุานนต์ จิตรตัง้ตรง

59540059 นางสาว จอมขวญั บญุเมือง

59040592 นาย จกัพงศ์ พฤทธิไพฑรูย์

59540060 นาย จกัรนิทร ์ สดุหลา้

59540032 นางสาว จิราพร สนิทเหลือ

59040380 นางสาว จิราภรณ์ ผกับวัแกว้

58540047 นาย เจตรนิ นอกกระโทก

58540051 นางสาว ชนานา ปรางสวรรค์

59540065 นางสาว ชลลดัดา กงนะ

59540067 นางสาว ชชัฎาพร อรญัวงศ์

59540068 นาย ชินกฤต ทองพานิช

59540069 นางสาว ชตุิมา ทองบญุเกือ้

59040039 นางสาว ฐิติกานต์ พรหมพงษ์

59540070 นาย ณรงคก์ร ยินดีสขุ

59540071 นางสาว ณรณัธญาณ์ วรานทัธนนัทน์

59540072 นางสาว ณฏัฐกานต์ สขุจิตต์

59540073 นางสาว ณฐักฤตา ศรวีริยิะ

59040381 นาย ณฐัชนน กาญสมเหมาะ

59540074 นางสาว ณฐัชา เกลาเกลีย้ง

59540075 นางสาว ณฐัณิชา หวานสนิท

59540076 นางสาว ณฐัทพสัส์ อมรรตันชยั



25659540077 นาย ณฐัธนินท์ พรนรนิทรท์พิย์

59540078 นาย ณฐัพงศ์ โนนไกร

59040591 นางสาว ณฐัพร อัว้นา

59040574 นางสาว ณิชาดา วาจาสตัย์

59540080 นางสาว ดวงกมน จอมทอง

59040576 นาย ธนพนธ์ เกตอุยู่

59540082 นาย ธราศรยั แกว้สขุ

59540085 นาย ธิติวฒิุ นาคมว่ง

58540072 นาย ธีระพล ไชยกองละ

59540012 นางสาว นฤมล ทองทบั

59540087 นาย นลธวชั สิทธิภมิู

59540036 นางสาว น า้ฝน โถยอด

59540090 นางสาว บญุศิริ ศรคีช

59540091 นางสาว เบญพชัร เพชรช่ืนสกลุ

59040577 นาย ปนวฒัน์ เยาวส์นัเทยีะ

59040384 นางสาว ประภสัสร เกตานนท์

59540092 นางสาว ปรารถนา ประวตัิ

59040578 นางสาว ปรยีาภรณ์ ไทยสงเคราะห์

59540094 นางสาว ปัณณพร สายใจ

59540038 นางสาว ปาลิตา ไพรสวรรค์

59540095 นางสาว ปิยะวรรณ สิทธิสนุทร

59540039 นางสาว ปรูดาภรณ์ เพ่ิมศิลป์

59540096 นาย พงศกร เปรมชนม์

59540097 นางสาว พรชนก ขยิม่

59540040 นางสาว พรนิภา มาสี

59540098 นาย พฒันเกียรติ นาคศรสีขุ

58540105 นางสาว แพรวพรรณ อินจ๋ิว

59540101 นาย ไพรตัน์ นพดี



25759540102 นางสาว ภทัรป์รยีา จนัทรรุ์ง่เรอืง

59540103 นาย ภาณพุงศ์ เจียมจบัเลห่ ์

58540108 นาย ภาณพุงษ์ บญุทอง

59540105 นางสาว มณิสรา กลุบางยาง

59540107 นางสาว ม่ิงกมล ทศันมณเฑียร

59540109 นางสาว ยพุาวดี ภานรุกัษ์

59040385 นางสาว ลชัชา หาทรพัย์

59540043 นางสาว วรชา ตัน้ภมีู

59040583 นางสาว วรดี จนัทรบ์บุผา

59040584 นางสาว วรญัญา ลภันวศิรุต

59540112 นางสาว วชัรโรบล เกิดผล

59540113 นางสาว วณัวสิา เกิดมงคล

59540114 นางสาว วสัสป์ภสัส์ เน่ืองจ านงค์

59540046 นางสาว วาสนา สีมาคณู

59040585 นางสาว วจิิตรา อมุาธรณ์

59540047 นาย วฒิุพงศ์ เสียงเล็ก

59540115 นาย ศรณัย์ แสงจนัทร์

59540008 นางสาว ศศิวมิล แยม้สวาท

59540118 นาย ศภุกิจ นแูป

59540121 นางสาว สราวรรณ์ ปัญญาพร

59540123 นาย สหรฐั แพรสีนวล

59540124 นางสาว สิรภทัร พลรกัษา

59540127 นางสาว สิรยิากร ซุ่ยหริญั

59540128 นางสาว สธุาทพิย์ ตุม้ฉิม

59540130 นางสาว สนิุษา สิงขรณ์

59540132 นางสาว สภุสัสร เดชคุม้

59540133 นางสาว สภุาวดี เทศทอง

59540136 นางสาว อทติยา วงษจ์  าปา



25859540137 นางสาว อนงคน์าฎ พลูเป่ียม

59540138 นางสาว อนนัตฑิ์ญา นาคนาคา

59540139 นางสาว อนตุตรยี ์ พลูพินิจ

59040586 นาย อภิสิทธ์ิ ขจรสจัจานนัท์

59540027 นางสาว อรณิช คุม้รกัษ์

59540051 นางสาว อรนชุ สภุีแดน

59040389 นางสาว อจัฉรา ก่อศิรมิงคลชยั

59540140 นาย อินทชั อยูเ่มฆะ

59540141 นางสาว อินทริา มีด  าเนิน

59540142 นาย เอกชยั ศรบีญุเรอืง

สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมศึกษา

60540005 นาย กบินทร์ พรมธิ

60040154 นาย กฤฐิศกัดิ์ ศิลาพรประเสรฐิ

60040145 นาย กลวชัร สิทธิผกาผล

60540006 นาย กอ้งเกียรติ วฒันานกุลูชยั

60540017 นาย จตภุพ์ร เอ่ียมบญุฤทธ์ิ

60540018 นาย จกัรก์ฤษณ์ บญุกาวนิ

60540019 นางสาว จนัทนิภา ควรชมช่ืน

60040164 นาย จิรฎัฐ์ เจรญิสนัติสขุ

60040155 นาย ชลนัธร ทองสาย

60540007 นาย ชวนิ ชว่งเบา้

60540020 นาย ณพล น่ิมนวล

60040146 นาย ณฐักร ศรพรหม

60040147 นาย ณฐัพงศ์ เผือกนิสยั

60040156 นาย ธนาธิป สขุทนารกัษ์

60040157 นางสาว นชัชา รกัใจ

60040150 นาย นิธิวฒัน์ สลบัสี

60040158 นาย ปิยทศัน์ เจรญิวฒันวญิญู



25960540010 นางสาว พรพทัธา เศษวงค์

60540024 นาย พชัระ แซล่อ้

60540025 นาย พิรยิะพงษ์ ญานะ

60540011 นาย ภรณัยู ใจบญุ

60040159 นาย มนสัพงษ์ เปรมบญุสง่

60040160 นางสาว มลัลิกา เกิดค า

60040161 นาย รกัษิต เกตเุอม

60040165 นาย รชัเษก บญุชู

60540012 นาย วชัรพล เจรญิสขุ

60540031 นาย วทิธวชั  เจรญิสขุ

60540013 นาย วรีะ อุน่จงัหาร

60040151 นาย ศภุณฐั หอมเอ่ียม

60540014 นาย สมบรูณ์ สมคะเน

60040163 นาย สิทธิศกัดิ์ ขวญัยงั

59040263 นาย องอาจ อยูด่ี

60540032 นาย อนวุฒัน ์ บวัไสว

60040152 นาย อนสุรณ์ ชยัสีทอง

60540034 นาย อานนท ์ ธาราสมบตัิ

60040153 นาย อิทธิพงศ์ ประหยดั

60540015 นาย อิทธิพล นิยมาภา

60540028 นางสาว อดุมลกัษณ์ จ๋ิวส  าอางค์



260
ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา

59100072 วา่ที่รอ้ยตรี จกัรพนัธ์ รกัสิงห์

59100113 วา่ที่รอ้ยตรี ศกัดินนท์ แพงสี

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา

59100222 วา่ที่รอ้ยตรี ศภุศิษฏ์ มานสันยัน์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา

59910194 นางสาว กรรณิการ ์ เทพพงษ์

59910197 MR. CHALEUNSOUK AOUDOMPHANH

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา

59100247 นาย ภสัธนนท์ เต็มศิรพินัธุ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา

59100039 นางสาว ดวงฤดี กาจกลางดร

59100361 นาย ธนา แมน้ธนาวงศส์ิน

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา

59100360 นาย ธนรตัน์ ป่ินวไิลรตัน์

59100378 นางสาว สวสัดี อนงคพ์รยศกลุ

59100056 นาย ฮมัดาน นาคคนงึ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา

59100353 นางสาว กนกวรรณ มั่นชว่ยวงศ์



26159100064 นาย กรภาสุ ขนัติสวุรรณ

59100274 นางสาว กญัญารตัน์ สภุาษา

59100001 นางสาว กนัยารตัน์ มีสมบตัิ

59100069 นางสาว เกตมณี ค าหารพลู

59100354 นาย แกว้ขวญั อรญัเวทย์

59100070 นาย ไกรชวฒัน์ จิตรวงศ์

58100010 นาย ขจรยศ ไซนาง

59100038 นาย จกัรกฤษณ์ นกึหลีก

59100003 นางสาว จีรภา ยเุด็น

58100310 นาย ฉัตรนิ บญุเมธี

59100282 นางสาว ชนรตันด์า บวัลอย

59100074 นาย ชนาธิป แสงวฒันานนท์

59100075 นาย ชวทศัน์ สฤทธิบรูณ์

59100076 นาย ชชัวาลณ์ แรงขิง

59100356 นางสาว ชสัมา ทองบงัใบ

59100283 นางสาว ชาดา หริญัวฒัน์

59100357 นางสาว ชตุิมา ฤทธิธรรม

59100004 นาย โชคมงคล วาระสิทธ์ิ

58100024 นาย ณฐัชนน จนัทนะ

59100078 นาย ณฐัพงศ์ ขวญันาคม

59100082 นาย ดนสุรณ์ แกว้เคียงค า

59100358 นางสาว ดารณี หว้ยหงษท์อง

57100044 นาย ตรรีตัน์ อินทวงษ์

59100083 นาย ทศพล หงคงคา

59100359 นางสาว ธนพร สิทธิไกร

59100099 นาย ธนชั บรรเทงิสขุ

59100088 นางสาว ธัญญาเรศ ข ากา

59100363 นางสาว ธัญลกัษณ์ นศุรรมัย์



26259100091 นาย ธีรวรี ์ ด  าหรดิี

59100285 นางสาว นภสร เกตแกว้เจรญิ

59100092 นาย นราวชิญ์ อ่ินออ้ย

55100063 นาย นเรนทรฤ์ทธ์ิ หนนูาม

59100364 นาย นฤสรณ์ ศรสีอาด

59100008 นางสาว นฎัชากร โวหารลกึ

59100286 นางสาว นทัธมน พวงศรี

58100045 นาย บดินทร์ ดว้งวเิศษ

59100094 นาย ปฏิภาณ ประแดง

58100051 นาย ปฐมพงศ์ คงสขุ

59100330 นาย ปฐมพงษ์ สทุธิพานิช

59100365 นาย ประยทุธ์ ประมลูศขุ

56100052 นาย ปรชัญาวชิญ์ แรงกสิวทิย์

59100046 นาย ปราม ศรสิทธ์ิ

59100366 นาย ปวรศิร เล็กพิมาย

59100287 นางสาว ปัญจพร ชาติทอง

59100095 นาย ปัญญากร นพพรพิทกัษ์

59100244 นางสาว ปารฉิัตร ด  าจบั

58100056 นางสาว ปิยฉัตร ศรสีวา่ง

59100096 นาย ปิยดล มหานาค

59100097 นางสาว ผจงจิตร นะมลูมอง

59100098 นาย พงศธร จกัรคุม้

59100100 นาย พงษพ์ฒัน์ ชารี

58100061 นาย พยคัฆ์ ครองธรรม

59100369 นาย พรเทพ มลูขนุทศ

59100101 นาย พฤทธพล สทุธิวรรณารตัน์

59100370 นางสาว พิชญภ์ิรมย์ สวสัดิม์ั่นคง

59100372 นาย พิทวสั สนัโสภา



26359100331 นาย พิศิษฏ์ ค  าสขุ

59100102 นาย พิสิษฐ์ ค  ากอง

58100063 นาย พีระพนธ์ ธัญญกิจ

57100238 นาย พฒิุพงศ์ พงศส์ถิตธรรม

59100373 นาย ภทัรพล อาภรณห์ริญั

58100064 นางสาว ภทัรวดี มะเมาะ

59100289 นางสาว ภทัราภรณ์ พานแกว้

58100066 นาย ภาณพุงศ์ เอ่ียมพิพฒัน์

59100010 นาย ภานวุตัน์ เสรกิีตติกลุ

59100011 นาย ภวูดล อตัฤทธ์ิ

59100106 นาย มารุต ไตรพฤหสั

59100290 นางสาว เมธินี ยงศิรชิยัสกลุ

59100108 นาย รชัชานนท์ นชุชมภู

59100291 นาย โรจนอ์รญั ทรพัยส์ทุธ์ิ

59100375 นาย วราเทพ วงัสนัต์

59100276 นาย วชัรปวชิญ์ ปานแกว้

59100013 นาย วนัพิสิฐ วริยิะกานนท์

58100080 นาย ศกัดิส์ิน เหมือนศรี

59100376 นาย ศิรวทิย์ ยศมา

58100083 นาย ศิลา จินนิกร

59100114 นาย ศภุโชค เลิศศิรพิงศพ์นัธ์

59100377 นาย สมพงษ์ เฉลยไกร

59100118 นาย สาธิต แวว่สอน

58100086 นาย สิทธิโชค ไชยชว่ย

59100295 นาย สิทธิพล ใยทองค า

56100083 นางสาว สธิุดา วลัลาวงค์

59100121 นางสาว อนิศรา ออ่นแห

59100017 นาย อนวุตั งามผิวเหลือง



26459100123 นาย อภิวฒัน์ อินทะสอน

59100124 นางสาว อญัชลี พนัธน์าวา

58100098 นาย อฐัพงษ์ โพธ์ิสะเดา

59100042 นางสาว อาทมิา อ าพรเวช

58100100 นาย เอกพนัธ์ ศรจีนัทร ์

59100379 นางสาว ไอรณิ ซอหะซนั

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

59100409 นางสาว อวกิา บาลโคตรคณุ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

59100382 นาย ชนกนนัท์ พวงสวสัดิ์

59100249 นาย ชลนภสั ค ามี

59100402 นางสาว วรรณภา จนัทศร

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา

59100428 นางสาว หนึ่งฤทยั แซต่ัง้

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

59100059 นางสาว ฉัตฏทพิา สาทพนัธ์

59100388 นาย ธรรมธร ดวงสวา่ง

59100395 นาย ภานวุฒัน์ คงสนิท

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา

59100044 นางสาว กรองแกว้ พนัธุมงคล

59100155 นาย กฤษฏิ์ หลวงค า

59100018 นาย กิตติพศ ชเูดช

59100411 นาย กรุบตุร ลีนาลาด

59100159 นางสาว กลุสตรี อ  ่ากรา่ง



26559100161 นางสาว เกศรา มาบญุชว่ย

59100162 นาย คนาธิป จินดา

59100412 นาย จตพุล มาตา

59100256 นาย จกัรกฤษณ์ กรกรรณ์

59100257 นาย จกัรกฤษณ์ จนัทนเ์นือ้ไม้

59100166 นาย จีรภทัร ์ เสนจนัทรฒิ์ไชย

59100317 นาย เจษฎา เตปปิน

59100342 นาย เฉลิมพร แกว้สมุา

59100413 นาย ชวกรณ์ สกลุนอ้ย

59100318 นาย ชาญวทิย์ พิมมา

59100319 นาย ชินโชติ คงเเกว้

59100414 นาย เชิดศกัดิ์ ยิม้เนียม

59100170 นาย ฐิติวฒัน์ ไทยนาภา

59100171 นาย ณภทัร มาสกลุ

59100172 นาย ณฎัฐกฤช วริะค า

59100174 นาย ณฐัพนธ์ กองสนัเทยีะ

59100278 นาย ติณณภพ ทองโต

59100178 นาย ติณณภพ บญุมีโชติ

59100320 นางสาว ทพิยบษุย์ ภู่ประสิทธ์ิ

59100344 นาย ธนกฤต แสงธรรมชยั

59100279 นาย ธนปกรณ์ บญุชาลี

59100415 นาย ธนภทัร พึง่เจรญิ

59100321 นาย ธนยั ดา่นด ารงสิน

59100179 นาย ธนารกัษ์ หลวงกา

59100191 นางสาว นงลกัษณ์ สทุธิสถิตย์

59100192 นาย นนทวชัร ์ แพงค าฮกั

59100194 นางสาว นวพร มีแสง

59100346 นางสาว นทัธช์นนั แซเ่หลา



26659100323 นาย นทัธพงศ์ ปิติชชีูพ

59100196 นาย นิธิกร แรงสารกิรรม

59100198 นาย บญุเสรมิ สาระกลู

59100347 นาย ปณวฒัน์ มหงิษาเดช

59100021 นางสาว ปดิวรฎัดา สิงหรตัน์

59100260 นางสาว ประภาภรณ์ พรมอยู่

59100417 นางสาว ปาจรยี์ ศิรโิภคา

59100201 นาย พงศธร ทงันิธิรตัน์

59100202 นาย พชร เพชรกาฬ

59100203 นางสาว พรชนก สกลุมาก

59100057 นางสาว พรรณวดี ฟองทนุ

59100324 นาย พชัรกร กิติกลุวรพิพฒัน์

59100348 นาย พนัธกานต์ พรพฒันพนัธ์

59100261 นาย พิสิษฐ์ สินเพ่ิมเติม

59100209 นาย พีระพงษ์ ใหมสวุรรณ์

59100210 นางสาว ภทัธิญา สทุธิธรรม

59100418 นาย รชานนท์ ภู่สิงห์

59100262 นาย รชัชานนท์ แดงสกลุ

59100214 นางสาว รตัติยา สีด  าออ่น

59100421 นาย วรกานต์ นิยมสขุ

59100423 นางสาว วรชัยา ป่ินแกว้

59100216 นางสาว วราภรณ์ วายภุาพ

59100424 นางสาว วภิาวี ค  าโคกกรวด

59100218 นางสาว วไิลวรรณ หมวดนา

59100425 นางสาว ศิรประภา กิจนิเทศ

59100280 นางสาว ศิรนิทรล์กัษณ์ พุม่แสง

59100426 นาย ศิรพิงษ์ สอนธรรม

59100221 นางสาว ศิรลิกัษณ์ บตุรสิงห์



26759100049 นาย สิทธิโชค เกิดปราชญ์

59100326 นาย สิทธิเดช เขตสินยิง่

59100223 นาย สิทธิศกัดิ์ ปิดตาฝา้ย

59100224 นาย สิทธิศกัดิ์ ผิวบาง

59100058 นางสาว สกุญัญา ส าราญศิรกิลุ

59100023 นาย สขุมุ แพนศรี

59100429 นาย อดิศร สินด า

59100226 นาย อธิบดี บญุยไพศาลเจรญิ

59100229 นางสาว อโนมา เสง่ียมจิตร ์

59100327 นาย อมรเทพ จารุเพ็ง

59100328 นาย อรรถวฒิุ วฒิุศาสตร์

59100237 นาย เอกลกัษณ์ นนัเจรญิ

สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

58100144 นาย จิรายุ ละดาวลัย์

58100146 นาย ชนินทร์ แจบไธสง

58100171 นาย ยทุธพิทกัษ์ ชุ่มตา

58100251 นาย วราเทพ ประสงคจี์น

58100177 นาย วศิน โชติพินทุ

58100178 นาย วสนัต์ ชอ่อบเชย

58100181 นาย วทิยา สีดากดู

57100137 นาย ศรนัธ์ ท  ายาฤทธ์ิศกัดิ์

58100094 นาย อธิปไตย เชือ้ไทย

58100259 นาย อิสรากร ถ า้มณี

สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา

59100128 นาย กฤตยชญ์ จนัทรส์วสัดิ์

59100277 นางสาว เกตชุญา แสไพศาล

59100300 นาย เกียรติศกัดิ์ พิสยัสขุ

59100035 นาย ชยาพล นตุวรรณ



26859100302 นางสาว ฐิตาพร จ ารสัแสง

58100110 นาย ฐิติกร จ๋ิวเดช

59100060 นางสาว ณพชัร เอ่ียมสพุรรณ์

59100384 นางสาว ณฎัฐณิชา นาอดุม

59100385 นาย ณฐัธร โวหาร

59100304 นางสาว ณฐันิชา ตุม้ทรพัย์

59100133 นาย ณฐัพงษ์ ศรสีวสัดิ์

59100036 นาย ณฐัพงษ์ สมสวุรรณ์

59100134 นาย ณฐัพล ชาญเขตกรณ์

59100305 นาย เดน่ชยั รกัความสขุ

59100386 นางสาว ตวงพร ช่ืนชิตพิสยักลุ

59100138 นาย ธันยบรูณ์ แทน่ทอง

59100141 นาย ธีรภทัร กายขนุทด

59100142 นาย ธีระพงศ์ กิมเหลือง

59100390 นาย นครนิทร์ ชีสงัวร

59100143 นาย นครนิทร์ วเิศษรนิทอง

59100391 นางสาว นรกีานต์ อยูศ่รสีขุ

59100144 นางสาว นฤมล ประทมุวนั

59100306 นาย ปฎิพล ดว้งวเิศษ

59100392 นางสาว ปฐมา แกว้ประจ า

59100337 นางสาว เปรมกมล เจรญิเวช

59100145 นาย พงศกร ชมภพืูน้

59100146 นาย พงศป์ณต ประเสรฐิผล

59100393 นาย พีระกานต์ สอนจนัทร์

59100394 นาย ฟรุกอน ถาวรลกัษณ์

59100147 นาย เมธากฤษฏิ์ มรกฏ

59100397 นาย ยรุนนัท์ ใจสภุา

59100148 นาย โยธิน ช่ืนอารมย์



26959100398 นาย ราชนั ไชยเชษฐ

59100399 นางสาว รุง้จ  ารสั ประสงคท์รพัย์

59100400 นางสาว รุง่อรุณ คงดี

58100206 นางสาว เรณมุาศ โพแกว้

59100401 นาย วรรณธัช ลบับวังาม

59100149 นาย วศิน งามข า

59100308 นาย วชัรพล วรฉันท์

59100403 นางสาว วนิทัดา อธิวาศ

59100030 นางสาว ศรสวรรค์ ลนุเสนา

59100310 นาย ศภุกิจ เกตอุ  าพร

59100255 นาย ศภุวฒัน์ ธรรมมา

59100151 นาย สราวฒิุ ชวนพิมาย

59100311 นาย สิทธิโชค สภุกิจ

59100312 นาย สิทธิวฒัน์ พลราชม

59100404 นาย สิทธิอนนัต์ ตุม้สภุาพ

59100405 นางสาว สธุัญญา นพเกตุ

59100407 นางสาว สภุทัราภรณ์ วงศร์กัษ์

59100339 นางสาว สภุานนัท์ นนัทมงคล

59100341 นางสาว อนาวลิา หม่ืนลาง

59100408 นาย อนวุฒัน์ ประเสรฐิสม

59100314 นาย อนัดานา จนัทรส์ขุ

59100154 นางสาว อินทริา มว่งศรี



270
ปีการศึกษา 2562

คณะแพทยศาสตร์

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

57200001 นาย กิตติภฎั บญุญาวรกลุ

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

57200036 นาย ณฐัศิฐ ลาภเจรญิวงศ์

57200022 นาย วศิวชิต ศรสีนัเทยีะ

57200026 นาย ศภุณฐั โชติกประคลัภ์

57200052 นางสาว สโรชา สิรนิพคณุ

57200028 นาย สรุชชั เจรญิวารกีลุ

57200031 นางสาว อรชัพร เจียมจรรยา

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

57200056 นาย ชนวรี ์ ฑปภผูา

57200005 นาย ชวศิ ธรรมโกมทุ

57200058 นางสาว ธัญชนก นนัทนาทรพัย์

57200010 นางสาว ธัญชนก หลายถาวรยิง่

57200038 นาย ธีรเชษฐ์ กาญจนเสรมิวงศ์

57200039 นางสาว นวลนพรตัน์ โชติศิรคิณุวฒัน์

57200041 นาย ประวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์

57200059 นาย ปัญญากร ตีระสหกลุ

57200019 นาย พศวรี ์ วนินัทมาลากลู

57200046 นาย ภาณพุงษ์ แสงจรรยาพฒัน์

57200047 นาย ยศวณิช ไมป้ระเสรฐิ

57200048 นาย วรนิทร แนบเนียน

57200049 นางสาว วสนุนัท์ อุน่อารมณ์

57200021 นาย วชัรากร ชทูอง

57200023 นาย วสิทุธิพงศ์ เศวตประสาธน์

57200024 นางสาว ศรนิ เกตแุกว้



27157200025 นาย ศภุกร ฉัตรบปุผา

57200063 นางสาว สโรชา ปรยิานนท์

57200060 นางสาว สิระพร สิรติระกลูเกียรติ์

แพทยศาสตรบัณฑิต  

57200002 นาย จิรโชติ ธนานกุลุ

57200035 นาย ณฐภณ จงสูว่วิฒันว์งศ์

57200008 นางสาว ณฐัชญา สถาวร

57200057 นางสาว ณฐัณิชา วฒันะประกรณก์ลุ

57200054 นางสาว ธนินทธ์ร อ ่าโต

57200009 นางสาว ธมลวรรณ ปัญญาสกลุวงศ์

57200013 นางสาว นฤชล ตัง้จิตตรง

57200042 นางสาว ปานชนก ทองมโนกรู

57200016 นาย พงศส์ิณ ษุภด ารง

57200044 นาย พชร กววีฒันถาวร

57200017 นางสาว พรรณพงา ไวกาสี

57200018 นางสาว พรรษภรณ์ แสงสรุโิยทยั

57200045 นาย พทุธิรชั บณัฑิตวงศไ์พศาล

55200037 นาย สมปราชญ์ นนัทนพิบลู

57200027 นางสาว สจิุราพร ตระกลพร

57200030 นาย หสัดินทร์ สขุสวสัดิเ์สรกีลุ

57200061 นาย อนพชั แสวงในธรรม

57200032 นางสาว อารยา เอือ้วงศว์ฒันา

57200055 นาย เอกวทิย์ มีสขุ

57200065 MR. MEAS SOPITOU

57200064 MR. SOM SINTAN



272
ปีการศึกษา 2562

คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต  

59440297 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง นิรชา ปานเนียม

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการบริหารทอ้งถิ่น

59140524 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ณฐันรี ศรเีจรญิ

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

59140191 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง สธิุดา ถนอมตระกลูชยั

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทอ้งถิ่น

59440724 สิบต ารวจโท ณฐัพล ทองรนิทร ์

59440399 จา่เอก ธีรนยั เตชนนัท์

59440400 จา่เอก ธีรศกัดิ์ แผ่นทอง

59140350 วา่ที่รอ้ยตรี นครนิทร ์ บญุอินทร์

59440670 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ปัทมา สดุประสงค์

59140637 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง พิมสดุา ตะเพียนทอง

59140046 วา่ที่รอ้ยตรี พีระพล แจม่ศิรพิรหม

59440110 จา่เอก ภานพุงศ์ เย็นไธสง

59140371 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง วรรณพร แกว้นอ้ย

59140383 วา่ที่รอ้ยตรี ศภุโชค ฤทธิศกัดิ์

59140125 วา่ที่รอ้ยตรี สิทธา ทารนิทร ์

59440348 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง เสวดี สวสัดี

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

59140508 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ภณัฑิรา ภกัดิมี์

59140306 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง รตัติกาล กลั่นสายสขุ

59140515 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง สพุาพร แสงอรุณ

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2



27359140687 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ภโวทยั แสนมี

รัฐศาสตรบัณฑิต  

59440118 รอ้ยตรี กฤษณะ ตรงดี

59440175 วา่ที่รอ้ยตรี พลวตั รมิงาม

59440375 วา่ที่รอ้ยตรี เอกราช บรูมิ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพือ่ความม่ันคง

58920183 นาย อเุทน รวมสขุ

สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

60920281 นางสาว กมลทพิย์ จอมศรี

60920282 นางสาว ขวญัหทยั แจม่แจง้

60920280 นาย คณุาธิป ผลทรพัย์

58920740 นาย เดวดิ อินธี

59920029 นาย ทนิภทัร ปัญจมหาลาภ

60920285 นาย ธวชัชยั สหายา

60920286 นาย นิธิภทัร ชิตานนท์

60920290 นาย ศตวรรษ สจิุตรตันนัท์

60920292 นาย เสารค์  า ใสแ่กว้

59920022 MR. HOK BUNLY

60920029 MR. SUON KIMSRENG

สาขาวิชายุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง

60920324 นางสาว ปภาวี ทบัหว่ง

60920325 นาย ปิโยรส ศรคี  านอ้ย

60920327 นาย สจัจพนัธ์ สจัจารกัษ์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบริหารจัดการ

58910283 นาย วชิรศกัดิ์ ติยะวสิทุธ์ิศรี

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

59440046 นาย ภทัรพล บญุอนนัต์



274
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

59140721 นางสาว กานตพิ์ชชา พุม่จนัทร ์

59440094 นาย กิตติธัช หริญัสาย

59440287 นางสาว กลุวรา หลวงพนัเทา

59140724 นาย จิรายุ พึง่ประชา

59140549 นางสาว จฑุามาศ อมรชยั

59140731 นางสาว ณฐัธิดา ธงภกัดิ์

59140733 นางสาว ณฐัวรรณ ศรจีนัทรเ์ฟ้ือ

59140556 นาย ทรงสรร ศรจี  ารสั

59440099 นางสาว นวลปราง บญุเติม

59140751 นางสาว พรมิา นอ้ยประสิทธ์ิ

59140766 นาย วราวฒิุ ไกรตรี

59140565 นางสาว วชัรา แซล่ิม้

59140789 นางสาว ศรุดา ชา่งประเสรฐิ

59140771 นางสาว สมจินตนา ประธาน

59140568 นางสาว สาธิมน พลอาจ

59140773 นาย สิทธิพนัธ์ จนัทรศ์รทีอง

59140774 นางสาว สิรริตัน์ ชงเชือ้

59140779 นางสาว สมิุตรา พิมพภ์ู

59440390 นางสาว หทยักาญจน์ ธนิกกลุ

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

59440039 นางสาว ชชัดาพร อุน่สวสัดิพงษ์

59140150 นาย ธนกร รตันวจิิตร

59140557 นางสาว ธัญญานชุ ลเุอ่ียม

59440382 นางสาว ธัญญารกัษ์ หนองใหญ่

59140743 นางสาว นนัทน์ภสั ทองฉิม

59140745 นางสาว น า้ฝน พูส่กลุสถาพร

59140752 นางสาว พิชญาภา พระไชย์



27559140757 นางสาว เพรชรตัน์ บูส่ามสาย

59140776 นางสาว สพุตัรา บวัแกว้

59140785 นางสาว อรอนงค์ ตึ๋งพนัธุ์

59140788 นางสาว อารดา กิจไชยา

นิติศาสตรบัณฑิต  

59440614 นางสาว กนกวรรณ ปานใจนาม

59440637 นางสาว กรกช ศรนีวล

59440286 นางสาว กรกฎ สยุงักลุ

59140448 นางสาว กรรณิการ ์ ญาณศิริ

59140718 นางสาว กฤษณา บญุสขุ

59140720 นางสาว กญัญารกั จคุ  า

59440589 นางสาว กลัยกร จ่ิวตัน้

59440625 นาย กานตเ์ทพ แสงสวา่ง

59440592 นาย กิตติ คงลดัดา

59440621 นางสาว กิติยา คงประโยชน์

59440376 นาย เกียรติศกัดิ์ กลุวฒัน์

60440031 นาย โกญจนาท หมอพิมาย

59440647 นางสาว ขวญัขา้ว ศิโรรตัน์

59440639 นางสาว คณิตา ป้ันสมสกลุ

59440377 นาย คมเพชร รกัดี

59140547 นางสาว คทัลียา ทองแผ่น

60440032 นางสาว เครอืมาศ ทองระอา

59140450 นาย จตพุร ข าพกุ

60440033 นาย จรสัพงษ์ ยอดดวงแข

59140147 นาย จกัรกฤษณ์ ผงจ าปา

59440036 นางสาว จิรภิญญา สขุกลุ

58440360 นางสาว จิรชัญา แกว้สงัข์

59440037 นางสาว จฑุามาศ วาสี



27659440656 นาย เจตดิลก ตติยบณัฑิตสกลุ

60440085 นาย เจนรบ วนัทองสงัข์

59140725 นาย เจษฎา ภู่วจิิตร ์

59440587 นาย ชนกชนม์ วงศว์าน

59440651 นางสาว ชนญัญา ประจนัต์

59140454 นางสาว ชนากานต์ ย  าจิตหมั่น

59440581 นาย ชนาธิป ปิติทรพัยส์กลุ

59140550 นาย ชนาธิป สมบตัิ

59140457 นางสาว ชยาภรณ์ ทบัทมิไสย

59140458 นางสาว ชลธิชา ทรพัยนิ์มิตร

59140459 นางสาว ชลิตา เจรญิรตัน์

59140727 นางสาว ชลิตา พรหมเต็ม

59140728 นาย ชยักร เดชขจรวฒิุ

59440290 นางสาว ชตุิกาญจน์ ทองศรี

59440648 นางสาว ชตุิมณฑน์ สิงหพิ์ทกัษ์

59140460 นางสาว ชตุิมา พรมชาติ

59140729 นาย เชษฐ์ พงษเ์จ่ีย

59440609 นางสาว ญาณิณี ล า้เลิศ

59140551 นางสาว ญาณิศา รตันะ

60440034 นางสาว ญาณิศา อิทธิกสุมุาลย์

59140461 นางสาว ฐิติยารตัน์ กิตติจารุวงศ์

59440379 นาย ณรนิทร์ มะลิวลัย์

59440600 นาย ณฐัดนยั รุง่เกลีย้ง

59140554 นาย ณฐันนท์ ข  าคม

60440035 นางสาว ณฐันนัท์ ศรบีญุเรอืง

60440086 นาย ณฐับดินทร์ นฤนาทเดชาธราธร

59440040 นาย ณฐัพล รามสตู

59140732 นางสาว ณฐัมน วจะสวุรรณ



27759140148 นางสาว ณฐัวดี กาญจะโน

59440291 นางสาว ณฐัวรา ระเวง

59440292 นาย ณฐัวฒิุ ทองอินทร์

59440293 นางสาว ดสุิตา จาระวรรณ

59140795 นางสาว ตติยา เจรญิพร

59140734 นางสาว ทรรศิกา ภารประดบั

59440642 นางสาว ทพิยว์มิล นิโครธานนท์

60440087 นาย ทวิา ประสวุรรณ

59140735 นาย ธงไทย ปลอดโปรง่

59440294 นาย ธนกฤต บวัเน่ียว

60440037 นาย ธนชาติ แกว้รุง่เรอืง

59140463 นาย ธนพล สวา่งอารมณ์

59140464 นาย ธนวฒัน์ คมัภีร ์

60440088 นาย ธนิต กลั่นสกลุ

59140737 นางสาว ธวลัรตัน์ ศรจี  านงค์

59440657 นางสาว ธัญพิมล สขุศรี

59440383 นางสาว ธัญลกัษณ์ ววิฒันเ์ดชากลุ

59140152 นางสาว ธัญวรตัน์ นนทส์ืบเผ่า

59140738 นาย ธาวนิ นิมิตกลุไพบลูย์

59440624 นาย ธีรธ์วชั มรกตจินดา

57441213 นาย นนทวฒิุ ธรรมนิติเวทย์

59440604 นางสาว นพวรรณ คชรนิทร์

59140739 นางสาว นพวรรณ สีดี

59140740 นางสาว นภสัวรรณ แกว้สินธุ์

59140741 นาย นวชนม์ นโุยค

59140156 นางสาว นนัทกิานต์ อมัพวนั

59140744 นางสาว นนัทชิา สินสาย

59440632 นาย นิธิพฒัน์ มาส าราญ



27859440298 นาย นิรนัดร ์ วรพนัธุ์

59440590 นางสาว นชุจรนิทร ์ มลูยาพอ

59440635 นาย เนติวฒัน์ ศรสีงัข์

59140746 นาย บลัลงัก์ พุม่โพธ์ิทอง

59440585 นางสาว บณุณดา ขจรทวโีชค

59440608 นางสาว บณุยวรี ์ นอ้ยสขุขะ

59140747 นางสาว เบญจวรรณ์ แถมเจรญิ

59140466 นาย ปฏิบตัิกานต์ ฤทธ์ิบ  ารุง

60440036 นาย ปรญิรชั นามปัญญา

59440611 นาย ปรพิฒัน์ ปรพิฤติพงศ์

59140468 นางสาว ปรยิชาต์ มานะจรรยาพงศ์

59140161 นางสาว ปวรศิา อตุสาหะ

60440090 นาย ปัฐวี ปฐมบิตรุงคก์ลุ

59140561 นาย ปิยมิตร แตงงาม

59140749 นาย ปิยศกัดิ์ จิตตส์ม

59140472 นางสาว ปิยาภรณ์ เรอืงคณะ

59440633 นางสาว เปรมฤดี จนัทะระ

59140750 นางสาว ไปรยา อนฤุทธ์ิ

59440629 นาย พงศธร ดวงพนัตรี

59440626 นางสาว พรจิรา งาเจือ

59440615 นางสาว พรนิชา ไผ่ดีนกุลู

60440039 นาย พรหมสิริ ประพรม

59440654 นาย พรสิร เสนห่า

59440300 นาย พฤกษ์ รณหงษา

59440588 นางสาว พชัรนิทร ์ ธงศรี

59140754 นาย พีรณฐั กลั่นผลหรั่ง

59140755 นาย พฒิุพงศ์ สวุรรณโรจน์

60440040 นางสาว พทุธิดา กาสกลุ



27959140756 นางสาว เพ็ญพชัชา สายโคกสงู

59440610 นาย ภคพงษ์ หอมเกษร

59440630 นาย ภควฒัน์ ทองมาก

58440518 นาย ภทัรทพิย์ ทองแซม

59440659 นาย ภทัรพงศ์ พรหมดีราช

59140474 นาย ภาณวุชิญ์ ถาวรคณุ

59140475 นางสาว ภาวนีิ ภมิูภาค

59440606 นางสาว มณทญิา สทุธิธรรม

59140763 นางสาว มานิชา หาญนิโรจนร์มัย์

59440623 นาย ยทุธพิชยั พรมมา

59140564 นางสาว ยวุดี ภฆูงั

59140073 นางสาว รติกร ประกอบสขุ

59440661 นาย รชัชานนท์ สขุประเสรฐิ

59440595 นาย รชัพล ล า้เลิศ

60440042 นางสาว รญิญารตัน์ พรอรยิเรอืงกลุ

59440049 นางสาว รุง่รศัมี พิมประสาร

57441381 นางสาว รุจิรา ทพิยไกรศร

59440596 นาย เรอืงศกัดิ์ ตาดตา่ย

59140167 นาย วรท วรชินา

59140478 นาย วรพล เทยีบเพชร

60440096 นาย วรพล ไหวดี

59140765 นางสาว วราภรณ์ ทรหาญ

59140767 นาย วชัรพงษ์ พระบาง

59440387 นางสาว วชัราพร แสงทอง

59140479 นาย วฏัจกัร สบูด่า

59140768 นางสาว วณิรรฎา ล าโครตัน์

59440303 นาย วฒิุภทัร ทองเทพ

59140480 นางสาว ศรุดา กญัจนก์ญุชร



28059440638 นางสาว ศรุดา ใจเย็น

59140769 นางสาว ศศิวมิล ทองนว่ม

59140566 นางสาว ศิรลิกัษณา ยมจินดา

59140168 นางสาว ศิศิรา นาคกญุชร

59440586 นาย ศภุกิจ บญุเกิด

60440045 นางสาว ศภุิสรา โสดา

60440046 นาย สมยศ ทาล าปาง

59140483 นางสาว สิรกิาญจน์ วรรณธนาสิน

59440660 นาย สจิุนดา ค าภลูา

59140775 นางสาว สทุศันีย์ ศรทีรพัย์

59440389 นางสาว สธิุมา เจรญิผล

59440306 นางสาว สนิุตา ทพิยส์รุาษฎร์

59140777 นางสาว สพุตัรา บญุวงษป์ระสพ

59140778 นางสาว สพิุชญา อนสุิทธ์ิ

59440618 นางสาว สพีุรยา ครองสนั่น

59140780 นางสาว สวุภทัร ์ จนัทรโชติ

59440601 นาย อดลุย์ ช่ืนข า

59140781 นาย อธิบดี เพียรพจนา

59440653 นาย อนชุา มีฤกษ์

59140783 นางสาว อภิญญา รกัพินิจ

59440649 นาย อภิพฒัน์ ษมาวมิล

59140784 นางสาว อรวรรณ ศรสีวุรรณ

59140786 นางสาว อญัชนา สราญจิต

59140487 นางสาว อาทติยา เรยีงศกัดิ์

60440048 นาย อานนท์ เพ็ชรมณี

59440597 นางสาว อณุาลิน ครองชนม์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการบริหารทอ้งถิ่น



28159140642 นาย สหรถั พงษว์ร

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

59140033 นาย นพพล เศรษฐิศกัดิโ์ก

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการบริหารทอ้งถิ่น

59140790 นางสาว กชพร นิลสยาม

59440708 นาย โกเมศ แทน่ทอง

59140792 นางสาว จฑุามาศ ทพิยโ์ลหติ

59140024 นางสาว ชนมนิ์ภา กดุหอม

59440261 นาย ฐนศร ภู่ชา้ง

59140201 นางสาว ฐิติชญา ดว้งทอง

59140202 นาย ณฐกมล หงษจ์ร

59440714 นางสาว ณฐัชยา บญุเสมอ

59440263 นางสาว ณฐัธิดา สวนฉิมพลี

59440698 นางสาว ดวงกมล กลิน่จนัทร ์

59140527 นางสาว ทตัติญา ป่ินแกว้

59140342 นางสาว ทพิยเ์กษร อุน่ที

59140110 นาย ธีรภพ เรอืงอมรเกษม

59140791 นางสาว พิมพอ์กัษร นิลสยาม

59140793 นางสาว พีรมาศ โคกขนุทด

59440663 นางสาว ภาสินี คุม้คง

59140117 นางสาว เมธาวี ฤทธ์ิกลา้

59140118 นาย ยศกร ตน้สารี

59140540 นาย ยทุธภมิู นนทภา

59140641 นางสาว ศิรวิรรณ ศรเวช

59140029 นาย ศภุชยั เชือ้พลบ

59440729 นาย ศภุวฒิุ ดีสรุกลุ

59140643 นาย สิทธิโชค ชอ่ชอ้ย



28259140218 นางสาว สิรนิาฎ ก าลงัมา

59140391 นางสาว สจิุตรา จนัทรเ์หมือน

59140030 นางสาว สชุญัญา สิงหเขต

59140047 นางสาว แสงเทยีน ชะมา้ย

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

59140248 นางสาว กนกพร แกว้วงษา

59140601 นางสาว กนกวรรณ เดชสรุะ

59140076 นาย กษิดิเ์ดช เทพรอด

59140255 นาย กษิดิศ ธรรมรกัษ์

59140492 นางสาว เกศรา คชวงษ์

59140266 นางสาว ชนนิกานต์ แซก๊่วย

59440476 นางสาว ชลธิชา ฉววีรรณ์

59440506 นาย ชาญชยั สีสงสาร

59140175 นางสาว ชตุิกาญจน์ บญุเรอืงขาว

59140276 นางสาว ฐิติยา สทุธิพงษ์

59440492 นางสาว ณฏัฐา มนกูลุ

59140081 นางสาว ณฐัภทัร น า้ตาล

59140607 นางสาว ณิชกานต์ ลือพงศพ์าณิชย์

59140609 นางสาว ธนพร อคัรลิขิต

59140610 นางสาว ธัญญารกัษ์ เอ่ียมเงิน

59140180 นางสาว ธัญวรตัม์ โรจนวรฤทธ์ิ

59140611 นางสาว นิพาพร นิรวมรมัย์

59140614 นางสาว ปาณิสรา ภู่ระหงษ์

59140615 นางสาว ปารชิาติ งอกผล

59440009 นางสาว มณีรตัน์ บญุเกิด

59140185 นางสาว มรรษกร ธนาสิทธิรตัน์

59140309 นางสาว วนสันนัท์ เสมแจง้

59140186 นางสาว วศิลยศ์ยา โสภิตพนัธ์



28359140091 นางสาว ศศิประภา อ าไพศรี

59140190 นางสาว สิรนิชุ ศรมีงคลลกัษณ์

59140092 นางสาว สดุารตัน์ เกตมุาลา

59140624 นางสาว สภุา งามเป่ียม

59140192 นางสาว สภุาพร สรรศรี

59440436 นางสาว หทัยา กอสนาน

59140322 นางสาว อภิญญา บญุประเวศ

59440255 นางสาว อินทกุร ก่อแกว้

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการบริหารทอ้งถิ่น

59140520 นางสาว จิดาภา มว่งสีไพล

59440259 นางสาว เจนจิรา เต็มสงสยั

59140523 นางสาว โชษิตา แกว้รตันะ

59140102 นางสาว ดวงกมล แรกขึน้

59440336 นาย ทรรศนะ วเิศษพนัธ์

59140343 นางสาว ธนภรณ์ วรรณจนา

59140107 นางสาว ธนารยี์ ธงชยั

59440337 นางสาว บณัฑิตา เกตแุจ้

59140633 นางสาว เบญจรศัมี บญุจุย้

59140361 นางสาว ปาวรยี ์ ยิง่ประวตัร ์

59440075 นางสาว พิสชา ศรเีทพ

59140214 นางสาว เพชราภรณ์ พวงจนัทร์

59140366 นางสาว ภาวณีิ ฟองจามร

59140367 นางสาว มธุรส เหมือนเลีย้ง

59140539 นาย ยทุธกิจ พรวฒันกวี

59440342 นางสาว รวพิร แสนหาญ

59440111 นางสาว วรลกัษณ์ พิมพิรตัน์

59140120 นาย วรวฒิุ เอิบส าโรง



28459140377 นางสาว วภิาดา พวงมาลี

59440719 นางสาว ศิรวิมิล เง็กลี ้

59440273 นางสาว ศภุานิช พั่วเหล็ก

59140124 นาย สหกร ไชยเจรญิ

59140543 นางสาว สทุตัตา ศิรไิทย

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

59440500 นาย กิตติภณ จกูระจา่ง

59440493 นาย โกวทิย์ ถนอมวงษ์

59440056 นางสาว จตพุร แสงบล

59140494 นางสาว จิวสา พนาพฤฒินนัท์

59440240 นางสาว เจนจิรา พลูช่ืน

59140268 นาย ชยางกรู ธัญสระทอง

59140277 นางสาว ณฐัธิดา เรอืงศรี

59440060 นางสาว ณฐัวดี พิมทะโนทยั

59140502 นางสาว ณฐัสภุา พลมั่น

59440438 นาย ปฏิพล ปฏิมาประกร

59440455 นางสาว ปัทมพร ปัสกลู

59140616 นางสาว พรนภา อว้นวงศ์

59440447 นางสาว พลอยไพลิน เจรญิงาม

59140300 นางสาว ภาวนินัท์ ขนัธกาศ

59140509 นางสาว รตนพร เตจ๊ะ

59140090 นางสาว วรนิต มณีนวล

59440439 นาย วรุตม์ จนุเจรญิวงศา

59440452 นางสาว ศิรพิชัยา อาภรณห์ริญั

59140622 นางสาว สวติาต์ เหมือนศรี

59140320 นางสาว อนฐัชา ขิงทอง

59140516 นางสาว อารดา อาด า

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  



285
สาขาวิชาการบริหารทอ้งถิ่น

59440325 นางสาว กชกร อดุมปลั่ง

59440754 นางสาว กชพรรณ อายะชู

59140327 นางสาว กนกวรรณ ลนัวงษา

59140629 นางสาว กนกวรรณ อ่ิมอาบ

59440673 นางสาว กมลชนก ทองนาค

59440734 นางสาว กรกนก ทวสีขุ

59440256 นาย กรวชิญ์ สีเดียว

59440678 นาย กฤตเมธ เทพสวุรรณ์

59140328 นางสาว กวนิธิดา พรายอินทร์

59440257 นาย กอ้งเกียรติ ปัญญาวธุ

59140517 นาย กญัจณ์ ตรเีนตร

59140008 นางสาว กญัญารตัน์ พรหมเจรญิ

59140009 นางสาว กณัณิการ์ อินทรร์าชา

59440328 นางสาว กานตพิ์ชชา ผลเอก

59440696 นางสาว กานตว์รทัย์ แสงหิ่งหอ้ย

59440722 นางสาว กิติญาดา รอดเอ่ียม

59440016 นางสาว เกษราภรณ์ เนตรคณุ

59140010 นาย จกัรเพชร พรรณขาม

59140630 นางสาว จนัทมิา บวัสด

59140094 นางสาว จิรพรรณ แกว้วงศต์ระกลู

59140333 นางสาว จิราภา วฒิุเกตุ

59140521 นาย จีราวฒัน์ ส  าเนียงล  า้

59440747 นางสาว จฑุามณี ศรไีศล

59140334 นางสาว จฑุามาศ สงักรม

59140522 นาย จมุพล เหน่ียงแจม่

59140096 นาย เจษฎาวฒิุ คงสขุ

59440260 นางสาว เฉลิมพร ทองเปลว



28659440331 นางสาว ชนาพร เจรญิจิต

59440684 นางสาว ชลณฐัฏ์ กาฬภกัดี

59440783 นางสาว ชญัญา อดุมมหศิลป์

59440694 นาย ชยัยศ นชุสวาท

59140097 นาย ชาครติ เข็มศิริ

59140335 นางสาว ชลุีพร พิมพท์วด

59140011 นางสาว ญาณี วลิยัพงษ์

59140336 นาย ฐาวร พงษส์ขุ

59140337 นางสาว ฐิตินนัทร ์ อกัษรนิติ

59140338 นาย ฐิติพงศ์ เรอืงสวุรรณ

59440686 นาย ฐิติพนัธ์ ผลานิสงค์

59440693 นางสาว ณภทัรา ศรธีรรมานสุาร

59440332 นางสาว ณฏัฐณิชา พลารชนุ

59440108 นาย ณฐั ฉันทโชคนิมิตร

59440672 นาย ณฐักรณ์ พนัธุฉ์ลาด

59440701 นางสาว ณฐัชา ลกัษณาวไิลกลุ

59440018 นางสาว ณฐัถิชา ขอบไชยแสง

59140339 นาย ณฐัพล จกัรยาโน

59440333 นางสาว ณฐัมล คงค า

59440334 นาย ณฐัวฒิุ สิรปิาณี

59140525 นางสาว ณิชกลุ บญุญา

59440667 นางสาว ณิชนนัทน์ ดีมาก

59140340 นางสาว ดรุณี เชาวศ์ิริ

59140526 นางสาว ดานมุาศ แสงดารา

59440745 นาย ดสุิต เทพวงศ์

59140341 นาย โดม ประพนัธว์งค์

59440335 นาย เตชิต ฉัตรวเิชียร

59440265 นาย ทรงพล สายรตัน์



28759440706 นาย ทรรศกล ขาวมีศรี

59140105 นางสาว ทศันีย์ โพธ์ิสวสัดิ์

59140049 นาย ธนกฤต เปรมออ่น

59140528 นาย ธนพงษ์ ลาดนาเลา

59440266 นาย ธนพล จนัทรโคตร

59140529 นางสาว ธนภรณ์ จอมพาลี

59140012 นางสาว ธนภรณ์ จิบจนัทร์

59140530 นาย ธนภทัร ์ ลาภสิทธิพรชยั

59440676 นาย ธนวฒัน์ พรมเพ็ง

59440664 นาย ธนาธิป นิรมลรตัน์

59140025 นางสาว ธนาภรณ์ สวุรรณโชติ

59440715 นาย ธนทุ สินสวุรรณ์

59140344 นาย ธรรมรฐั บ  ารุงวงศ์

59440730 นาย ธานินทร์ กอ้นกลมเปรีย้ว

59140111 นาย ธีรภทัร แนมนิล

59140347 นาย ธีระวฒัน์ มีผิว

59140348 นางสาว ธีรศิรา เนตรเหมือนทพิย์

59440669 นาย เธียรธัญ ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา

59140531 นาย นพรตัน์ รยิะสุ

59440683 นาย นฐัวฒิุ สายพิน

59440699 นางสาว นทัชา ศรอีบุล

59140353 นาย นา่นนคร ค าเตือนใจ

59440737 นางสาว นิพาดา ทองระอา

59140355 นางสาว เบญจรตัน์ อมุา

59140356 นาย ปฐมพร สขุศิลปไชย

59140357 นางสาว ปณิธิดา บ ารุงราษฎร์

59140114 นางสาว ปนดัดา อกัษราชปูถมัฐ์

59440723 นาย ประสงค์ ลบแยม้



28859440402 นาย ปรชัญา พลธนาเศรษฐ์

59140358 นาย ปรตัถกร ชะระภิญโญ

59440338 นางสาว ปลิตา ชินชนะถาวร

59140044 นาย ปวรศิ นิลชาติ

59140066 นางสาว ปวณีา ประสิทธินาวา

59140013 นาย ปัญญาวฒิุ บญุประโคม

59140359 นางสาว ปาณิศา ศรหีะไกร

59440712 นางสาว ปาลิตา ศรอีรห์

59440268 นางสาว ป่ินชนก อภิชาตตระกลู

59140536 นาย ปิยวฒัน์ ข  าบญุ

59140362 นางสาว เปรมฤทยั สขุสวสัดิ์

59440720 นาย พงษพิ์พฒัน์ โยปัดทมุ

59140014 นางสาว พรณภชั สายพานทอง

59140363 นาย พชัรพล สวุพร

59440675 นางสาว พชัราภรณ์ ธนธีรพร

59140115 นางสาว พชัรนิทร ์ อุน่ศรี

59140364 นางสาว พชัรพีร เนือยทอง

59140635 นาย พฒันายุ พุม่ไพรนิทร ์

59140636 นางสาว พทัธธี์รา ชยัพานิช

59140015 นางสาว พิจิตรา นิลสนิท

59140537 นางสาว พิมพช์นก พนัธด์ี

59140116 นางสาว พิมลวรรณ แซก่งั

59140538 นาย พีรพล นามโภชน์

59440742 นางสาว พทุธพิมพ์ เปรมออ่น

59440671 นางสาว พธิุตา วฒันอินทร์

59440269 นาย ภรณัยู เปลีย่นสี

59440707 นาย ภาณพุงศ์ ไตรลกัษณ์

59440665 นาย ภานพุงษ์ ช่ืนดี



28959440682 นางสาว ภาวนีิ จามนอ้ยพรหม

59440738 นางสาว มณัฑณา วจนะวศิาล

59440341 นางสาว เมทนีิ ประภาวรางศกัดิ์

59440270 นางสาว ยภุาพรรณ หตีอกัษร

59140068 นางสาว รณิดา เณรรกัษา

59140368 นางสาว รสธร สงัขรตัน์

59140369 นาย รงัสิวฒิุ บวัรืน่

59140216 นาย รฐัพล นภาศรี

59440345 นางสาว รตันา เยาวรตัน์

59140370 นางสาว ราชาวดี รวยรืน่

59440411 นางสาว ลกัษณียา หนอ่งพงษ์

59140119 นางสาว ลกัษิกา สิทธิพงศ์

59440688 นางสาว วนารมย์ ชยับตุร

59440689 นาย วรโชติ บญุล  า้

59140372 นางสาว วรรณวสิา ลอ้มเวยีง

59440078 นาย วรญัญู แจง้จิตร

59140374 นาย วราเทพ พระทน

59140638 นางสาว วราพร เรอืงสนัติกรกลุ

59440258 นาย วรศิ ภคู  าวงค์

59440785 นางสาว วรษิา เย็นเพ่ิม

59440413 นาย วสนัต์ หลกัทอง

59440705 นาย วชัรพล ขากาดกุ

59140639 นาย วชัรนิทร ์ ไผ่แสวง

59440023 นางสาว วชัรี ขนัทอง

59140376 นางสาว วลัลภา สวนแดง

59440736 นาย วาทติ จนัทรฉ์าย

59440668 นางสาว วรินัยา โพธ์ิขนั

59140640 นาย วศิิษฏ์ ลิม้สธนะ



29059140378 นาย วฒิุไกร เจียมบรรจง

59440591 นางสาว ศภิสรา ผลิตนนทเ์กียรติ

59440346 นาย ศรณัย์ ยทุธนานกุลู

59140379 นาย ศรณัย์ สอาดรตัน์

59140121 นางสาว ศรณัยา เชษฐานนัท์

59440709 นาย ศรานนัท์ พนัธนาม

59140381 นางสาว ศศินภา ศิลาโคตร

59440666 นางสาว ศศิประภา กราบส าโรง

59140122 นางสาว ศศิวมิล นนัทรกัษ์

59440271 นาย ศาตนนัท์ เส็งสมวงศ์

59440691 นาย ศภุกานต์ คลา้ยกนั

59440700 นาย ศภุมิตร วงศส์งู

59140123 นางสาว ศภุรตัน์ กิมซวั

59440674 นางสาว ษมาพร แซชื่อ้

59140384 นางสาว สมชัญา ผาสกุ

59140385 นาย สรสิกรณ์ โคว้บว้นอาน

59140386 นาย สราวฒิุ เขียวเชือ้

59140542 นางสาว สาธิยา สตัยพนัธ์

59440728 นาย สายวสนัต์ บญุสง่

59440409 นาย สิทธินนท์ ถิรสินทรพัย์

59440786 นางสาว สินนัญา ถ่ินสิรพิฒันกิจ

59140388 นางสาว สิรนิยา ไกรนาค

59140389 นางสาว สกุฤตา ตรกีลิน่

59140390 นาย สขุสนัติ์ เทสวสัดิ์

59440695 นางสาว สชุาดา บนุนาค

59440347 นางสาว สทุธิดา รวดเรว็

59140392 นาย สทุธิพจน์ แนน่หนา

59140393 นางสาว สธุาทพิย์ ดนันอก



29159440024 นางสาว สธิุชา ภาคสอน

59140394 นางสาว สนุนัทา ป้อมประยรู

59140127 นางสาว สภุาวรตัน์ บญุเชิญ

59140395 นาย สรุะเกียรติ บสุนาม

59140396 นาย สรุยิา น า้หอม

59140397 นางสาว สวุรรณา ทรพัยส์มบรูณ์

59140398 นาย หรรษวทิติ จา่รุง่

59140399 นาย อดิศกัดิ์ ศรสีนอง

59140400 นาย อนศุิษฏ์ บรบิรูณพ์านิช

59140545 นางสาว อนสุรา กลา้ยประยงค์

59140401 นางสาว อภิสรา แก่นสี

59140402 นาย อภิสิทธ์ิ โชติผล

59140644 นางสาว อรญาณี วาสินธ์

59440349 นางสาว อรพรรณ ออ่นสมพงษ์

59440746 นางสาว อรยา พว่งแพ

59140645 นางสาว อรอนงค์ กิจขยนั

59140403 นางสาว อรญัญา สีเนียม

59440350 นางสาว อจัจิมา ฟักทอง

59140070 นางสาว อจัฉรา แกว้ไกรสร

59140032 นางสาว อญัชลี บรริตัน์

59140404 นางสาว อญัมณี เกษมโชติพนัธุ์

59440731 นางสาว อนัดามนั ล  าใยหวาน

59440677 นาย อบัดลุมอีูน การยีา

59440703 นางสาว อาทติรา สวา่งยิง่

59440416 นางสาว อิชยา ศาลางาม

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

59140249 นางสาว กนกพรรณ หงษท์อง

57441310 นาย กนกภพ คงคานิมิต



29259140250 นางสาว กนกอร แมลงภู่

59140251 นางสาว กมลรตัน์ ซิม้เทยีม

59140489 นาย กฤต พงษเ์กตุ

59140253 นาย กฤตธี ตรรีตันนกุลู

59440430 นาย กฤติน กีทปีกลู

59140254 นางสาว กฤติยาภรณ์ กิตติทรงธรรม

59440512 นาย กฤษฎา เจรญิสขุ

59140256 นางสาว กญัจนพ์ร อินทรเ์พ็ง

59440426 นางสาว กญัญาวรี ์ ส  าลีแกว้

59140258 นางสาว ก่ิงแกว้ แซเ่ฮง้

59440239 นาย กิตติชยั สิทธิสมาน

59440433 นาย กิตติธัช รกัความสขุ

59440443 นาย กิตติพงศ์ วงิวร

59140016 นางสาว เกศินี วงษใ์จ

59440307 นางสาว เกศินี สมทศ

59140259 นาย เกียรติศกัดิ์ คลอ่งเชิงสาน

59440462 นาย ขจรยศ จนัดาว

59440420 นาย ขตัติยะ ทองสวุรรณ์

56441224 นาย จกัรพล ผลละออ

59140260 นางสาว จารุภรณ์ รกัษา

59140261 นางสาว จารุวรรณ์ ทองมาก

59140602 นางสาว จารุวรรณ สินธุ

58440688 นาย จิณณวตัร อยูป่ระจ า

59140077 นางสาว จิณหนิ์ภา บรุญัชยั

59440469 นาย จิตรกณัฐ์ สขุสวสัดิ์

59140603 นางสาว จินตนา อาจหาญ

59140262 นางสาว จิรวรรณ ท าการดี

59440441 นางสาว จิราภรณ์ นะววั



29359140263 นางสาว จิราวรรณ ถิรประภาพร

59440490 นาย จฑุาภทัร ศรปีระทมุ

59140265 นางสาว จฑุามาศ ศรสีงคราม

59440491 นาย ชนนนัท์ วริชักลุ

59140604 นางสาว ชนญัชิดา ปรางเปรมปรี

59140078 นาย ชนินทร์ สวุรรณ

59440059 นาย ชยณฐั นอ้ยจ ารสั

59140269 นางสาว ชลธาร ทองสาย

59440427 นางสาว ชลธิชา ไทยเจรญิ

59140270 นางสาว ชลนภา สวุชิานิจกลุ

59440241 นางสาว ชลญัญา คงกระพนัธ์

59440473 นางสาว ชลาวดี พน้ภยัพาล

59140271 นางสาว ชลิญญา รตันเศียร

59440520 นาย ชลิต ศรพีกุ

59140272 นาย ชาญวทิย์ อยูท่มิ

59140273 นาย ชินดนยั ศรพิีทกัษส์กลุ

59140274 นาย ชินดนยั ศิรเิสรี

59440542 นางสาว ญาณิศา จิตตส์ม

59140500 นางสาว ณชัฌา สทุธิสิทธิ

59440513 นางสาว ณฏัฐ์ชนญัพร สวุรรณค า

59440528 นาย ณฏัฐพงศ์ วงศป์ระสาร

59440486 นาย ณฐักิจ กรุดเงิน

59440518 นาย ณฐัชนน ลกัขนตัิ

59140080 นางสาว ณฐัชา เบา้หริญั

59440425 นาย ณฐัพล ป่ินคลา้ย

59440504 นางสาว ณิชชา ลิม้จินดากลุ

59140279 นาย ตระกลูชยั เวศสวุรรณ

59140280 นาย เทยีนชยั สิทธินนท์



29459440449 นาย ธนกร วทินา

59140281 นาย ธนกิจ ช่ืนบาน

59140282 นาย ธนโชติ เตียงกลู

59440245 นางสาว ธนพร แขวงโสภา

59440538 นาย ธนพล ทวิาลยั

59140178 นางสาว ธนภรณ์ พานิชสมบตัิ

59140504 นาย ธนภทัร ดา่นสคุนธ์

59440472 นาย ธนภทัร พลูสวสัดิ์

59440496 นางสาว ธมลวรรณ ขวญัฉาย

59440521 นาย ธรรมรตัน์ จิตรประสงค์

59140505 นางสาว ธัญกร เป่ียมเที่ยงธรรม

59440448 นางสาว ธัญญลกัษณ์ จนัทรค์ง

59440246 นางสาว ธัญญารตัน์ วลีศกัดิช์ยันนัท์

59140283 นางสาว ธัญลกัษณ์ ภกัดีศรี

59440450 นางสาว นภสัวรรณ มาศงามเมือง

59140284 นาย นนัทพงศ์ จนัทรร์ตันา

59140285 นาย นนัทภทัร เพ็ญแจม่

59140286 นางสาว นิรชา วงศค์  าสาย

59440442 นาย นิรุจน์ สงัวาลย์

59440310 นางสาว นชุนภาพร พรามนาม

59440470 นาย บญุญาฤทธ์ิ ไชยรชัต์

59140084 นางสาว บษุยา เกษไกรศรกีาญจน์

59140182 นางสาว เบญจพร กาญจนะคช

59140287 นางสาว เบญญาภา สวุรรณวงศ์

59440445 นาย ปกากรณ์ ปานแดง

59140048 นางสาว ปทติตา พดัสี

59440456 นางสาว ปภสันี มาดเหมาะ

59140288 นางสาว ประภาพร ส าราญรมย์



29559140289 นาย ปรชัญา พิพฒัน์

59140612 นาย ปรญิญากร คนงึเพียร

59440541 นางสาว ปวณีา ดว้งงาม

59440514 นางสาว ปัญจรตัน์ แซฉ่ั่ว

59140071 นางสาว ปารฉิัตร มีชาติ

59440507 นางสาว ปารสิา เทศฤทธ์ิ

59440247 นางสาว ปิยธิดา ตา่งใจ

59440515 นางสาว ปิยวดี รตันเศียร

59440499 นางสาว ปิยะพร สืบสา

59440424 นางสาว แปรอกัษร ศรตีา่งค  า

59440062 นาย พงศกร ค าวรีะ

59140291 นาย พงศกร อภิชาติองักรู

59140507 นาย พชร สวา่งวฒันาภรณ์

59440536 นางสาว พรชิตา มะโนเอือ้

59440458 นางสาว พรทวิา บรรเทงิใจ

59440444 นางสาว พรนิภา ศรพิีนิจ

57440481 นาย พศวี ศรผี่องงาม

59140292 นางสาว พชัรมยั เจนสญัญายทุธ

58440689 นางสาว พชัราภรณ์ เผือกปาน

59140293 นางสาว พฒันว์ดี ปัดภยั

59440464 นางสาว พิจิตรา กกูขนุทด

59440460 นางสาว พิชชาพร สินธุพรม

59440474 นางสาว พิชชาภา ถาอ่ินแกว้

59440471 นาย พิชญตุม์ กลั่นวารี

59440524 นาย พิพรพงศ์ พึง่ขยาย

59140294 นางสาว พิมพช์นก คิดหาทอง

59140295 นาย พีรภทัร สหศาสตร์

59140296 นาย พฒิุพงษ์ เฮียงเสถียร



29659440311 นางสาว แพรพลอย กตญัญู

59140297 นาย ภคนนท์ อินทกาญจน์

59140298 นาย ภทัราวธุ อปุชาบาล

58440690 นาย ภาณพุงศ์ เอ่ียมโพธ์ิทอง

59140299 นาย ภานวุฒัน์ พลีพรม

59440312 นางสาว ภาวนีิ สิงหโ์ตทอง

59440527 นาย ภษูณ สภุาสงัข์

59440249 นาย มหาดไทย ตะเคียนทอง

59140302 นางสาว มญัชภุา คงวฒันะ

59140303 นางสาว มลัลิกา คณะธรรม

59440313 นางสาว มลัลิกา ป้องเขต

59440537 นางสาว มาดาพร แจม่ศรี

59140304 นาย มิตรภาพ พนัชะโก

59440421 นางสาว มจุรนิทร ์ ศรเีอกกวรีตัน์

59440497 นางสาว เมลาณี เลาเฟอร์

59440481 นางสาว ยลดา จนัทพนัธ์

59140619 นางสาว ยพุารตัน์ บญุสงัข์

59440495 นางสาว โยธกา สงัขท์อง

59440250 นางสาว รดา ศรศีกัดา

59140305 นางสาว รวนิีภา วรสิทธ์ิ

59140088 นาย รชัชานนท์ แสงพิรุณ

59440446 นางสาว รชัฎา ดวงอาจ

59440519 นางสาว รตันช์นก พิมพจ์นัทร ์

59140307 นางสาว รตันาพร อินตาพวง

59440314 นาย เรอืงสฤษดิ์ เรอืงศรี

59140089 นาย วงศธร ค าแขก

58440686 นาย วชิระ สวุเิศษศกัดิ์

59440251 นางสาว วรกมล ชดูอนตรอ



29759140310 นางสาว วรรณวษิา ทรพัยอ์ดุม

59440539 นาย วราเทพ สอดสี

59440540 นางสาว วราภรณ์ อนนัตต์ระการกิจ

59140510 นางสาว วรศิรา จีนประชา

59440423 นางสาว วรศิราพร สวุรรณประภา

59440505 นาย วชัพล พลูเกษม

59140511 นางสาว วนัทนา เถ่ือนสขุ

59440315 นางสาว วนัธิมา มีอยูส่ามเสน

59140017 นางสาว วนัมงคล ดวงราช

59440437 นาย วายภุกัษ์ โอเจรญิ

59140311 นางสาว ศรวณีย์ นนัทพานิช

59440317 นางสาว ศศิกานต์ ศรทีอง

58440492 นาย ศกัชยัรฐั เจรญิการ

59440434 นาย ศาศวตั ทนิยากร

59140621 นางสาว ศิญาดา อาการส

59140312 นาย ศภุพิชญ์ ถมยา

59440489 นาย ศภุฤกษ์ ยศฐาศกัดิ์

59440485 นางสาว ศภุิสรา เศรษฐีพร

59440252 นาย เศรษฐสรร ทองวนิช

59440457 นาย สกล จีนธาดา

59440253 นาย สถาพร แซจ่งั

59440780 นางสาว สโรชา มีชยั

59140313 นาย สหรถั กงแกว้

59440516 นาย สญัลกัษณ์ แยม้ช่ืน

59440454 นางสาว สาธิตา ภมีู

59440320 นางสาว สกุญัญา แกว้ใหญ่

59140316 นางสาว สชุน เทศสวสัดิ์

59140512 นางสาว สทุธิกานต์ เวฬวุนารกัษ์



29859140317 นางสาว สทุธิดา ทองยา

59140513 นางสาว สนุนทรยี์ หอมระรืน่

59440321 นางสาว สพุรรษา วชิพนัธ์

59440254 นาย สพิุชชา พทุธิวฒัน์

59140318 นางสาว สพิุชญช์ญา พรมงามธนพฒัน์

59440459 นางสาว สภุชา อินโคกสงู

59140319 นางสาว สภุาลกัษณ์ แสงศรตีระกลู

57440583 นางสาว สภุาวดี เผือกนิสยั

59440322 นางสาว สมุนรตัน์ กิตติคณุานนัท์

59440483 นาย สรุสีห์ พลอยงาม

59440523 นางสาว สรุารกัษ์ จนัทรนิ์เวศน์

59440435 นาย เสฎฐวฒิุ อปุะละนาระ

59440419 นาย เสฏฐพล มสูิกะ

58140019 นางสาว เสาวรส เขียวสามปลืม้

59140625 นางสาว เสาวลกัษณ์ สงสวุรรณ์

59440013 นางสาว อนญัญา ใจธรรม

59140321 นางสาว อภิชญา พรมเต็ม

59140323 นางสาว อภิญญา สมตัง้มั่น

59440517 นางสาว อรปรยีา ผึง่ผดงุ

59140324 นางสาว อรวรรณ คนซ่ือ

59440324 นางสาว อรวรรณ หรุน่เจรญิ

59440782 นางสาว อรุณรตัน์ ศรสีจัจพจน์

59440503 นางสาว อกัษราภคั จุ่นนอ้ย

59140626 นางสาว อจัฉรา จนัทรอิ์นทร์

59440509 นางสาว อมัพรพรรณ เหมลว้น

59440779 นางสาว อารยีา ผ่องแกว้

59440530 นางสาว อินทริา โฉมศิริ

59440781 นางสาว อิสรยี ์ ออ่นละมอ่ม



29959440418 นาย ไอรนิทร ์ บญุศรี

สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ่น

58440581 นาย กิตติศกัดิ์ กิตติธรรมโม

58440691 นางสาว จนัทกานต์ กสุสติ

56441968 นางสาว ชญัญาณิน พรรณนา

57440682 นางสาว ชาลินี กบัแฟง

57440689 นาย ไชยวฒิุ จลุเจือ

58440620 นาย พชร จลุเสวก

56441821 นาย พิษณุ บวรพินิจกลุ

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

59140133 นางสาว ฐนิตนนัท์ โรจนค์ิดดี

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

59440117 นางสาว กนกวรรณ โชติวฑุฒากร

59440131 นาย ครองราชย์ เลีย่นกตัวา

59140660 นางสาว ชอ่ทพิย์ ส  าเรจ็เฟ่ืองฟู

59140665 นาย ฐิติพงษ์ ม่ิงฉาย

59140700 นางสาว นรสิรา สวุรรณ

59140428 นางสาว ปารฉิัตร แกว้ชนะ

59140685 นางสาว พชัรนิทร ์ ลนุปยุ

59140689 นาย ภากร พลาพงษ์

59440191 นางสาว มารศิา วรชินา

59140696 นางสาว วนชัพร ลียะตา

59440211 นาย ศกัดิห์รณิ พิมพต์ีขอ้

59140709 นางสาว สนิุษา บญุศรี

59440222 นางสาว อทติยา นกัผกู

59440091 นางสาว อรชพร ศิรบิตุร

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

59440575 นางสาว กมลชนก พรหมทอง



30059140407 นาย กลวชัร สีสพุล

59140572 นางสาว กณัติมา แสวงสขุ

59140659 นางสาว ชญามยั แวน่ฉิม

59440553 นางสาว โชติกา โกรตัน์

59140663 นางสาว โชติมา ธนพรปรดีาพงษ์

59140036 นางสาว ณฐมน เพชรสงคราม

59140414 นาย ดิเรก สิทธิการ

59440566 นางสาว ตรศีิริ พวงแกว้

59440356 นาย นนัทวฒัน์ พระพรหม

59140676 นางสาว นาถวลดา เจรญิตะคุ

59140681 นาย ปัฐทวี ปทมุานนท์

59140433 นางสาว ภทัฑิรา ทพัประไพ

59440185 นางสาว ภาณมุาส บญุเกตุ

59440187 นางสาว ภาพิมล เนียมศรี

59140692 นาย ภวูนาท พานทอง

59140140 นางสาว มณฑิตา วฒิุเศถกฤต

59440195 นางสาว รุจรวี พรหมมานพ

59140019 นาย วรากร หาทรพัย์

59140229 นาย ศกัยภาพ องัคะนาวนิ

59140713 นางสาว หทยัชนก กลั่นศรี

59140716 นางสาว ไอรดา จลุเกตุ

รัฐศาสตรบัณฑิต  

59140646 นางสาว กนกกร ดวงพรม

59440115 นางสาว กนกภรณ์ จนัทรฉ์าย

59440116 นางสาว กนกวรรณ กางรม่กลาง

59140405 นางสาว กนกวรรณ ระวโิชติ

59140647 นางสาว กนกวรรณ วหิก

59440275 นางสาว กรกช จูส้วสัดิ์



30159140406 นางสาว กฤติกา หริญักลุ

59140649 นาย กววีฒัน์ สทุธิชยักลุนนัท์

59140571 นาย กษิดิศ อรุณชยั

59440552 นาย กษิพงศ์ เงางาม

58440057 นาย กญัจน์ โฉมยงค์

58440059 นางสาว กญัญารตัน์ มั่งสกลุ

59440119 นางสาว กณัฐิกา กมุกร

59440120 นาย การุณย์ ฤกษจ์นัทร ์

59140034 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ศรบีญุมี

59140652 นาย กิตติภฏั เดชดวง

59440121 นางสาว กิตติยา สีสิม

59440123 นางสาว กิติยาพร ที่รกั

59440124 นาย กิติศกัดิ์ ชมช่ืน

59440026 นางสาว กลุณฐั ไชยรปิู

59140794 นางสาว กลุธิดา เหมือนสมยั

59440126 นางสาว กลุิสรา กตญัชลีกลุ

59440127 นาย เกียรติพชัร สหตุนยั

59140128 นางสาว แกว้นภา ชินวงค์

59440559 นาย คณสรณ์ คงศีล

58440355 นาย คณิศร มลูมานสั

58440068 นาย คมกรชิ จนัทรอ์ารกัษ์

58140113 นาย คมนชิ์ษณุ พทุธประเสรฐิ

59140654 นาย คฤหสัถ์ สีหอ าไพ

59440132 นางสาว จรยิา อยูส่ขุ

59140655 นาย จกัรกฤษณ์ แก่นมะสงัข์

59140656 นาย จกัรี บญุวทิยา

59440133 นาย จกัรี ผ่องใส

59440548 นาย จารุกิตติ์ วงศศ์รหีทยั



30259440546 นางสาว จิดาภา ป่ินมณี

59440134 นางสาว จิตติมา ศรอีจัฉรยิะกลุ

59440135 นางสาว จิตรลดา แกว้ตดั

59440136 นางสาว จิตราภรณ์ เกิดศกัดิ์

59140409 นางสาว จินตนา สภุคัชนะกลุ

59140657 นางสาว จินตหรา ประเปีย

59140658 นางสาว จิราพร คสูขุวฒันา

58440073 นางสาว จิราภรณ์ ทมุแตม้

57441657 นาย จีรศกัดิ์ ลอ้ชสูกลุ

59140411 นางสาว จฑุามาศ ใจดี

59440555 นางสาว จฑุามาศ มงคลแพทย์

59440544 นางสาว จฑุามาศ อรุณพรม

59440137 นางสาว จฑุารตัน์ หอลดัดา

59440138 นาย เจษฎา สิงหท์องลา

59440139 นาย ชญานิน หุน่นอก

59140578 นางสาว ชนกานต์ ศรทีองสขุ

59440142 นาย ชนาธิป ชจิูตร ์

59140129 นาย ชรนิทร์ ใจเรอืง

59440551 นาย ชชัวาล พทุธวงษ์

59140056 นางสาว ชญันภคั นวนิชกรณ์

59140002 นาย ชาคร อยูส่ขุ

59140661 นาย ชานน ยวนกะเปา

59440144 นางสาว ชตุิวรรณ พลเมืองศรี

59440145 นางสาว ฐาณิกา พฤกษส์  าเรงิ

59140666 นางสาว ฐิติรตัน์ คามรกัษ์

59140667 นาย ณภทัร ดอกบวั

59440147 นาย ณภสัส์ จนัทรจ์รูญ

59440149 นางสาว ณฐักานต์ ถ่ินมกุดา



30359140668 นางสาว ณฐัชยา ทาปัน

59140669 นางสาว ณฐัฑรกิา ธรรมวงศา

59440027 นางสาว ณฐัณิชา โกตมุ

59140670 นาย ณฐัพล กนันิกา

59440150 นาย ณฐัพล ธาราสนธ์ิ

58140086 นาย ณฐัวฒัน์ ค  าบาล

58140333 นาย เดชาพล สวุนาม

59140415 นาย เด็ดเดี่ยว เกษตรเวทนิ

59440154 นาย ทชัชมาพนัธุ์ ชนะพล

59440155 นางสาว ทติยา ชปัูน

59440028 นาย ทนิวตัร โคตรบปุผา

59140420 นางสาว ธนพร น่ิมสวน

59440355 นางสาว ธนพร ศิรปิรชีารตัน์

59440157 นาย ธนพล ทองหลอ่

59440158 นาย ธนพล สายบวั

59440159 นางสาว ธนภรณ์ หมอ่งนนัท์

57441339 นาย ธนลภย์ สีเทอืง

59440160 นางสาว ธนชัพร สระนอ้ย

59140583 นาย ธนาวฒิุ แปกลาง

58140192 นางสาว ธนิดา พวงจนัทร์

59140421 นาย ธนินทธ์ร หม่ืนธราวฒัน์

59440198 นาย ธรณเ์ทพ บญุไสว

59140136 นาย ธราดล รว่มบญุ

59440161 นาย ธราเทพ ภาชนะ

59140422 นางสาว ธัญรดี ทองขาว

59140584 นาย ธันวา จ าภวูรรณ์

59140003 นางสาว ธารณี จนัทรก์ระเทาะ

59440162 นางสาว ธิดารตัน์ มาบรบิรูณ์



30459140423 นาย ธีรรฐั เกีย้มรอด

59140674 นางสาว นงนภสั พนัธศ์ิริ

59140004 นางสาว นภสัวรรณ จงสงา่กลาง

59440164 นางสาว นภสัสร เจรญิขนัธ์

59140424 นางสาว นภาพร คชวงษ์

58440663 นาย นรากร วยิะ

59140586 นาย นราวชิญ์ นพเนตร์

59440030 นางสาว นนัทนชั นวนประโคน

59140675 นางสาว นนัทนา แซจิ่ว

58440127 นางสาว นนัทนา ไทยพินิจ

59440086 นางสาว นาฏยา อินทรลกัษณ์

59440556 นางสาว นิภาพร ศภุมิตรมงคล

59140037 นางสาว นิรฐัสมล ทองสีมนั

59140678 นางสาว นิศาชล บญุสวสัดิห์ริญั

59140679 นางสาว นจุรนิทร ์ ค  าแท้

59140588 นางสาว นชุณีย์ แซะอารี

59440371 นางสาว บญุญาดา อินรกัษภ์กัดี

59440166 นางสาว บศุราคมั อินต๊ะค  า

59440167 นางสาว บษุราคมั ชชัวาลชาญชนกิจ

59440357 นางสาว เบญญาภา ธัญกรวฒันา

59140589 นางสาว ปฐมวลยั ดวงสพุรรณ

59140427 นางสาว ปพชัญา จนัทธัมโม

59440169 นาย ประดิษฐ์ มารืน่

59440550 นางสาว ปรยิาภรณ์ ปรเีจรญิ

59440170 นางสาว ปรยีวรรณ รนิเกลือ่น

59440171 นาย ปวชิ เมธศภุสิน

59440172 นาย ปิยวฒัน์ เพียรชนะ

59440564 นาย พลวฒัน์ วรรณทองสกุ



30559440359 นาย พศวตั เขียนสอาด

59140430 นางสาว พชัญา นามวชิา

59440177 นางสาว พิชญดา อสิพงษ์

59140686 นาย พิเชษฐ เริม่สกุรยี ์

58440677 นางสาว พิมพนิ์ภา ศรวีรฏงักนนัท์

58440676 นางสาว พิมพแ์พรว นิยมไวทยะ

59440179 นาย พฒิุกาญจน์ ทรงฤกษ์

59140431 นางสาว พธิุตา บญุก่อ

59440180 นางสาว ไพลิน แพทยค์ณุ

59440570 นางสาว ภณัฑิลา กาวลิะนนัท์

59440182 นาย ภทัรพล พชรวงศส์กลุ

59440183 นางสาว ภสัสรา สรุะประเสรฐิ

59440186 นาย ภาณวุชิญ์ ฉางรมัย์

59140690 นางสาว ภาวดิี สวุรรณศรี

59140691 นางสาว ภรูนีิ จนัทรเ์ขียว

59440188 นาย ภวูเดช สือ่มโนธรรม

59140435 นางสาว มณฑิตา รูปพรม

59440568 นางสาว มณีวรรณ มะโนนอ้ม

59440562 นางสาว มนสัชนก สีหวรนนัท์

59440190 นางสาว มฌัชิมา นุ่มสขุ

59440032 นางสาว มณัฑิตา สดุา

59440193 นาย รวมพล ชอ่งศรี

59140694 นางสาว รงัสิมา รอดถนอม

59440363 นางสาว รชัฎาภรณ์ อภยักญุชร

59140437 นางสาว รตัติกานต์ วงคเ์มือง

59440364 นางสาว รตันากร กิตติณรงคก์ลุ

59140695 นางสาว รตัวลัย์ มานอ้ย

59440196 นางสาว ลดัดาวลั วนิิจฉัย



30659140697 นางสาว วรชาฎา วฒันะนพรตัน์

59140698 นางสาว วรพา ชยัชนะ

59440200 นาย วรรณภทัร เจือสวุรรณ์

59140701 นาย วรวชิ ประยรูรกัษ์

59440201 นาย วรากร กลอ่มเกลีย้ง

59140702 นางสาว วรางคณา สขุถาวร

59140006 นางสาว วราทพิย์ รตันสภุา

59140413 นาย วชัรพงศ์ กลุโรจนช์ลาลยั

59440203 นาย วชัรพล เชิดศรี

59440365 นาย วฒันา ทวธีรากลุ

59440204 นาย วทัธิกร แสงอรุณ

59140072 นาย วชิญพ์ล ตั๊นวเิศษ

59140141 นางสาว วนิญัญา กหุลาบโชติ

59440205 นางสาว วภิาดา ยางเครอื

59440366 นางสาว วริาศิณี นอ้ยกมล

58440183 นาย วศิรุต จดัพล

59440207 นางสาว วรียา โงนลี

59440573 นางสาว เวนิตา วฒิุยา

59440281 นางสาว ศจีรตัน์ วฒิุไกรมงคล

59140703 นางสาว ศรวณีย์ ค  าบอนพิทกัษ์

59440572 นางสาว ศรุตา บญุเนาว์

59440209 นางสาว ศศิณฐันนัท์ ชชัวงษ์

59440282 นางสาว ศศิณีย์ พลายแกว้

59140440 นางสาว ศศิธร กลุวฒัน์

59440367 นางสาว ศศิวรรณ ทรพัยส์ะอาด

59140597 นางสาว ศิวนาถ ปิณฑศิริ

57441112 นาย ศภุกร โพธิอ าพล

59440213 นาย ศภุกร วเิศษนคร



30759440214 นางสาว ศภุรตัน์ เกิดสงัข์

58440428 นาย สรวศิ เหลาเกิม้หุง่

59140706 นางสาว สายสิริ ศรบีานเย็น

59440368 นาย สิทธิพงษ์ ประเสรฐิชยัโชคดี

59440369 นางสาว สิรลิกัษณ์ จอมโชติ

59440216 นางสาว สิรลิกัษณ์ ภู่ถนนนอก

59140708 นางสาว สีตลาพร งามข า

59140007 นางสาว สชุาดา ยิม้ส  าราญ

59140442 นางสาว สธิุมา สรวมศิริ

59440283 นางสาว สพุตัรา โคตรนายงู

59440370 นางสาว สพิุชญา พิรยิะภคัโยธิน

59140710 นางสาว สพิุชญา สรุยิะธ ารงกลุ

59140142 นางสาว สภุทัรา ศรรีตันโช

59440220 นางสาว สภุาพร ฉัตรเงิน

59140443 นางสาว สมิุตตรา นิลวดี

59440557 นาย เสฎฐวฒิุ ตาลนอ้ย

59140712 นางสาว เสาวลกัษณ์ ชสูวุรรณ

59140444 นางสาว อตินชุ เถาเกลือ

59440223 นางสาว อธิตา มว่งภา

59440554 นาย อนนัต์ นาคเงิน

59140020 นาย อภิชยั บรรเทงิสขุ

59440561 นาย อภิโชค บญุสง่

58440668 นาย อมรเทพ เนียนทะศาสตร์

59440284 นางสาว อรจิรา เอ่ียมโปรง่

59440285 นางสาว อรดา รอดอารมย์

59440563 นางสาว อรยา ศรสีวรรค์

59440373 นางสาว อรอมุา วงศาโรจน์

59440579 นาย อลงกรณ์ บญุสขุ



30859440224 นาย อลงกรณ์ เรอืงหริญัวนิช

59440225 นาย อคัร สวา่งไพร

59440226 นาย อคัรพล บญุกิม

59440035 นาย อาชวนิทร์ บญุโห้

59140714 นางสาว อาทติิญา ศิรดิี

59440549 นาย อานนท์ เจรญิทพั

57441151 นางสาว อารนิทรท์พิย์ ธรรมารกัษ์

59440227 นาย เอกอธิษฐ์ จนัทรพ์งษศ์รี
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คณะเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

57210093 นางสาว นิดานชุ เจรญิชนม์

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

57210005 นางสาว ขวญัฤทยั ซีบิน

57210183 นางสาว ธัสสวุรรณ คนัชั่งทอง

57210094 นางสาว ปาจรยี์ เติมวฒิุชยั

57210133 นางสาว ภทัรา ขาวประเสรฐิ

57210214 นางสาว วรญัญา ค าบวั

57210139 นาย วรุตม์ เศรษฐกลุวดี

57210156 MR. RY PAGNRITH

เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

57210157 นางสาว กชกร ขนัลา

57210170 นาย ฐานทพั ศรมณี

57210248 นางสาว ธรษิตรี เทพจนัทรา

57210187 นาย นครนิทร์ วริยิะพงษ์

57210129 นางสาว พรรวนิท์ กลางณรงค์

57210131 นางสาว พชัรรตัน์ เหลืองวรชาติกลุ

57210204 นางสาว ภทัรธิ์รวดี ธนธีรวงษ์

57210134 นางสาว มกุกมล กาญจนก าธร

57210255 นางสาว รสนนัท์ พว่งคณุานนท์

57210136 นางสาว ลกัษมี วรยทุธการ

57210087 นาย วริทิธ์ิพล คณุกิตติขจรกลุ

57210258 นาย อภิชาต มนสัเกษมศกัดิ์

57210097 นางสาว อญัชิสา บรูณะพงศ์

เภสัชศาสตรบัณฑิต  

57210001 นางสาว กชกร สพุร



31057210158 นางสาว กมลชนก ไทยเรอืง

57210159 นางสาว กรวรรณ มกุดาสนิท

57210240 นาย กฤตภคั ธัญญามโนรถ

57210101 นาย กอ้งภพ จนัทรงสกลุ

57210161 นางสาว กญัจนาถ วสวุงศ์

57210241 นาย กนัตพงศ์ ศรทีรง

57210162 นางสาว กนัตพร หรั่งสีสทุธ์ิ

57210102 นางสาว กลัยารตัน์ ธีระวาสน์

57210099 นางสาว ขวญัชญานวศิ มาชะนา

57210006 นาย จกัรกฤษณ์ พลธิราช

57210242 นางสาว จนัทนิภา ญาณกิตติพิพฒัน์

57210163 นาย จีรานวุฒัน์ ฤกษนิ์ยม

57210090 นางสาว ชนากานต์ เช่ียวกลุ

57210166 นางสาว ชนาภรณ์ ญาณพิสิฐกลุ

57210243 นางสาว ชลธิชา ลิม้สกลุศิรริตัน์

57210023 นาย ชินภทัร ์ วริตันช์ยางกรู

57210168 นาย ญาณาธร ฟังสงูเนิน

57210169 นางสาว ญาณิศา จนัโทภาส

57210244 นางสาว ญาสมิุนทร์ วบิลุศิลป์

57210025 นางสาว ฐิติรตัน์ วรศกัดิ์

57210109 นาย ณภทัร เก็บไว้

57210172 นางสาว ณฐักฤตา ปัญจขนัธ์

57210173 นางสาว ณฐักลุ พรหมเสนา

57210111 นางสาว ณฐัชยา พึง่วฒัน์

57210174 นางสาว ณฐัพร ถาวรคณุ

57210246 นางสาว ณฐัรดา แสนพินิจ

57210115 นาย ณฐัวรสิร ์ นิตยสภุาภรณ์

56210046 นาย ณฐัสิทธ์ิ เสง่ียมพงษ์



31157210176 นางสาว ณิชนนัทน์ นุ่นสงัข์

57210229 นางสาว ณิชรตัน์ กลุมา

57210116 นางสาว ณิชาภทัร ศรสีวสัดิ์

57210177 นาย ดิษยชิ์ต ประยรูพีรพฒิุ

57210179 นางสาว ธณฐัฐา แรกเจรญิ

57210080 นาย ธนวรรธน์ ววิฒันมงคลกลุ

57210181 นางสาว ธนชัพร บตุรี

57210247 นาย ธนากร เกษศิลป์

57210265 นางสาว ธนิดา กนัทรมงคล

57210037 นางสาว ธมนวรรณ เช่ือมทอง

57210182 นาย ธัชกร โอฬารวงศ์

57210121 นางสาว ธัญญน์รี มหาศิรอิภิรกัษ์

57210122 นางสาว ธิดารตัน์ เต็มศิรพินัธุ์

57210186 นาย ธีรเมธ กลัยาวฒันเจรญิ

57210249 นางสาว นภสักร ยะคะเรศ

56210086 นาย นฤพนธ์ อ่ิมผ่อง

58210177 นาย นวพล วงคค์  า

56210059 นาย นววธิ ตัง้บวรพิเชฐ

53210015 นางสาว นิศาชล เตียวรตันกลุ

57210232 นางสาว บษุราคมั รุง่แจง้

57210190 นางสาว ปณาลี นิพิฏฐกลุ

57210250 นาย ปรติร ธรรมเกือ้กลู

57210230 นางสาว ปรนิดา จนัทรรวงทอง

57210267 นางสาว ปวรา สภุานรุกัษ์

57210193 นางสาว ปัฐยา ประทมุไทย

57210251 นางสาว ปารชิาติ โชหนู

57210252 นางสาว ปาลิตา ทองเหลือง

57210194 นางสาว ไปรยาพร อ่ิมสวาสดิ์



31256210062 นาย พงศกร ชมภู

57210196 นาย พงศธร มลุิ

57210197 นางสาว พจนียว์รรณ จู่เซง่เจรญิ

57210198 นางสาว พรธีรา เสรจ็กิจ

57210052 นางสาว พรมิประภา จีนเมือง

57210130 นางสาว พลอยจนัทน์ ยางงาม

56210181 นาย พสิษฐ์ มุ่งกลาง

57210199 นางสาว พชัราภรณ์ สลบัศรี

57210235 นาย พนัฐกาญจน์ จรญัญากรณ์

57210084 นางสาว พิมภารดา ไชยวฒิุกรณว์านิช

57210202 นางสาว ภคกลุ อนนัตศานต์

57210203 นางสาว ภทัรชญา สิงหโ์ต

57210209 นางสาว ภาสิริ รยิะกลุ

57210211 นางสาว รชัชา เอือ้บรูณานนท์

57210212 นาย วชิรภทัร กลางอรญั

55210114 นาย วรุต โบประทอง

57210268 นางสาว วสิสตุา มีประสิทธ์ิเวชกลุ

57210217 นางสาว ศิรประภา ดวงขนัธ์

57210140 นางสาว ศิรประภา นวลงาม

57210218 นางสาว ศิรประภา แสงสรุยินั

57210141 นางสาว ศิรพิร อมรดิษฐ์

57210269 นางสาว ศิรลิกัษณ์ ขจดัภยั

56210066 นาย ศภุณฐั เกษมสนัตินาวนิ

57210088 นาย ศภุณฐั ศรสีด

57210142 นางสาว ศภุมน คหูาทอง

57210221 นาย สโรจน์ ฤกษย์ินดี

57210068 นางสาว สารศิา ยิม้เจรญิ

57210089 นาย สิทธวฒัน์ รกัชอบ



31357210224 นางสาว สวุนนัท์ นามกลาง

57210257 นางสาว อจลา ชยัวชิาชาญ

57210100 นาย อนสุรณ์ ธรรมพิทกัษ์

57210096 นางสาว อภิสรา นาดีนอก

57210259 นางสาว อมฤตา มะซงัหลง

57210226 นางสาว อญัชิษฐา รามนฏั

57210260 นางสาว อาทมิา อภยัเทศพานิช

57210261 นางสาว อาภิสรา ตอ่ฑีฆะ

57210227 นางสาว อารดา งามละเมียด



314
ปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

59330145 นางสาว อจัฉรา แกว้โบราณ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

59330141 นางสาว สิราวรรณ มั่นฟัก

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

59330190 นางสาว ฐิติรตัน์ ชาวประชา

59330115 นางสาว ณิชารยี ์ ไชยทะเศรษฐ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล

59330279 นางสาว กรรณิกา ญาติขนัแกว้

59330182 นางสาว กญัญารตัน์ ป้องตนั

56330236 นางสาว กลัยส์ดุา ทองออ่น

59330033 นาย กิติพฒัน์ แซโ่คว้

59330185 นางสาว เกศรนิทร์ สวยงาม

59330233 นางสาว ขวญัใจ เอ่ียมช่ืน

59330001 นางสาว จรนิทพิย์ หม่ืนเขียว

59330100 นางสาว จินดารตัน์ จินดากลู

56330245 นางสาว จิราภา สจัจะธรรม

59330234 นางสาว จิราวรรณ เสนาภกัดิ์

59330235 นาย เจษฎา ศิรชิยันวุตัิ

59330036 นาย ชญานนท์ เช่ียวกิจ

59330037 นางสาว ชลดา กวาวหนึ่ง

59330105 นางสาว ชลธิชา โมสิกะ



31559330038 นาย ชชัชยั จ าเรอืง

59330237 นาย ชาวชิ มะณีจกัร ์

59330188 นาย ชิติพทัธ์ พลอยแดง

59330189 นางสาว ชตุิกาญจน์ ศิริ

59330039 นางสาว ฐิติดา คลงัสินธ์

59330108 นางสาว ณชัชา บญุอรุณรกัษา

59330191 นางสาว ณฏัฐณิชา สยุะวนิ

59330109 นางสาว ณฐักานต์ วงษล์ะคร

59330239 นางสาว ณฐัชา ชมุศรี

59330151 นางสาว ณฐัชา ระเบียบ

59330041 นางสาว ณฐัชา วฒิุสมบรูณ์

59330111 นางสาว ณฐัธิชา เชิดชู

59330113 นางสาว ณฐัวดี แดงบญุเลิศ

59330241 นางสาว ณฐัสดุา บรรเทากลุ

59330045 นาย ทรงวฒิุ ศรปีราบ

59330046 นางสาว ทรรศนีย์ ไทยพินิจ

59330194 นางสาว ทพิวลัย์ จินดาสทุธ์ิ

58330048 นาย ธนวชิญ์ ทองฉาย

59330242 นางสาว ธนิกานต์ กาฬกาญจน์

59330049 นาย ธัญพิสิษฐ์ เสนียศ์รสีกลุ

59330198 นางสาว ธัญยธรณ์ ตนัเวยีง

59330051 นาย ธารนิทร ์ บญุประเสรฐิสกลุ

59330244 นาย ธีรวฒัน์ เพ็ชรเย็น

59330053 นาย นรวชิญ์ วอ่งสวสัดิ์

59330054 นาย นรวรี ์ วอ่งสวสัดิ์

59330005 นางสาว น า้เพชร สขุเจรญิ

59330203 นางสาว นิภาพร ศรจีนัทร ์

58330190 นางสาว บปุผา วงษแ์กว้



31655330194 นางสาว บศุรนิทร ์ อินทรโชติ

59330246 นางสาว ปฏิมา ยาวะระ

58330151 นางสาว ประกาย ค าตั๋น

59330058 นางสาว ประภสัสร เอ่ียมสะอาด

59330247 นาย ปรชีาพล จนัทสี

59330206 นางสาว ปวณีรตัน์ มีกรูด

59330280 นางสาว ปวณีา จนัทรส์อน

59330028 นางสาว ปวณีา ไทยมงคล

59330061 นางสาว ปัทมา แก่นวงษ์

59330248 นางสาว ปารชิาติ ลา้นสาวงษ์

59330062 นาย ปณุยทตั สดุธรรมมา

59330162 นาย พชรพล แพงพนัธ์

58330153 นางสาว พรรณรมณ วงคช่ื์น

59330064 นางสาว พลอยชนก แคนชยั

59330252 นางสาว พชัรพร ค าผา

59330163 นาย พฒันะ เพ็ชรศ์กัดา

59330253 นางสาว พิชญส์ินี ชาติรมัย์

59330022 นางสาว พิณภา พลพิมล

59330029 นางสาว พิมพช์นก กา้นศรี

59330254 นางสาว พิมพนิ์ภา สารการ

59330165 นาย พทุธรกัษ์ เสนานาค

59330256 นางสาว ภทัธีมา สขุสวสัดิ์

59330213 นาย ภทัร แสงทอง

59330067 นางสาว ภทัรพร เพ็ชรดา่นเหนือ

59330257 นางสาว ภทัรวดี ศกัดิต์ิมงคล

59330215 นางสาว มลัลิกา นชุตะไล

59330069 นางสาว มินตรา พินากนั

59330007 นางสาว ยพุเรศ ศรสีลงุ



31759330261 นางสาว รววิรรณ ประวาสขุ

59330264 นางสาว รตัติยาภรณ์ จ  านงคนิ์จ

59330024 นางสาว รุง่นภา นนทฐิ์ติพงศ์

59330217 นางสาว ลลิดา กองแกว้

59330265 นางสาว วรรณวารี มาหา

59330077 นางสาว วรรณษา วงษาเทยีม

58330224 นางสาว วรศิรา วงษข์นัธ์

59330136 นางสาว วรศิราภา บญุประสิทธ์ิ

59330269 นางสาว วภิาวี ผะอบสวรรค์

59330166 นาย วรีภทัร บญุชม

58330075 นาย ศรชยั สภาพกั

59330031 นาย ศรณรงค์ วรรณศิริ

59330218 นางสาว ศศิณา อว่มเจรญิ

59330138 นางสาว ศศิตา ศรชีะอุม่

59330167 นางสาว ศิรกิลุ นามบญุ

56330281 นาย ศิรพิงษ์ เจรญิสขุ

58330130 นางสาว ศิรวิรรณ หว่งแกว้

59330270 นาย ศิวชั พิวชัภพ

59330084 นาย ศภุกิตติ์ แสงประชมุ

59330168 นางสาว สโรชา จนัทรเ์ทศ

59330271 นางสาว สวพร ทพิรตัน์

59330273 นาย สิงหชยั พนัธนสมบตัิ

59330169 นาย สิทธิโชค ธีรธัชธนกร

59330283 นางสาว สกุญัญา จนัทอง

59330220 นางสาว สกุญัญา จิตรช์นะ

59330223 นางสาว สพุตัรา จ าปากลุ

59330224 นางสาว สพิุชชา เราะหมดั

58330081 นางสาว สภุิชชา รกัวงศอ์าชีพ



31859330144 นางสาว สวุนิค ศรสีารสิถ์

59330274 นาย สวุชิชา ขยนัท า

59330087 นางสาว สวุชิญา สวุรรณโณ

58330216 นางสาว สวุมิล เอ่ียมหมดจด

58330132 นาย เสารท์อง พิมพาสาร

59330030 นางสาว เสาวลกัษณ์ กลบัฝ่ัง

59330012 นางสาว โสภิดา สดุเขียว

59330173 นางสาว อติพร ล  า้เลิศ

59330174 นางสาว อมรรตัน์ เหล็กพิมาย

59330090 นางสาว อรวรรณ จนัทรท์อง

59330092 นางสาว องัคณา บวัลพ

59330146 นางสาว อสัพรญิญา พีรวนัทณกลุ

55330230 นาย เอกพร ชอบดี

59330094 นางสาว ไอรดา เชยชยัภมิู
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ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

59410381 วา่ที่รอ้ยตรี บณุญกร ปรมานกุลูสขุ

59410382 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ปิยะดา โสภาพรหม

59410405 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง วรรณธิดา ชลอมรกัษ์

59410391 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง สวุรรณี สิทธ์ินอ้ย

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

59410140 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ชลนิชา โปรง่สงูเนิน

59410359 วา่ที่รอ้ยตรี เทพรงัสรรค์ ชิวขนาน

59410352 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ปิยธิดา บญุสมนกึ

59410255 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง อภิกลุ เบา้ค  า

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

59410122 นาย เควนิ เดปาส

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

59410198 นาย สรณส์ิริ สอนทรง

59410323 นาย สทุธินนัท์ นามเสนาะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

59410167 MISS KUCHSOTHIROAT BUNSRUN

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

59410309 นางสาว สภุาวดี ศรรีตันะ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ

58410383 นาย ภวูดล ชินจตัพุรพงศ์



320
บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

59410462 นางสาว กรองกาญจน์ สมศรี

59410266 นาย กฤษฎา ตณัฑิกลุ

59410268 นางสาว กิตติยา กนัดี

59410269 นาย จิรพล เจรญิทวี

59410362 นางสาว จฑุามาศ กาญจนดัพงศ์

59410271 นางสาว ชไมพร แววประกาย

59410482 นางสาว ทศันีย์ พนัธศ์รี

59410363 นางสาว ธนชัชา ศีลภิญโญ

59410274 นางสาว ธัญชนก แปงอา้ย

59410464 นางสาว นิตยา หนนุทรพัย์

59410275 นางสาว เนตรวรี เขียวศิริ

59410276 นางสาว บญุธิสา ผาบชมภู

59410277 นางสาว บณุยานชุ สมบตัรธนรตัน์

59410465 นาย ปณิธาน ไทยแกว้

59410157 นางสาว ประกายทพิย์ หนัทยงุ

59410279 นาย พิเชษฐ์ ประดบั

59410280 นางสาว ภรณท์พิย์ แสนโฮม

59410364 นางสาว วภิาวรรณ์ เพ่ิมพิบลูย์

59410159 นางสาว วไิลพร สินพาณิชย์

59410161 นางสาว สิรนิภา ปัตตรยั

59410481 นางสาว สธิุดา ทองดี

59410479 นาย อคัรพลธ์ ยนตส์  าอางค์

58410467 นางสาว อมัพร เชิดสติ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

58410126 นาย กนกชยั เอ่ียมทบัทมิ

59410376 นาย กมลกฤต กมลลานนท์



32159410344 นางสาว กฤดชยา ขนุวชิยั

59410121 นางสาว กฤษณีย์ กาทอง

58410253 นาย กอ้งนเรนทร์ นามพล

59410346 นางสาว กาญจนา ออ่นนอ้ม

59410377 นาย กิตติ สนัติภราภพ

59410176 นางสาว ขวญัสดุา เจรญิดง

59410319 นางสาว เจนจิรา เสนาบญุ

59410407 นางสาว ชนญัญา เขมะบาล

59410177 นางสาว ชนิภรณ์ ไมส้กั

59410179 นางสาว ชลิตา พงษจี์น

59410123 นาย ชยัพร สทุธิประภา

58410130 นางสาว ณฐัธิกา ทานา่น

58410259 นาย ณฐันยั ทองตา

59410347 นางสาว ณฐัรุจา พนัธศ์รี

59410071 นางสาว ถิรภร สายทอง

59410182 นางสาว ทาวกิา หอมหวล

59410379 นางสาว ธนชัชา พวงมาลยั

59410417 นางสาว ธัญชนก กมลศรี

59410404 นางสาว ธัญญนนัต์ สิงหป์ระเสรฐิ

59410470 นางสาว ธัญวรตัม์ เนียมเป่ียม

59410380 นาย ธิติวฒิุ วรรณจฑุา

58410360 นางสาว นฐัธิกานต์ ทองแดง

59410185 นางสาว นสุรา กงแกว้

59410406 นาย บวรวชิช์ ภกัดีกลุ

59410412 นางสาว ประภสัสร เปรมศรี

59410415 นางสาว พรทพิา กนุาคม

59410384 นางสาว พรพิไล ลือลั่น

59410187 นาย พหล ทองแทรก



32259410321 นางสาว พิชญธิดา อิทธิวรากลุ

59410191 นาย ภคพงศ์ มงัสา

59410127 นางสาว โยษิตา แสงจนัทร์

59410411 นาย รฐักิจ กณัธวงศ์

59410322 นางสาว รตัติยากร จ าเรญิ

59410128 นางสาว รตันากร ไผ่แสวก

59410414 นางสาว ลดารตัน์ คงพิกลุ

59410193 นางสาว วงศว์รณั ออ่นศรี

59410129 นางสาว วรรณี ค าสมุาลี

59410308 นาย วศิน สกลุพินทสุร

59410387 นางสาว ศลิษา สีทอง

59410388 นางสาว ศศินา บวัเพ็ชร

59410349 นาย สิทธิเดช กลุบตุร

59410132 นางสาว สกุญัญา มงคลทพิย์

59410133 นางสาว สกุญัญา โสภาเคน

59410390 นางสาว สปุรยีา แกว้ลอย

58410373 นาย สวุภทัร ดิษฐาน

59410392 นางสาว อธิชา สามงามไฝ

59410469 นางสาว อภิชยา แกว้ชว่ย

59410393 นาย อภิรกัษ์ เหลา่ดิม้

59410413 นางสาว อรสา สกุใส

59410196 นางสาว อยัยาวรี ์ อิทธิกสุมุาลย์

59410203 นางสาว อารยา สดุสายเนตร

59410394 นางสาว อมุาพร พทุธ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ

55410648 นาย กนัตภณ นามสงา่

55410844 นางสาว กาญจนา จนัดา

55410649 นาย กิตติพงศ์ นอ้ยพราย



32355410494 นางสาว เกวลี เสาะขนุทด

55410846 นาย จิรายุ วายลม

55680123 นาย ธวชัชยั สืบส  าราญ

55410651 นางสาว ธันยนนัท์ เธียรสวุรรณธาดา

55410654 นางสาว นฤมล แกว้บญุมา

55680125 นาย ประจกัษ์ ช  าระกาย

55410340 นางสาว พิชชาภา มาเจรญิ

55410848 นางสาว พิมพช์นก หงษบ์ญุมี

58410244 นางสาว พิมพร ยถูะสนุทร

55410597 นาย ภทัรภมิู เจียมเงิน

55410657 นาย ภาณมุาศ ธรรมกวนิ

55410659 นางสาว เยาวพา สายสินธุ์

55410128 นางสาว รฏัติภรณ์ กลุเดชานวุฒัน์

55410503 นางสาว วราพร ทกัษิณ

58410249 นาย วรทิธ์ิธร กาสี

58410013 นางสาว ศิรวิรรณ สโมสร

58410394 นาย ศภุชยั โคตทุา

59410303 นาย สรวศิ ผ่องศรี

56410318 นาย สทุศัน์ จมุจุย้

55410512 นาย อมรเทพ นาคเสโน

57410190 นาย อษัฎา ตณัฑวฑุโฒ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

59410221 นางสาว ณฐัรุจา ช านาญสงูเนิน

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

59410147 นางสาว สธีุธิดา ชเูลิศ

59410256 นางสาว องัคนาพร ศรใีส



32459410375 นางสาว ไอลดา ยิม้ดี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

59410204 นางสาว กชพร สาป้อง

59410420 นางสาว กนกวรรณ อ าพฒัน์

59410134 นางสาว กมลชนก สีจนัทา

59410135 นางสาว กรนฤมล อึง้สวุานิช

59410422 นาย กฤษฎา พนัทรง

59410438 นางสาว กญัญาณฐั สีหาไชย

59410208 นางสาว กาญจนา นีระพนัธ์

59410209 นาย กิตติพศ เวชบญุ

59410433 นางสาว กิตติวรา ปราณีบตุร

59410210 นาย คหบดี พรมเผ่า

59410350 นาย คณุากรณ์ ช  านาญปืน

59410214 นางสาว เจนจิรา โคกสวสัดิ์

59410215 นางสาว ชฎาพร เย็นแยม้

59410429 นางสาว ชนิกานต์ เงินหลอ่

59410217 นางสาว ชนิตา โพธ์ิเรอืง

59410447 นาย ชยัรฐั นุ่มบวั

59410354 นาย ชาติชาย เคา้มลู

59410141 นางสาว ชิดชนก ธรรมวรางกรู

59410218 นางสาว ชลุีพร เกาะสระเกตุ

59410453 นาย ฐิติพงษ์ พยหุสิทธ์ิ

59410220 นางสาว ฐิติพนัธ์ ก่ิงวงศา

59410351 นางสาว ณฐัชา บ ารุงพาทย์

59410474 นาย ณฐัรตัน์ ค  าเกิด

59410421 นาย ทศพร แกว้เป่ียม

59410225 นาย ธนกฤต สามคัคีนิชย์



32558410185 นาย ธนวรรษ์ ดิษฐ์เจรญิ

59410036 นางสาว ธมลวรรณ สวุรรณกนิษฐ์

59410366 นาย ธวชัชยั โฉมไธสง

59410443 นาย ธีรพงษ์ มาณะนอ้ย

59410455 นางสาว นสุบา เชือ้เจรญิ

59410076 นางสาว เบญญภา ภธูนปัญจพาณ์

59410441 นางสาว ปณิดา โนนศรโีคตร

59410326 นางสาว ปทติตา คงเพ่ิม

58410278 นางสาว ปภสัสร นิตทุร

59410436 นางสาว ปวณีา ภกัดีไทย

59410227 นางสาว ปิยธิดา ระวา้

59410143 นางสาว ผกามาศ กาวกระโทก

59410230 นางสาว พรรณนภา โฉมศรี

58410062 นางสาว พชัรภีรณ์ หลินภู

59410440 นางสาว พิชญส์ินี ป้ันรูป

59410233 นางสาว ฟา้รุง้ สขุรอ่งชา้ง

59410234 นางสาว ภทัราวดี ถาวรยิง่

59410237 นางสาว ภาวณีิ วรีะจิตต์

59410418 นางสาว มินทรต์รา เหมศิริ

59410431 นาย เมธา ชตุิกานนท์

59410238 นางสาว วรรณวสิา รุธิระวฒิุ

59410239 นางสาว วรญัญา รตันสาร

59410003 นางสาว วรษิฐา สาระภิรมย์

59410357 นาย วชิยั พนัทรง

59410445 นาย วริยิานนท์ ปัญญะ

59410244 นาย วรีวชั กลุวมิล

59410245 นาย วฒิุชยั ชยัราช

59410449 นาย ศราวธุ สขุเข็ม



32659410247 นางสาว ศิรธิร สีชมภู

58410035 นาย สมรกัษ์ แสงแกว้

59410328 นาย สารนิ เต็งกลาง

59410249 นางสาว สิรนิญา มหาชสูกลุ

59410472 นางสาว สกุญัญา ชมพจูนัทร ์

59410251 นางสาว สดุารตัน์ สขุสนิุตย์

59410146 นางสาว สธุาธาร กนัภยั

59410427 นางสาว สธิุดา วฒันะโสภาคย์

59410149 นางสาว สพุตัรา ปานสิงห์

59410150 นางสาว สภุคัชภรณ์ สอนทรง

59410252 นาย สอุานนท์ ทองวจิิตร

59410078 นางสาว โสภิดา จิตรมั่น

59410432 นาย อรรถชยั ทองดีสวสัดิ์

59410426 นาย อรญัชยั พลเมืองศรี

59410151 นางสาว อรุณวรรณ เกตเุพ็ชร

58410086 นาย อคัรเดช อาจตน้

59410152 นางสาว อจัฉราพร ประชมุรอ

59410439 นาย อมัฤทธ์ิ ศิรเิวช

59410437 นางสาว อารยา ฤทธิเดช

57410467 นางสาว อิศรา วงษพ์นัธ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

59410043 นางสาว ณฐันารี ทพิยว์งศ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

59410087 นางสาว เกตสุดุา จ านงเพียร

59410009 นางสาว ณฐัพร เจรญิสขุ

59410398 นางสาว มยรุา อะวะดี



327
วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

59410395 นางสาว กญัญว์รา ป้องศรี

59410154 นางสาว กาญจนา มีชยั

59410088 นางสาว จฑุามาส ปทมุรงัสรรค์

59410263 นางสาว ชิดชนก ใบเงิน

59410397 นาย ณฏัฐวฒัน์ ค  าเสน

59410265 นางสาว ประภารตัน์ จงกิติวงศ์

59410045 นาย สรุศกัดิ์ แกว้สขุ

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

55680110 นางสาว จารวี ตนัเจรญิ

59410258 นาย ณภสัร ์ พรหมโสฬส

57410103 นาย ธนกฤต สินสวสัดิ์

59410313 นาย ธนดล แคนทอง

59410361 นาย ธานินทร์ ประกอบสมบตัิ

59410399 นาย บญุปลืม้ ไพสิฐพานิชตระกลู

58410036 นาย สดุหลา้ เสนาลา
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ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

59310494 วา่ที่รอ้ยตรี กวนิวฒัน์ แสยงบาป

59310276 วา่ที่รอ้ยตรี สทุธินพ แฝงศรคี  า

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

กลุ่มวิชาการตลาด

59310510 นางสาว กมลวรรณ ป่ินศร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

59310129 นางสาว นรุตา เทพสภุรณก์ลุ

59310571 นางสาว สาธิดา คชูลธารา

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

59310064 นางสาว กนกกาญจน์ แสงไชย

59310553 นางสาว ณภทัร ชนะศกึ

59310230 นางสาว ณฐัณิชา แกว้วงศ์

59310244 นางสาว เบญจมาศ พิศเพ็ง

59310357 นาย มงคลกฤช อ าไพสิรวิงศ์

59310573 นางสาว สิรกิร สิรกิลัยกร

59310267 นางสาว หทยัชนก แกว้เพ็ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

59310543 นางสาว กมลวรรณ วนัทอง

59310548 นาย จกัรกฤษณ์ ลบแยม้

59310067 นาย จิรภทัร บญุประคอง

59310550 นางสาว ชฎาพร ชิณบตุร

59310349 นาย ชาญณรงค์ เนียรทศาสตร์



32959310621 นางสาว วรรณรตัน์ นาคเกษม

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

กลุ่มวิชาการเงิน

59310102 นางสาว กรรณิการ ์ สอาดวงค์

59310194 นางสาว กญัญารตัน์ พรหมประเสรฐิ

59310104 นางสาว กานติมา สิงหธ์วชั

59310037 นางสาว เกวลิน นาครตัน์

59310516 นางสาว จิรสันนัท์ ครุธวงษ์

59310517 นาย ชนะพงศ์ นนัทพานิช

59310202 นางสาว ณฐัชยา แกว้แจม่

59310602 นางสาว ณฐัวดี หสัดี

59310522 นางสาว ธนชัพร ศรสีวุรรณ

59310042 นางสาว ธนญัญา ส าเภาทอง

59310328 นาย นพพิชญ์ อศัวการกิจ

59310525 นางสาว นภสัร กาญจนคลอด

59310111 นางสาว ปภาวดี อินทโชติ

59310206 นางสาว พรรณภสัสร ศรภีิรมยมิ์ตร

59310531 นาย เมธาสิทธ์ิ สีหะธรางกรู

59310607 นาย รชัชานนท์ สมัมา

59310050 นางสาว วนดัดา ประวตัิกลู

59310608 นางสาว วนิดา พงษน์ยัรตัน์

59310115 นางสาว วรรณชนก ยั่งยืน

59310333 นางสาว วรศิรา แกว้วลิยั

59310609 นางสาว วภิาษณีย์ ธันยากรวรกลุ

59310030 นาย ศราวธุ คณะทรง

59310414 นางสาว ศศิกานต์ คงเจรญิถ่ิน

59310535 นาย สิรวชิญ์ ศิรเิทศ

59310536 นางสาว สพุรรณี เจียมจิตร



33059310338 นางสาว สพุตัรา แซอ่ึง้

59310118 นางสาว เสาวลกัษณ์ เหลาผา

59310059 นางสาว อภิสรา ยามดี

59310540 นางสาว อรสิรา พรหมประเสรฐิ

กลุ่มวิชาการตลาด

59310511 นางสาว กรวติรา สวาฤทธิ

59310512 นางสาว กฤติกา เมืองประสิทธ์ิ

59310103 นางสาว กญัญณชั ยืนนาน

59310020 นางสาว กลุนิดา หอมหวล

59310326 นาย จกัรพรรดิ์ โคตรสิงห์

59310578 นางสาว จินดารตัน์ แกว้สวา่ง

59310600 นางสาว ชลิดา ตลุทฬัห์

59310519 นางสาว ฐิติรตัน์ ตะวนัแสงอรา่ม

59310520 นางสาว ณชักานต์ ชิตชิกลู

59310401 นางสาว ณฐัชา นนทป์ระสาท

59310523 นาย ธนากร ปิยะกมลนิรนัดร ์

59310524 นาย นครนิทร์ ล  าภู

59310044 นางสาว นงนภสั คงสวา่ง

59310029 นางสาว ปณฐัณิช พนัธุไ์พโรจน์

59310408 นาย ปรชัญ์ น่ิมไพบลูย์

59310605 นางสาว ปิยะนชุ สมสถาน

59310205 นาย พงศภคั บญุเปลง่

59310046 นางสาว พลอยไพลิน แกมแกว้

59310047 นางสาว พชัรกร กาญจนวรรณ

59310048 นางสาว พิไลวรรณ ก่ิงมณี

59310329 นาย เพชร บรุวีงศ์

59310530 นาย มหูาหมดัฮาฟิส วรพงศา

59310330 นางสาว รตันา เกตสุวุรรณ



33159310532 นาย วทญัญู ถาวรกฤษ

59310413 นาย วรายทุธ คงมาก

59310055 นางสาว สหฤทยั เกิดลาภ

59310031 นางสาว สภุาวดี บ  ารุงพืช

59310216 นาย สรุะนนท์ ทองสมัฤทธ์ิ

59310057 นางสาว อทติิยากร บ ารุงบา้น

59310537 นางสาว อภิชญา แซจ่นั

59310538 นางสาว อภิรดี สขุราช

กลุ่มสาขาการตลาด

58310640 นาย กิตติศกัดิ์ กนกสวุรรณกลุ

58310136 นาย อนชิุต งามวงษ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน

59310218 นาย กฤษณพงศ์ แซแ่ต้

59310544 นาย กฤษดา ป้องศรี

59310219 นาย กลวชัร เพ็ญอ่ิม

59310121 นางสาว กญัญารตัน์ สายจนัดี

59310122 นางสาว การะเกษ ค านงึ

59310342 นางสาว กิตติมา รกัษาพนัธ์

59310423 นาย เกรกิเกียรติ วงัคะวงิ

59310424 นางสาว เกศินี ปะติปะ

59310547 นาย เกษมสนัต์ ขนนัแข็ง

59310425 นางสาว ขนิษฐา จากรมัย์

59310343 นางสาว จิตติกานต์ เทศพรม

59310344 นางสาว จิตสคุนธ์ เพชรนอก

59310225 นาย จิรพฒัน์ พานตะศรี

59310226 นาย จิรฐั ทองคณารกัษ์

59310227 นางสาว จิราภรณ์ คงภกัดี

59310124 นางสาว จิราภา สวุรตัน์



33259310345 นาย จิรายุ ลาภผล

59310068 นางสาว จฑุารตัน์ สืบหล า

59310428 นาย เจษฎา บญุณรงค์

59310549 นางสาว เจษฎารตัน์ มนตก์ระโทก

59310346 นาย ชนกนนัท์ เกิดสวสัดิ์

59310551 นางสาว ชนมน คมข า

59310228 นาย ชนาธิป ไทยประเสรฐิ

59310616 นาย ชชัวาลย์ เดชศรี

59310007 นางสาว ญาณิศา สขุธร

59310552 นางสาว ฐิติพร บญุรอด

59310554 นางสาว ณฎัฐนิตย์ ชว่ยศรี

59310350 นางสาว ณฐักานต์ สดุชะนะ

59310231 นางสาว ณฐัณิชา ชกูลาง

59310232 นางสาว ณฐัธิดา สงส าเภา

59310233 นาย ณฐันรนิทร์ บวัจง

59310070 นางสาว ณฐัมล ใจชนะ

59310430 นางสาว ดารณี ศรสีวสัดิ์

58310071 นาย ธนกาญจน์ ทองชบุ

59310126 นาย ธนวชั นสุวุะ

59310235 นาย ธนากร เสือเปรยีว

59310556 นางสาว ธัญวรตัม์ วงษท์องแท้

59310618 นางสาว ธันยาภรณ์ โพธิ

59310238 นางสาว นภิสรา พลเตีย้ม

59310558 นาย นฤเบศ พึง่พร

59310239 นาย นิธิศ จอ้ยสวา่ง

59310240 นาย นิธิศ เต็งช  านาญกิจ

59310241 นาย นิพพิชฌน์ หบีพร

59310242 นางสาว เนตรนภิศ มหาสดุ



33359310353 นาย บญัชา สิทธิ

59310021 นางสาว ปรางวลยั ทองนาท

59310560 นาย ปองพล โยสะอาด

59310437 นางสาว ปิยธิดา เรอืงค  า

59310247 นาย ผณินทร์ สิทธิเดช

59310562 นางสาว พชรมน ววิฒันม์งคลกิจ

59310074 นางสาว พรวลยั กาญจนวรรณ

59310564 นางสาว พลอยไพลิน ใบสนัเทยีะ

59310440 นางสาว พชัรนิทร ์ คา่ทอง

59310248 นาย พฒัรตัน์ วจิิตรพงษส์กลุ

59310130 นาย พนัธิตร สขุเวชกิจ

59310131 นางสาว พิมผกา รนิทา

59310132 นางสาว พิมพก์ญัญา เข็มเลิศ

59310133 นาย พิรพฒัน์ สีโดวนั

59310250 นางสาว แพรวรุง่ สลกัค  า

59310134 นาย ภคันนัท์ จนัทรา

59310253 นาย ภรูเิดช สขุพรหม

59310441 นาย เมธัส สิทธิรตัน์

59310254 นางสาว เมธาวี ศรสีขุโข

59310568 นางสาว รชัฎาภรณ์ ศรวีาท

59310442 นางสาว รุจนา เพชรหอย

59310137 นางสาว วลัลภา สงัขทพิย์

59310260 นางสาว วชิญาพร โภคเสถียร

59310445 นางสาว วพิรรณิภา ตระกลูศรี

59310361 นางสาว ศศิธร ศรทีองค า

59310009 นาย ศิรชิยั สวสัดิแพทย์

59310449 นางสาว เศรษฐี จ าเรญิ

59310362 นาย สมชาย สขุสถิตย์



33459310363 นางสาว สรนนัท์ มีเชาว์

59310075 นางสาว สายธาร เหลาเมืองเพีย

59310022 นาย สิทธิชยั ทพิวงค์

59310623 นางสาว สกุญัญารตัน์ หวานเย็น

59310076 นางสาว สนิุสา มีสวรรค์

59310265 นางสาว สพิุชชา ยมรตัน์

59310141 นางสาว สพิุชญา โมดน า้เที่ยง

59310077 นางสาว สภุาพร ดอกกหุลาบ

59310575 นางสาว เสาวลกัษณ์ หมั่นงาน

59310145 นาย อาณกร ศิรริพ

59310093 นางสาว อาทติยา ค าทมุ

59310146 นางสาว อาทติยา ภกัดี

59310576 นางสาว อารยีา พฤกษห์อม

59310452 นาย อดุมศกัดิ์ ลทัธิพรหม

59310148 นาย ฮาฟิซ บวัภกัดี

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

58310507 นางสาว ณชัชา จารุวฒันกลุ

58310511 นางสาว ธฤดี อภิชาตวาณิช

58310513 นาย ธีรศกัดิ์ บชูา

58310277 นาย พรรษา ศรอี  าพนัธ์

58310448 นางสาว วรางคณา พรหมเมือง

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

59310277 นางสาว อารยา เข็มทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

59310061 นางสาว กนกอร พรมโคตร

58310165 นางสาว กรองกาญจน์ ทารตัน์



33559310152 นาย กฤตกร มลูกะศก

59310278 นางสาว กฤติกาญจน์ สหวฒันชาติ

59310504 นางสาว จรยิา วอ่งประชานกุลู

59310373 นาย จิรภาส มาลาม

59310612 นางสาว ณฐันนัท์ เนียมโสต

59310062 นางสาว ณิชารยี ์ คณุพระรกัษา

59310285 นาย ธนพฒัน์ ยืนยิง่

59310374 นางสาว ธัญพิชชา พงษเ์จรญิ

59310459 นาย นนทกร นาคหาญ

59310154 นาย ปราปต์ ปลืม้จิต

59310376 นาย ปัณฑา ธีรานนัท์

59310377 นาย ปิยวฒัน์ ล  าน า้

59310004 นางสาว วรรณภา ค าภาชาติ

59310157 นาย วทิวสั วงษจ์นัทร ์

59310158 นาย วรีวฒัน์ อยูย่ืน

59310291 นาย ศรณัยพงษ์ บณัฑิตภกัดิ์

59310379 นางสาว ศิรลิกัษณ์ ภมิูขนุทด

58310364 นาย สภุทัรชยั สวุรรณภมิู

58310457 นาย ใหม่ กมุภิโร

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

59310495 นาย กษิดิเ์ดช ผาลาด

59310271 นาย จิราวฒัน์ ภิรมยพ์ู่

59310367 นางสาว ชิโนรส ส าราญฤทกุข์

59310497 นาย ณฐัวฒิุ สพุร

59310369 นาย ธรรมนญู จ ารสั

59310094 นาย ปาณสัม์ สโมสร

59310499 นางสาว ปิยาภรณ์ รกัษสธุากาญจน์

59310372 นางสาว พชัรากร แกว้รตัน์



33659310500 นาย พิทวสั อกัษรเสือ

59310501 นางสาว ภทัรวรรณ สอนบญุ

59310151 นาย ศกัดิส์ิทธ์ิ อดิษะ

59310324 MR. CHHON SOKCHEA

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ

59310307 นางสาว ปภสัสร อรรคบตุร

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ

59310023 นางสาว กนกวรรณ ชรูาบ

59310461 นางสาว เกวลิน ทฆีาวงค์

59310483 นาย เมธาสิทธ์ิ ทองยอด

59310596 นางสาว สธุารส พรหมเกิด

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ

59310579 นางสาว ชเนษฎา โรท

59310580 นางสาว ทพิวรรณ พรหมรกัษ์

59310026 นางสาว ธิติพร เครง่กระโทก

59310485 นางสาว วรศิรา วรรณโกษิตย์

59310490 นางสาว อติกานต์ ไชยเดช

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ

59310167 นาย เกรกิชยั เกตแุกว้

59310011 นางสาว ขนิษฐา นาเมืองรกัษ์

59310624 นางสาว จารุภา ยศเก่ิง

59310033 นางสาว ชนิกานต์ บ  ารุง

59310465 นางสาว ชโลทร เบญจศิรเิดช

59310080 นางสาว ชาลิสา การะเกตุ



33759310381 นางสาว ฐิติยา ดวงเดือน

59310474 นางสาว ณฐา เฮีย้นชาศรี

59310382 นางสาว ณภทัร ทองค าดี

59310383 นางสาว ณฎัฐณิชา โสดากลุ

59310173 นางสาว ณฐัธิดา มีสบาย

59310468 นางสาว ณฐัวรรฐั ปรมตัถธ์นพิบลู

59310174 นางสาว ทชัชญา รตันะพีรากร

59310581 นางสาว นรนิทร แกว้บวัไข

59310582 นางสาว นวลพรรณ ศิลารมณ์

59310086 นางสาว ปภสัสร บญุสมจิตร์

59310480 นางสาว ปาณรนิทร์ รุง่สวา่ง

59310087 นาย ปณุพงศ์ มงคลชินบตุร

59310586 นางสาว เปรมนีย์ ถิระโชติ

59310587 นาย พงศธร ยรุยาตร์

59310014 นางสาว พชัรี ด  าเนินงาม

59310589 นาย ภดูิศ จงวาณิช

59310179 นางสาว มารษิา นาคสวสัดิ์

59310181 นางสาว วรรณว์นชั พิจิตรนพรตัน์

59310089 นาย วรญัชิต สงวนชม

59310182 นางสาว วลยัลกัษณ์ เที่ยงธรรมดี

59310183 นางสาว วชัราภรณ์ มีเรอืง

59310591 นางสาว ศศินภา เหลามี

59310187 นางสาว สชุาดา วงศค์  าจนัทร ์

59310317 นางสาว สดุารตัน์ บรุะยงั

59310597 นางสาว สภุาภรณ์ คงเจรญิพร

59310393 นางสาว สรุสัดา แซเ่ตีย

59310191 นางสาว อธิชา พรหมพล

59310394 นางสาว อภิญญา จนัทรท์อง



33859310322 นางสาว อรุณกมล อินชกูลุ

59310492 นางสาว อญัธิดา ใจบญุ

59310019 นาย อาจหาญ ละหานนอก

59310395 นางสาว อาทติยา บรรดาศกัดิ์

59310599 นางสาว อารยี ์ ทรงกิจทรพัย์

59310193 นางสาว อรุสัยา ม่ิงมิตร
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คณะอัญมณี

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

59320180 นางสาว ปิยวรี ์ คุม้หา้งสงู

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

59320170 นาย จิรภาส ศิรโิสภณาภรณ์

59320101 นางสาว นฤมล นาคส าราญ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

59320172 นางสาว ญาณิศา ขนุนาม

59320016 นางสาว ณฐัภสัสร ปัญญา

59320107 นางสาว ภคัจิรา รตันเสรวีงศ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

59320199 นางสาว กนกนาฎ จา่งศรี

59320200 นางสาว กรชนก ดิษยทตั

59320201 นางสาว กวนินาถ ทองศรอีอ่น

59320202 นางสาว กญัญารตัน์ ทองงาม

59320203 นางสาว กณัฐิกา เทพณรงค์

59320204 นางสาว กาญจนาภา ฝ่ายสจัจา

59320171 นาย เจษฎากร หล าจนัทร ์

59320207 นางสาว ชลณฐัชา แรมไพร

59320208 นางสาว ชลธิชา ประเสรฐิดี

59320094 นางสาว ชตุิพนัธ์ ญาติเฉลิมรตัน์

59320209 นางสาว ฐิติมา เรอืงศรี

59320210 นางสาว ฐิติยาฉัตร ภทัรสิทธิเดชา



34059320173 นาย ณชัพล ใจแกว้

59320211 นาย ณชัวชิญ์ เครอืปัญญา

59320151 นางสาว ณฐันรี สทุธินิภาพนัธ์

59320174 นางสาว ณตัทรยีา ทาแหยม

59320212 นางสาว ทยาวดี การะเกษ

59320213 นางสาว เทพธิดา เหลา่สขุสนัติวงศ์

59320038 นาย ธนกฤต เทพรกัษ์

59320214 นางสาว ธนวรรณ หอมบญุยงค์

59320100 นางสาว ธัญญลกัษณ์ ค  ามะเรยีง

58320157 นาย นฤดล นกุลูกิจ

59320177 นางสาว นบัทอง เดชบ ารุง

59320179 นางสาว นิลปัทม์ ขาวดารา

59320104 นางสาว เบญจรงค์ ปลอดฤทธ์ิ

59320218 นาย พงศธร กิตติกิจสกลุ

59320045 นาย พงศภ์คั ธิยานนัท์

59320219 นางสาว พรทพิย์ เอมอมร

59320181 นางสาว ภทัราภรณ์ ทองดอนจยุ

59320220 นางสาว มนตณ์ฐั มิตรตระกลู

59320109 นาย วรากร ลอ้มอ่ิม

59320221 นางสาว วรางคณา สรุะเสียง

59320111 นางสาว วรศิรา อานอาชา

59320182 นางสาว วสิธุนา หนอ่ใหม่

59320183 นาย ศรณัยร์ชั แกว้ค  าลา

59320049 นางสาว ศิรภสัสร อดุหนนุ

59320223 นางสาว ศทุธินี อธิยะ

59320225 นางสาว สิรภีา จนัทรเกษม

59320227 นางสาว สทุตัตา สนุทรวภิาต

59320228 นางสาว สธิุตา สีสขุ



34159320113 นาย อดิเทพ หมอ้สวุรรณ

59320141 นางสาว อาสรนิ วงศเ์ครือ่ม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

59320081 นางสาว วลัลิญา กิจประพจน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

59320064 นางสาว จิตติพฒัน์ บญุทา

59320193 นางสาว ชลิดา แสงเพชร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

59320083 นางสาว ศิรนิภา ศรสีขุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

59320192 นางสาว กนกกาญจน์ ไชยก าเนิด

59320060 นางสาว กนกพร เหลา่มงคลชยั

59320001 นาย กณัฑเ์อนก กิติพตัรพนัธ์

59320062 นางสาว กลัยรตัน์ ไชยพงษ์

59320161 นางสาว จินณพตั สวา่งโรจน์

59320018 นางสาว จินตนา ค าภา

59320244 นางสาว จิรพนัธ์ สืบส  าราญ

59320144 นาย เจษฎา ผิวจนัทร์

59320194 นางสาว ณฏัฐณิชา น่ิมวญิญา

59320145 นางสาว ณฐัพร หนเูสรมิ

59320067 นางสาว ตรทีพิยนิ์ภา วงคไ์ชย

59320166 นาย ปฏิภาณ ทองรอด

57320123 นางสาว รตัติกาล ปสาทรตัน์

59320080 นางสาว ลลิตา ใจยา



34259320198 นางสาว อญัญรตัน์ บญุสอน

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

59320127 นางสาว พชัฌา เทยีนวนั

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

59320117 นางสาว จินตจ์ฑุา โตสิงห์

59320189 นางสาว ปิยวรรณ ศรคีงรกัษ์

59320133 นางสาว วรชัยา ช านาญกิจ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

59320027 นางสาว ณฐัวรรณ ศรหีรั่งไพโรจน์

59320014 นาย ประวทิณ์ จนัทโรทยัไพจิตร ์

59320188 นางสาว ปาลิดา ยั่งยืน

59320233 นางสาว รุง่ตะวนั วฒันะ

59320191 นาย สภุทัชยั แกว้มาระวงั

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

59320115 นางสาว กฤษติยา สงัขบ์  าหรุ

59320230 นางสาว เกศวราภรณ์ แหวนวงษ์

59320022 นางสาว คณิตตา ช่ืนนอ้ย

59320231 นางสาว ชตุิมณฑน์ สทุธิพนัธ์

59320121 นางสาว ชตุิมา กางการ

59320154 นางสาว ณฎัฐวรรณ วงศจ์นัทร ์

59320186 นางสาว ณฐัภิชา สขุชาตะ

59320052 นาย ตรตันส์วนิ มาศวรรณา

59320032 นางสาว ทพิวพร พลูถาวร

59320126 นางสาว ธัญพิชชา ชมุคง



34359320053 นางสาว นภสันยัน์ ดีนกั

59320247 นางสาว นทัมล บวัเมือง

59320028 นางสาว ปณุยภา บญุทนาวงค์

59320156 นางสาว พิชญส์ินี รกัการ

59320232 นางสาว พิมประภา จนัทะเขต

59320056 นางสาว ไพลิน ปานทอง

59320248 นางสาว ภทัรนดัดา อยูส่มบรูณ์

54380017 นาย มติชน ผลดี

55320288 นางสาว เมธาวี อินยงั

59320236 นางสาว วภิาวรรณ ทศัพงษ์

59320136 นางสาว ศภุิสรา หยงัหลงั

59320241 นาย สเุมธ ธีระเดชอปุถมัภ์

59320023 นางสาว สรุศิา พิกลุทอง

59320242 นางสาว อภิชญา รววีงศไ์พบรูณ์

59320140 นางสาว อภิศรา ออ่นวาที

59320249 นางสาว องัครตั สวา่งโชติ
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

59410166 วา่ที่รอ้ยตรหีญิง ศิรณิา คงธนจารุเมธี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

59410006 นางสาว อรญัญา สิงโสภา

สาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑธ์รรมชาติ

59410340 นางสาว ทภิาภร ขนุหม่ืน

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

59410294 นาย ศภุกร สีกลีบ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

59410284 นาย คณนาถ ภาประจง

59410285 นาย ณฐัชยั นิลนนท์

57410177 นาย ณฐัพล ธัญญากิจ

55410085 นาย ตรทีศพล ปานทนนท์

59410018 นางสาว ธัญญารกัษ์ เหลือศิริ

59410099 นางสาว บณุยานชุ ประชาโชติ

59410100 นาย ปภงักร อุน่อ  าไพ

59410291 นาย ปัญญา หนัทยงุ

59410056 นางสาว พรพิมล พลศกัดิ์

59410058 นาย พฒัธนพงศ์ โกเลียง

59410059 นางสาว พิชญานิล โคตรลนุ

59410468 นางสาว ภาวณีิ อาชา

58410165 นาย ภมิูรวชิญ์ สงวนทรพัย์



34559410287 นางสาว มทันา เขตประทมุ

58410124 นาย วรวฒัน์ กศุลล  า้

59410293 นาย วสพล รุประมาณ

59410060 นางสาว วนันา รกัศร

59410109 นางสาว ศศิประภา จิตติชานนท์

59410165 นางสาว ศศิพิมพ์ โพธ์ิทอง

59410061 นางสาว ศิขรนิ รอดบญุชยั

59410062 นาย ศิรวชิญ์ คณุประเสรฐิ

59410337 นาย ศิวะพนัธุ์ ช่ืนงเูหลือม

59410401 นางสาว สมฤทยั ยืนยง

58410469 นาย สกัทอง ประเสรฐิ

59410289 นาย สรุยิา อบุลภาพ

59410064 นางสาว สรุรีตัน์ นกึสม

59410065 นาย อภิรกัษ์ ชยัวฒันาอารี

59410020 นางสาว อารยา หนจูนัทร ์

สาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑธ์รรมชาติ

59410114 นางสาว ธมลวรรณ สนัติสมัพนัธ์

59410115 นางสาว วณัธณา สงวนทรพัย์

58410472 นาย อภิสิทธ์ิ ปัญญามณีกลุ

59410116 นางสาว อารยา ชุ่มก่ิง
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คณะดนตรีและการแสดง

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

สาขาวิชาดนตรี

59350140 นางสาว ดวงสมพร เลิศวทิยาประดิษฐ์

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

59350087 นางสาว วรพร ลทัธิวงศกร

59350212 นางสาว ศิรกิลุ สขุโข

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาดนตรี

59350127 นาย กษิภณ ศิรโิส

58350011 นาย กิตติเชษฐ์ สนุทรยีวงษ์

59350228 นาย คณุากร พิกลุงาม

59350128 นาย จารุวตัร สขุสวรรค์

59350002 นางสาว จินตปาตี ขนัทอง

59350011 นางสาว จิรฐักานต์ รามล

58350019 นาย จิรายสุ ไทยโสภา

59350133 นาย เจษฎา โพธ์ิดวง

59350063 นางสาว ชญาธร ป่ินมณี

59350135 นาย ชนรรทนะ สขุะตงุคะ

59350057 นางสาว ชนากานต์ สวสัดีมงคล

59350230 นาย ชยพล ดอกสงูเนิน

59350129 นาย เชาวว์รรณ สรอ้ยศรี

59350058 นางสาว ฐิติกานต์ ค  าตรง

58350216 นางสาว ฐิติรตัน์ กลั่นใจ

59350095 นางสาว ณชัชา จนัทรอ์ยู่

59350013 นาย ณฐันนท์ กลโคกกรวด

59350141 นาย ดษุฎี ตุม้ชยัพร



34759350143 นางสาว ถนอมณฐั ไชยชนะ

59350016 นาย ธนธรณ์ ดวงมณี

59350061 นาย ธนภทัร เกรยีงพิรยิกลุ

59350145 นาย ธนรฐั เลิศพทุธรกัษ์

58350031 นาย ธนาธิป รตันวงศ์

59350146 นาย ธราเทพ สมประเสรฐิ

59350220 นางสาว บณัฑิตา ถ่ินทวี

58350139 นางสาว บณุรดา บญุประภาพงศ์

60350132 นาย ปัณณทตั พรหมพิรยิะกิจ

59350237 นางสาว ปิยธิดา ฝาสนัเทยีะ

59350223 นางสาว พนิดา ศรสีิงห์

59350238 นาย พลาธิป ตนัประเสรฐิ

58350160 นาย พสิน ทองหริญั

58350047 นาย พทัธนา สิทธิเวช

59350132 นางสาว พิชญส์ินี เบญจนวนนท์

59350113 นาย พิสิษฐ์ เผือกผิววงศ์

59350043 นางสาว ภทัรวลัลิ์ กรานมลู

58350164 นาย ภานพุงศ์ ล  า่สนั

59350053 นางสาว มณัฑนา ศิรสิมบรูณ์

59350100 นางสาว รุง่อภิญญา ชยัไพบลูย์

59350243 นาย วริยิะ ดว้งอดุม

59350157 นางสาว ศิรลิกัษณ์ ปานานนท์

59350160 นางสาว ศรุกัษิกา ไทยตรง

59350161 นาย สนัติสขุ ทองสุ

58350170 นาย สิรภพ วหิาร

59350163 นางสาว สธิุนี หาทรพัย์

59350066 นางสาว สนิุสา สขุสงวนศิลป์

59350101 นางสาว สพุรรณี เชนรมัย์



34859350102 นาย อภิลกัษณ์ มวยมั่น

59350022 นาย อภิสิทธ์ิ อากียามา่

60350139 นาย อรรถพล ทวนดิลก

59350166 นาย อรรถพล อ ่าเอ่ียม

59350009 นาย อานนท์ แคโอชา

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

59350255 นางสาว กนกพร ชลมารค

59350248 นางสาว กนกวรรณ นนัไชย

59350167 นาย กฤษณะ แสนคนงึ

59350068 นาย คเชนทร์ ด  าเวยีงค  า

59350170 นางสาว จรยิา กางนอก

59350070 นางสาว จรยิา งอยผาลา

59350190 นางสาว จินตนีนาฏ บญุทอง

59350080 นางสาว เจนจิรา มีสขุ

59350172 นางสาว ฉัตรสดุา กลิน่สนัเทีย๊ะ

59350192 นาย ชนะศกัดิ์ พนัโนฤทธ์ิ

59350175 นางสาว ชอ่ทพิย์ ชยัภมิู

59350193 นาย ชชัชยั เจรญิสารกิร

59350194 นาย ชาครติ ชา้งพนัธุ์

59350082 นาย ณพล อินทโชติ

59350256 นาย ณฐัจกัร ์ นนทว์ฒันรตัน์

59350177 นางสาว ดวงฤทยั ไชยเชษฐ์

59350257 นาย ธนโชติ ค  าพรม

59350085 นาย ธนากร เชียงสกลุ

58350119 นางสาว ธมลวรรณ อารรีกัษากลุ

59350196 นางสาว ธาราเพชร ขวญัช่ืน

59350180 นางสาว ธิติกานต์ สหวศิิษฏ์

59350086 นางสาว นนทพรรษ ซา้ยเกลีย้ง



34959350197 นาย นพรุตน์ มากทพิย์

59350199 นางสาว นิจจารยี ์ เฉลิมทรพัย์

59350181 นางสาว บณุฑรกิา แสนฟเูฟ่ือง

59350258 นาย ปฏิวตัิ ชาวเกาะ

59350200 นาย ปรมินทร์ ยืนยิง่

59350201 นางสาว ปาลิตา ปัญญาปฏิมา

59350202 นางสาว ผไทมาศ เถาหลา้

59350203 นางสาว พรนชัชา พิรกิตติวรกลุ

59350259 นาย พรมงคล แพรด า

59350204 นางสาว พชัรดิา ทะแพงพนัธ์

59350028 นางสาว เพ็ญพิสทุธ์ เขียนนอก

59350122 นางสาว แพรวา เดชภรูปิรชัญา

59350184 นางสาว ภทัธิยา มงคลชว่ง

59350205 นาย ภาณพุงศ์ ทบัทมิทอง

59350035 นาย ภานพุงษ์ ภาณรุงัศิรกิลุ

59350260 นาย ภานวุฒัน์ ฟนูอ้ย

59350206 นางสาว ภิญญาพชัญ์ พงศพิ์ชาธนาพร

59350252 นางสาว ลกัษิกา วนัแวน่

58350128 นางสาว ศรุตยา นิพรรมัย์

59350209 นางสาว ศลิษา จนัทรศ์รี

59350253 นางสาว ศิรกิาร เก็จประยรู

59350076 นาย ศภุศกัดิ์ มาตะยา

59350214 นางสาว โศภนิศนนัท์ กนัภยั

59350215 นางสาว สวรรญา แตงเจรญิ

59350217 นาย อดิศร สนธิเกษตรนิ

59350254 นางสาว อรฤทยั ใจกลา้

59350178 นางสาว อินทรร์ดี อรยิชยัเปรมวดี

59350089 นางสาว อิสรยี ์ พานทอง


