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1 ราตรี ค  าโมง
2 วิไล สุนทรวฒิุนนัท์
3 สุธี ศิริสุทธิเดชา
4 อนิวรรต เหมนิธิ

5 นฤมล อนุสนธ์ิพฒัน์
6 นนัทพร พงศอิ์ศวรานนัท์
7 นิรมล เสริมทรัพย์
8 ปุริมปรัชญ์ ทศไกร
9 เปรมณชั โภชนสมบูรณ์

10 ผกากาญจน์ ปฐมาญาดา
11 ยทุธภูมิ ประสมทรัพย์
12 ศิริพงษ์ ทองจนัทร์
13 สมเกียรติ กนัทรวรากร
14 อมเรศ กล่ินบวัแกว้
15 อุดม สุวรรณพิมพ์

16 คชาภรณ์ ปล้ืมจิตตม์งคล
17 ฉชัร์ภิมุก อภินนัทโ์ชติสกุล
18 เฉลิมศกัด์ิ ศิริกุล
19 ชชัชยั คุม้ทวีพร
20 ธนัพทัธ์สร ธรรมโชติเมธิน

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผู้น าทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง)

แถว A 1 (ล ำดบัที่ 1-20 )
ห้อง  104   อำคำร 2  ช้ัน 1   

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
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21 แพรตะวนั วชิราคม
22 มุกดา ไชยมโน
23 วรวฒิุ ไชยศร
24 ศุภกฤต อริยะปรีชา
25 สุทธิพร เสฏฐิตานนัท์
26 เสรี ทองมาก
27 อิสรีย์ ภกัด์ิศรีแพง

28 ธีติมา ถาวรรัตน์
29 นภาพิไล ลทัธศกัด์ิศิริ
30 ประทีป มะลิแกว้
31 ประธาน เสนีวงศ ์ณ อยธุยา
32 อรภทัรกาญจน์ ชยัวฒัน์จตุพร
33 อานนท์ เอ้ืออุมากุล

34 สุทธิพงษ์ ชมพิกุล

35 เจตสรรค์ ขนัสิงหา
36 ชานนท์ ปรางข า

37 กรกฎ ธุวนลิน
38 ขนิษฐา ใจช่ืน
39 จิตตกานต์ บุญศิริทิวตัถ์
40 จิรนยั จีรนยัธนวฒัน์

สาขาวชิาการศึกษา

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

แถว B 1 (ล ำดบัที่ 21-40 )
ห้อง  104   อำคำร 2  ช้ัน 1   

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ)
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41 ชาญศกัด์ิ สุวรรณกุล
42 ฐิติพร โชติรอด
43 ณฐัวี นานาวิชิต
44 เด่นยศ แช่มประสิทธ์ิ
45 เทอดศกัด์ิ บุญพิมพนัธ์
46 ธญัญรัตน์ ปิยวฒัน์กานนท์
47 นนทรี อินทรสาลี
48 ปภงักร พฤกษยากรณ์
49 ปุณญิสา สวสัดี
50 พงษพิ์ชญ์ อ่อนละมยั
51 พชัญพิ์ชา โยชุ่ม
52 พชัรญา ตนัติพงศอ์นนัต์
53 พิศพร แถบทอง
54 ภีมพศ เกตุเทศ
55 ภูบดินทร์ กิตติสนธิรักษ์
56 มงคลรัตน์ ไชยเดช
57 มินตรา วนัแสน
58 เมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์
59 รุ่งโรจน์ ลีลากุลเวชช์
60 วิสุตา วรรณหว้ย

แถว C 1 (ล ำดบัที่ 41-60 )
ห้อง  104   อำคำร 2  ช้ัน 1   
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61 ศุภศิลป์ เลขะกุล
62 ศุลิเจษฐ์ ตนัติเมธีวนิช
63 สุพาณี มณีวงษ์
64 สุรชาติ เช้ืออภิรมย์
65 อดุลย์ ทองแกม
66 อภิรดี สาระกูล
67 อรุณี สรรสิริทรัพย์
68 อฏัฐิกา กลว้ยไม ้ณ อยธุยา

69 กฤศณฏัฐ์ ธาราธรรมาธิกรณ์
70 กญัจน์นิตา สมบติัศรีเจริญ
71 กิตติศกัด์ิ แกว้ใส
72 คม ทองค า
73 จนัทรัสม์ ทรัพยใ์นดิน
74 ทกัศิณา คงสมลาภ
75 ธนนัณฐั ลีรัตนชยั
76 นนทวฒัน์ ล้ิมปิยนิทรากูล
77 นพรุจ แกว้ก่อง
78 นิติ จิตวฒันาธรรม
79 พงศพ์นัธ์ มามาก
80 พิพฒัน์ ล้ิมประไพพงษ์

แถว D 1 (ล ำดบัที่ 61-80 )
ห้อง  104   อำคำร 2  ช้ัน 1   

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
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81 เพญ็พิชญา คุม้ทรง
82 ภิชาภชั เมธาวสุโชค
83 รุ่งฤดี บุษดาจนัทร์
84 ลิขิต นีรนาทภูรี
85 วิษณุ เพง่พิศ
86 ศจิดา ฉายอรุณ
87 สัจยส ดีเลิศมงคลชยั
88 สุเทพ เตรียมวิทยา
89 สุพฒัชยา ปัญโญ
90 สุภาวดี จูฑะสุวรรณ์
91 เสาวณีย์ ธรรมนาวรรณ
92 อรวี โตมีบุญ
93 เอกลกัษณ์ สิโตทยั

94 กมลชนก วนาธรัตน์
95 ฉตัรเฉลิม เกิดสวสัด์ิ
96 ชนินทร์ เหมือนมีวิทย์
97 พวงทอง อุดมศิลป์
98 ภรดร พชระสมบูรณ์
99 วรพร เมืองธนชยั

100 สินีนาถ บุญชู

สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม

ปริญญาสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยส่ืีอสังคม)

แถว A 2 (ล ำดบัที่ 81-100 )
ห้อง  105   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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101 สุพจน์ อุ่นเรือน
102 อรรถสิทธ์ิ สารพฒัน์

103 กมลชนก รุจิรโมรา
104 กฤษฎา ค าจนัทร์
105 จุณณวฒัน์ พรพนม
106 ชนะชยั ศิริ
107 ด ารงศกัด์ิ บ  ารุงศกัด์ิ
108 ธนภทัร เวศกาวี
109 นวพล ภูษาภกัดีนุภาพ
110 น ้าฝน ศาสตร์พิสุทธ์ิ
111 ปาริฉตัร มีสุข
112 ปิตินนัท์ แกว้ดวงเทียน
113 พีระพล หาดี
114 วาสินี รัศมี
115 ศศิธร ตนัเฮง
116 สิริลกัษณ์ รังษิโย

117 เกรียงศกัด์ิ จุรีพงษ์
118 ชลชั จุมพลพกัตร์
119 ชยัยทุธ์ิ เบญจานุกร
120 ญาณิศชา สงคอ์ยู่

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

แถว B 2 (ล ำดบัที่ 101-120 )
ห้อง  105   อำคำร 2  ช้ัน 1 

สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุตธิรรม

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (อาชญาวทิยาและการบริหารงานยุตธิรรม)
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121 ฐนิตนนัท์ เมฆสัมฤทธ์ิ
122 ทพัภาค สินพลูผล
123 ธนวฒัน์ กนัทาสุวรรณ์
124 ธนาธิป ชมภูนิช
125 พิษณุ แกว้เงิน
126 พทุธิรักษ์ ยติุธรรม
127 ยงยทุธ แสนตา
128 รณกิจ จนัทร์เกตุ
129 รังสิมนัตุ์ ทิมโต
130 วิชญวิ์นท์ กิตตตธ์นสิน
131 วีรศกัด์ิ อรุณวิภาดา
132 สยาม นรมาตย์
133 สุรีรัตน์ ปราณี
134 อษัฎาวธุ ขวญัเมือง

135 ชนาภา เหยอืกเงิน
136 ณชัชา พิศาลกิจวนิช
137 ณฐัดนยั สินธุวพลชยั
138 ณฐัพงศ์ เจนจิตรานนท์
139 ณทัพงศ์ เสถียรไชยกิจ
140 ธนิดา โชคคุณานนัทกุล

สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกจิโลก

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกจิโลก)

แถว C 2 (ล ำดบัที่ 121-140 )
ห้อง  105   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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141 ธนินทร์ นวคุณยิง่เลิศ
142 บุญชยั เฟ่ืองวรธรรม
143 ปฐมาภรณ์ ปุณยพิเชฏฐ์
144 ปิโยรส อยูส่ถิตย์
145 แป้งพิมพ์ พิชิตชลพนัธุ์
146 มลัลิกา คล่องแคล่ว
147 สมบติั แซ่เบ๊
148 สุภาณี ทองเปล่งศรี
149 สุภาวดี ช านาญวาด

150 กนกวรรณ วราภิคุปตานนัท์
151 กนัตร์พี คูคู่ฟ้า
152 กิตติคุณ ติชะนะ
153 กิติยา พฤกษากิจ
154 ชลาลยั บุญสุวรรณ
155 ชาณิกา ปัญจพทุธานนท์
156 โชคชยั หะริณพลสิทธ์ิ
157 ฐิติพงศ์ เอ่ียมสะอาด
158 เทพิน ใคร้วานิช
159 ธนะพงษ์ ล้ิมรพีพงษ์
160 ธิติวฒัน์ วฒันพลไพศาล

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้น าทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง)

แถว D 2 (ล ำดบัที่ 141-160 )
ห้อง  105   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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161 ปวิช อุดมรัตนชยักุล
162 ปัญจพล เภตราพนูสินไชย
163 ภูมินนัท์ วิชยตุมโ์ยธิน
164 เยีย่มรัก กาญจนภกัด์ิ
165 ฤทธิพร แซ่โงว้
166 วสุธร เฉลิมเกียรติทวี
167 ศกัด์ิชาย มงคลเคหา
168 ศุภวดีพร เดรยาเร่อ
169 สราวฒุน์ ยนัติพิมาย
170 สีดาทิพย์ สุนตาอินทร์
171 อธิษฐ์ นิพิทชยานนัต์

172 AHMED SAEED IBRAHIM
173 AMINATH SHIHAMA
174 BUN ANG VAN
175 FRANCESCA MASEABATA MAKEPE
176 IMBULAGODAGE DON INDRA KUMARI
177 MABVUTO BAISON KATEMULA
178 NE LYNN SAING
179 STEFANIA BATTAGLIA
180 TESFAMHRET TEKLESENBET HAILE

สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทูตและการต่างประเทศ)

แถว A 3 (ล ำดบัที่ 161-180 )
ห้อง  106   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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181 ปณิธี เหล็กกลา้
182 ปวีณา ยะปัญญา
183 เพียงฝัน ดอเล๊าะ
184 ไพลิน อภิสิทธานุรักษ์
185 วิทยาพล รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ
186 อยัรัฐ โกษากุล

187 กนกวรรณ สวา่งศรี
188 พรพิมล เลิศพานิช
189 พาฝัน จิตรีพิทย์
190 ภาพิมล โกมล
191 วรุณ เพช็รัตน์
192 สุดารัตน์ บุตรลกัษณ์
193 สุภา จอมแจง้
194 อมัไพวรรณ พวงก าหยาด

195 ANINCHANA EIAMSAMRAN
196 EDWARD BACON
197 JANTIMA NAKA
198 JONATHAN RICHARD WEBB
199 MINGLI XIE
200 PEMA DOLMA

สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาระบบสองภาษา)

แถว B 3 (ล ำดบัที่ 181-200 )
ห้อง  106   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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201 SIMON MAUMA EFANGE
202 YUE WU

203 ปาริฉตัร นครเอ่ียม

204  นริศรา โอชาพงศ์
205 CHOKI SELDON
206 KUENZANG DORJI
207 PHUNTSHO NAMGAY
208 SHA BAHADUR SUBBA
209 TASHI TSHERING
210 THINLEY
211 เกียรติกุล รตนโพธิชยั
212 ณพกิตต์ิ บุญตานนท์
213 ปิยงักูร เอกนิพิฐสริ
214 ภริตา จิตช่ืน
215 ภูมิพฒัน์ ชยับุรัมย์
216 สรวิศ เขียนเสมอ
217 สรวิศ ถาวรพฤกษ์
218 สังวาลย์ เกตุพุ่ม
219 แสงเพชร วิชวรีย์
220 หญิงรัตนา แสนดวง

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรและการสอน)

แถว C 3 (ล ำดบัที่ 201-220 )
ห้อง  106   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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221 อาทิตย์ พลทองสถิตย์

222 นุสบา เหมกุล
223 ปัทมาพร ตุ่นทอง
224 ปาวีณา โกวิวฒัน์
225 พรพรรณ โฉมวงษ์
226 พิชญา เขม็ทอง
227 มินตรา ทนัอินทรอาจ
228 วริศรา กุณาบุตร
229 วิชชาวธุ อุ่นสิม
230 ศิริกานต์ นอ้ยกอ้ม
231 โศภิตา สิทธิฤทธ์ิ
232 สมโชค เมืองเมฆ
233 สุภทัรา วิชาเหล็ก

234 กชกร อดิศรวรกิจ
235 กมลพนัธ์ ช่วยแกว้
236 กฤศ ทกัสูงเนิน
237 กานตกิ์ตติ อินทรวิเชียร
238 กิตติยา ทบัไทร
239 ชานนท รักษก์ุลชน
240 ชุติมา วิบูลยช์าติ

สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวทิยาศาสตร์)

แถว D 3 (ล ำดบัที่ 221-240 )
ห้อง  106   อำคำร 2  ช้ัน 1 

สาขาวชิานิตศิาสตร์

ปริญญานิตศิาสตรมหาบัณฑิต
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241 ฐาปนา ลบับวังาม
242 ทศวรรษ อินทร์จนัทร์
243 ทิพากร พินิจพทุธพงศ์
244 เทิดเกียรต์ิ ช่ืนเอียม
245 ธีรพงค์ สุทธิจ านงค์
246 นรบดี ปัญญุเบกษา
247 นริศวร ค าเจริญ
248 ปวิช ดิเรกวชัรด ารง
249 เปมิกา สุขเจริญ
250 พงศกร จิตติวรรณ
251 พชัระ อนุวงศ์
252 ยทุธกานต์ พริกบุญจนัทร์
253 รัชนีวรรณ โอรทตั
254 ศรัณยธร รัตน์ธนเกียรติ
255 ศนัสนีย์ ฉลูศรี
256 ศาส์นรัตน์ อมัพวา
257 สโรชา เชียงเอม
258 สุพรรณริการ์ วะนาพรม
259 หทยัชนก แสงนอ้ย
260 อนิสา ม่วงม่ิงสุข

แถว A 4 (ล ำดบัที่ 241-260 )
ห้อง  107   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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261 อภิรักษ์ หาญอิทธิกุล
262 อาทิตยา โภคสุทธ์ิ

263 กนกอร สมบติั
264 เกษราภรณ์ บุญญกนก
265 จิตราณฐั ใจแกลว้
266 นฤมล ทยากรวรกิจ
267 เบญจรัตน์ กระเเสฉตัร
268 เฟ่ืองลดา ทบศรี
269 ภรภทัร นิติวฒิุเดชา
270 รพีพรรณ ชมแผน
271 วิราสิณีย์ ลือประเสริฐ
272 อญัทิวา อุ่นไธสง
273 ไอศิกา รักซ้อน

274 กฤตธชั พิสุทธิวงษ์
275 เฉลิมพล พละชีวะ
276 ณชัพล ชูสกุล
277 บุญรัตน์ ศิริรัตนพนัธ
278 พงษท์ณฐั กลดัแกว้
279 โสภณฐั เหมหงษ์

280 กนัตวิ์ชยตุม์ สร้อยเพชรัตน์

สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวนัออก)

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

แถว B 4 (ล ำดบัที่ 261-280 )
ห้อง  107   อำคำร 2  ช้ัน 1 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
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281 ชวภณ พุ่มพงษ์
282 นริศรา ธูปเพง็
283 เปรมกมล พิทกัษว์งศ์
284 ศรินธร รักษม์ณี
285 ศรีราชาวดี สร้อยเพชรัตน์

286 กิตติ ประทีปนาฏศิริ
287 เกรียงไกร บุญวฒัน์
288 จกัรวาล ศรียกุตนิ์รันดร์
289 ชาญชยั อุไรรัตน์
290 วรางครั์ตน์ ฎาณวรรณ
291 วนัเฉลิม สอนศรีใหม่

292  ปวีณา นาลาด
293 พิริยะ ปานอุทยั
294 สมฤทยั วงศวิ์รัตนา
295 หทัยา ชาหอม

296 กมลฐิติ ไปดว้ย
297 กิตติเชษฐ์ เศวตาภรณ์
298 จินตวิช บวัทอง
299 ชาลิสา ค าสวสัด์ิ
300 ซาร่า มณี

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)

สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ)

แถว C 4 (ล ำดบัที่ 281-300 )
ห้อง  107   อำคำร 2  ช้ัน 1 

สาขาวชิารัฐศาสตร์

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
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301 ฐาปนพงศ์ ปินตา
302 ณฐนิษฐ์ กระแสโสม
303 ณฐัภทัร ภู่ทอง
304 นสัมา เช้ือสกุล
305 ปรัชญา โชคชยั
306 ปิยะนนัต์ จนัทร์แขกหลา้
307 พชัรพงศ์ ศรีพุ่ม
308 พิมพน์ลิน โตไพบูลย์
309 วราภรณ์ วงษช์มภู
310 วิภาดา วงศว์าณิชวิริยะ
311 อนุวตัร กองพนัธุ์

312 ทิพวรรณ ก่ิงทอง

313 CHENG GUOQING
314 DAI XIAO
315 DANFENG LI
316 DI JIA
317 FU RAO
318 HAN YANG
319 HTUN THURA
320 LI GUANFU

แถว D 4 (ล ำดบัที่ 301-320 )
ห้อง  107   อำคำร 2  ช้ัน 1 

บริหารธุรกจิ (Chinese)

ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต

สาขาวชิาการจัดการธุรกจิการท่องเที่ยวและการบริการ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกจิการท่องเที่ยวและการบริการ)
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321 LI YUNXIA
322 MENG HUI ZHANG
323 QI  DI
324 SHUTING GUO
325 SURACHAI LOHAVIBOOLKIJ
326 TING ZHEN LI
327 WEI DONG WU
328 XIAO MENG WANG
329 XIAOYU SHI
330 YIMING ZOU
331 YU HONG XIAO

332 ฉตัรภสัร์ กล ่านาค
333 ชุติมา บุญธรรม
334 ธนชยั ศิริพจนากุล
335 ธเนศ กุลโรจน์วิจิตร
336 นฤมล กิจวรเมธา
337 พงสพฒัน์ พจน์พาณิชพงศ์
338 พรชนิตว์ ศานตมลกุลโรจน์
339 ภทัรชนน ศิริยง
340 วฒิุนนท์ เจนสุดรักวงศ์

สาขาวชิาแพทยศาสตร์ 

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว A 5 (ล ำดบัที่ 321-340 )
ห้อง  108   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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341 ศุภพงษ์ หวงัธรรมนูญ
342 สิริกาญจน์ ธนะนู

343 เจตวรงค์ ธนกิจจารุ
344 ฉตัรชยั พิทกัษรั์ตนาชยั
345 ชุติกา อุปพนัธ์
346 บุญฤทธ์ิ ชาครียนนัท์
347 ปุญญิศา อศัวะไพฑูรยเ์สริฐ
348 พิริยะ กิจจาเจริญชยั
349 มนนัพทัธ์ บุณยธนาภรณ์
350 วริศรา บุญข า
351 วศินี แดงผ่องศรี
352 สมเกียรติ แสงอุไร
353 สุนิษา สารทอง
354 สุพิชชา ศิลปพนัธุ์
355 อทิตยา พนัธุ์แตง

356 กนกวรรณ วฒันา
357 กมลฉตัร วรโชติศุภกุล
358 กรแกว้ เตียวตระกูล
359 กญัจน์ณิชา อริยทรัพยภ์ากร
360 กญัญาภคั ศรีเจริญธรรม

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

แถว B 5 (ล ำดบัที่ 341-360 )
ห้อง  108   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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361 กุลกานต์ จิตรบรรพต
362 เขมรินทร์ ชยัยศลาภ
363 คณพทัธ์ เลิศไชยงคพ์านิช
364 จิรัช เจตชยานนท์
365 จีระวฒัน์ เกา้เอ้ียน
366 จุฑามาศ สามารถ
367 เจริญ เกษมสินทรัพย์
368 ชญานิน กสิณฤกษ์
369 ชนิกา ทิพยศรี
370 ชนิกา มหาธ ารงชยั
371 ชลลดา วิริยะกุล
372 ชยัสิทธิ ดรุณสนธยา
373 ชานน วงษว์านิช
374 ญาณิศา แพะเจริญชยั
375 ณฐมน ปวริศามงคล
376 ณฐักานต์ กิจเจริญ
377 ณฐัชยา ทรงศิลป์
378 ณิชกุล ธนะไกรพิชญ์
379 ณิชชา กิตติมัน่คง
380 ดรัณมณ จิรัษฏปัญ

แถว C 5 (ล ำดบัที่ 361-380 )
ห้อง  108   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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381 ธนภทั อธิบวรสุข
382 ธนภทัร ศรีสมิต
383 ธนนัธร วสุธารา
384 ธญัญา ทองมาลยั
385 ธนัยนนัท์ กงัวาฬพรโรจน์
386 ธีรเดช กสิบาล
387 ธีรภทัร์ คณะเสน
388 ธีรยทุธ ลิขิตเลิศล ้า
389 นวรัตน์ ชละเอม
390 นวลผจง ลีวงศเ์จริญ
391 นิติ รัชตปวฒิุ
392 นิภาพร มงคลเวชสิริ
393 บณัฑิต ทวีกิตติกุล
394 บุณฑริกา ประจ าเมือง
395 เบญญา ยบุลบณัฑิตกุล
396 ปัญญ จนัทมตัตุการ
397 ปาณิสรา ธนาดลรุ่งเจริญ
398 ปุณชนิต โชติเกษมศรี
399 เปมิกา เพญ็เจริญวฒันา
400 เปมิกา ศิริมหาราช

แถว D 5 (ล ำดบัที่ 381-400 )
ห้อง  108   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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401 พชร รัตนาภรณ์ชยั
402 พรชนก จารุวงศว์ณิชย์
403 พรรษวรรณ ลีลานุรักษ์
404 พชัรพล เจียประเสริฐ
405 พิชยธชัฏ ม่วงศิริ
406 พิรภพ ศรีอศัวประเสริฐ
407 พีรสัณห์ กีรติเตชากร
408 เพลงพนา ทองอุปการ
409 ภคัธนิศร์ชา ค าเสน
410 ภทัรชยั สิมะโรจน์
411 ภทัรพร ภทัรากร
412 ภทัรพล ล่ิมสกุล
413 ภทัราพร ศรีพระคุณ
414 ภูมิ วฒันวนาพงษ์
415 เยาวพา จิระวงศป์ระภา
416 รัชชวินทร์ ศิริสินเลิศ
417 วรารัตน์ ทองวงั
418 วราลี เสรีพนัธ์พานิช
419 วริษฐา เอกเมธีพนัธ์
420 วริษา จตุรวฒันา

แถว A 6 (ล ำดบัที่ 401-420 )
ห้อง  110   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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421 วสุพล โอศิริพนัธุ์
422 วชัรพล ล้ิมศิรินาวา
423 วฒิุชยั หมู่สกุลชยั
424 ศิริศกัด์ิ ศรีเจริญ
425 ศิวชั อภิญญาชน
426 สาลินี ศรีแดง
427 สิรินีร ม่วงศิริ
428 สุชาติ เวชอินทร์
429 สุชานนัท์ เชวงเกียรติ
430 สุทธตา สุทธิศิริ
431 สุพรรณา วฒิุวรพนัธุ์
432 สุรัมภา วีระสุวรรณ
433 สุรียพ์ร วชัรธญัญากร
434 อภิธาร นา้รัตนะ
435 อารยา โหตระวารีกาญจน
436 อุษา พนสับดีกุล

437 กรุณา รองพล
438 ณฐัวดี สิทธิคุณ
439 ดวงตวนั รินธนาเลิศ
440 พจนรรจ์ บลัลงักปั์ทมา

แถว B 6 (ล ำดบัที่ 421-440 )
ห้อง  110   อำคำร 2  ช้ัน 1 

สาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์ 

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่
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441 พชัรี หฤทยัวรกุล
442 เวรุกา พรหมศรี

443 กญัญนนัทน์ รมยะสินพงศ์
444 ธชัชยั อานนัทคุณ
445 นภรดา หล่อตระกูลงาม
446 นลิน เอกปิยะพรชยั
447 พลอยพิมพ์ ไกรสินธุ์
448 ลิลินดา ศรีสุนทรไท
449 วลยัลกัษณ์ กุนทีกาญจน์
450 เสฏฐวฒิุ โรจนพิทยากุล
451 หฏัฐพณ ค าใจ

452 กมลจุฑา วราดิศยั
453 กมลมาศ ม่วงทอง
454 กษิรา ศิริเยีย่ม
455 กอ้งภพ เหล่ียมไทย
456 กุลพชัร์ อิงคธนาชยั
457 กุลรดา นรนาถตระกูล
458 เกวรี สังขกร
459 ขวญัชนก ละอองนวลพานิช
460 คณาวฒิุ รัตนศิริวงศว์ฒิุ

แถว C 6 (ล ำดบัที่ 441-460 )
ห้อง  110   อำคำร 2  ช้ัน 1 

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
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461 คนธ์พงษ์ บุญข า
462 จตุัรพร จนัทร์สุริยพงษ์
463 จนัทิมยั วงศปิ์ยชน
464 จิดาภา อินฉตัร
465 จินตพ์ทัธกานต์ ทวีภทัรพงกุล
466 จีรณา โชติสมิทธ์ิกุล
467 จีรภทัร์ อ.ใบหยกวิจิตร
468 จุรีณาฐ อุไรธนกุล
469 ชญาน์นนัท์ ศิระวฒิุพงศ์
470 ชมภสัสร คลา้ยวงษ์
471 ชมภูนุช ธรรมเภตรารักษ์
472 ชมมยัพร นพรัตน์หิรัญ
473 ชลฐั อคัรสมพงศ์
474 ชลิสา สายสิญจน์
475 ชวลิต ชวนะเวสน์
476 ญาณกร ศิริเยีย่ม
477 ณตกานต์ิ สิงห์ชยัเดช
478 ณฐันรี สหสัโอฬาร
479 ณฐัพร ใจมัน่
480 ณิรดา อินทร์สุข

แถว D 6 (ล ำดบัที่ 461-480 )
ห้อง  110   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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481 ดิศกุล ผิวหอม
482 ดุจฝัน ปกมนตรี
483 ดุสิต เป่ียมวฒันาทรัพย์
484 ทรงพล พิทกัษพ์งษสุ์ธี
485 ทองชาต นาวาเจริญ
486 ทิติพร พงษศ์รีทอง
487 ทิวตัถ์ ไตรจกัร์วนิช
488 ธนบตัร เยีย่มพนมคุณ
489 ธนพล วงศวิ์เศษกิจ
490 ธนภรณ์ ตรีวิบูลยว์ณิชย์
491 ธนวฒัน์ สายเจริญ
492 ธนชัญาพร สัจจมงคล
493 ธนัยากานต์ นิธิอคัรฐิติกุล
494 ธิดาพร รุ่งสุข
495 นภสร ใครบุตร
496 นภางค์ เถรวอ่ง
497 นล นิลวิเชียร
498 นนัทนชั เจริญทรัพย์
499 นนัทภพ จนัทร์ชูวงศ์
500 นิธิวฒัน์ จุลสินธนาภรณ์

แถว A 7 (ล ำดบัที่ 481-500 )
ห้อง  111   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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501 นิสารัตน์ ศรีผุดผ่อง
502 นุชนาฏ ทรัพยสิ์รินาวิน
503 บุณยนุช คงศิริ
504 ปพน พฒันศิริกุล
505 ปราญชลี สัมปทาภกัดี
506 ปารวี คงขาล
507 พนิดา พิทยาภรณ์
508 พรชนก โพธิพนัธุ์
509 พลอยไพลิน บวัรักษ์
510 พชัรพร พฒันสุขวสันต์
511 พทัธมน โกระวิโยธิน
512 พิชชาชยั เล็กสวสัด์ิ
513 พิชญาภา อรุณราษฎร์
514 พิมนภทัร์ อคัรอิทธิพงศ์
515 พิสุทธินนัท์ วงษท์า้ว
516 พีระยง ธีระกาญจน์
517 เพชรรัตน์ จีวรตานนท์
518 เพญ็พิชชา นิตยารัมภพ์งค์
519 ภคพร สุนทรปกาสิต
520 ภชัธีญา เส็งพานิช

แถว B 7 (ล ำดบัที่ 501-520 )
ห้อง  111   อำคำร 2  ช้ัน 1 



Page 27

521 ภทัรฉตัร ชุมเกษียร
522 ภทัรสินี พนัธุสุนทร
523 ภูริชญา พนัธ์สายเช้ือ
524 เมธาพนัธ์ ชานนทห์งษพ์านิช
525 รตน รัตนติกุล
526 รศนา บุญเพง็
527 วรรณพร มรรคดวงแกว้
528 วรรณา กาญจนอุปถมัภ์
529 วิเชษฐ์ ปาเตีย
530 วีรพฒัน์ ลีลาแสงสาย
531 ศริมา ดลประสิทธ์ิ
532 ศศิประวลัย์ แกลโกศล
533 ศศิวรรณ กรีพานิช
534 ศศิวิมล น่วมโพธ์ิ
535 ศุภกาญจน์ รมราศรี
536 ศุภลกัษณ์ แกว้ศรี
537 ศุภลกัษณ์ ช่ืนชีพ
538 ศุภสุตา มานะมัน่ชยัพร
539 เศรษฐการ แกลว้เขตตก์าร
540 สิริกาญจน์ ทุวิรัต

แถว C 7 (ล ำดบัที่ 521-540 )
ห้อง  111   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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541 สิริภาภรณ์ พละเสถียร
542 สุชานาฏ วิเศษศิริ
543 สุทีป ปาวา
544 สุพตัรา พิทกัษส์กุลเวช
545 เสาวลกัษณ์ ตรีสงฆ์
546 เหมวดี ชินศาศวตั
547 อธิสา เจียรจินดา
548 อรจิรา วีริยานนัท์
549 อิสระพงษ์ สีแกว้ส่ิว
550 ฮาริส จะปะกียา

551 กชกร เป่ียมทรัพย์
552 กชกร ศรังคะศิริ
553 กนกพร ไชยชนะ
554 กนกวรรณ จิวะนนัทกะ
555 กวินา จิตใจฉ ่า
556 กองพล จ้ิววรรณกุล
557 เกศินี กิตติสยาม
558 จารุภา ปรีชาพนัธ์
559 จิรัชญา ศุขไพบูลย์
560 ชญาภา เพง็ใส

แถว D 7 (ล ำดบัที่ 541-560 )
ห้อง  111   อำคำร 2  ช้ัน 1 

สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่
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561 ชุติมา ภิรมยสุ์ข
562 ฐากร ไพโรจน์สถิตกุล
563 ณฐัพงศ์ ธีระกุล
564 ณฐัพล ไพศาลพนัธุ์
565 นพตัศรณ์ เทวากาญจนโภคิน
566 ปฏิญญา ประทีป ณ ถลาง
567 ปภาวรินทร์ เพ่ิมทองอินทร์
568 พจนา แสนศิริ
569 พลอยไพลิน ธรรมลงักา
570 พิมพพิ์สุทธ์ิ เก็มประโคน
571 แพงกาญจน์ สุวรรณอินทร์
572 ภคัสรกญัญ์ ภทัรประสิทธ์ิผล
573 มสัรีน่า นารีเปน
574 ศจี ทวีกิจพฒันภกัดี
575 ศศิโสม ทรัพยศ์รีเมือง
576 สิริยาพร วณิชชากร
577 สุทธิพนัธ์ สุริยะ
578 สุมิตตา โรจนะสมิต

579 กาญจนา กนัตะภาค
580 จิราพรรณ สิริวฒิุรักษ์

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว A 8 (ล ำดบัที่ 561-580 )
ห้อง  112   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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581 จิราภรณ์ เตจะ๊เทพ
582 จีรภรณ์ เครือสนธ์ิ
583 จุฑามาศ เขม็ทองสกุล
584 ชนธร มนตคุ์ม้ครอง
585 ชยพล ฐิตยางกูร
586 ชลธิชา ปิยะนิจด ารงค์
587 ชุตินนัท์ แซ่เจว
588 ฐิติชญา สุริยะ
589 ณฐัชยา แมน้ชล
590 ณฐัชา ฉตัรพิทกัษพ์งศ์
591 ธวลัรัตน์ รุ่งเรือง
592 ธิดารัตน์ เหมือนสวรรค์
593 นรนิต ค าไล้
594 นรมล นาวาทอง
595 นนัชญาน์ เลิศอภิวรกร
596 นิพทัธ์ษิณ บุญมี
597 ปวีณรัตน์ เซ่งล ่า
598 พวงแกว้ ขมประเสริฐ
599 พิชชา สุทธิธรรม
600 ภทัรนิดา ดีเสมอ

ห้อง  112   อำคำร 2  ช้ัน 1 
แถว B 8 (ล ำดบัที่ 581-600 )
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601 วิภาวี สถาพรพงษ์
602 ศรีสุดา ศรีสมาน
603 ศศิพร อุบล
604 ศุภรานนัท์ ฉายพิมาย
605 สราวธุ อินทร์พรหม
606 อภิวฒัน์ จนัตะ๊สา

607 กณภทัร ศรีทอง
608 กนกพร จูดว้ง
609 กนกพร วิศาลวาณิชย์
610 กฤษณา คูชยัสิทธ์ิ
611 กษิตพงษ์ ฐานะวฑุฒ์
612 กนัติชา วงศกิ์ตติรักษ์
613 กานตา เช่ียวชาญเวช
614 ขมลศิษฐ์ เดชก าธร
615 จนัทนิภา สุวีโร
616 จิตรา แซ่ต่ิว
617 จิรภิญญา ศรีจินดา
618 จิรัฐิติกานต์ อว้นศิริ
619 จุฑาทิพย์ รงคะเดชไพบูลย์
620 จุติภรณ์ กนัยาประสิทธ์ิ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

แถว C 8 (ล ำดบัที่ 601-620 )
ห้อง  112   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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621 เจตนิพทัธ์ พงษศ์รีทอง
622 ชนมชนก จนัทร์วิเศษ
623 ชนมน โคตรุฉิน
624 ชนิดา ศรีธญัญา
625 ชนิภรณ์ ศรีกุดเลาะ
626 ชยักฤต หอทิวากุล
627 ชยัพร ส่องแสงศิริศกัด์ิ
628 ชินวจัน์ แสงองัศุมาลี
629 ฐนกร เอ่ียมบุณฑริก
630 ณกมลรัตน์ ศิริมงคลชยักุล
631 ณภทัร มีเพียร
632 ณฏัฐ์ ชมจอหอ
633 ณฏัฐณิชา สุขโต
634 ณฐักาญจน์ ประทุมไทย
635 ณฐักานต์ หมานพฒัน์
636 ณฐัชยา ชารีผล
637 ณฐัพงศ์ ล้ิมสุขเจริญกุล
638 ณฐัพรรณ ดรุณเทอดไทย
639 ณฐัรียา ศุภรัตน์บรรพต
640 ณฐัรุจา ทองเก้ือ

แถว D 8 (ล ำดบัที่ 621-640 )
ห้อง  112   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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641 ณฐัหทยั ใจทิพย์
642 ณิชากร น่ิมทอง
643 ณิชาภทัร เลปนะวฒัน์
644 ณิรัชชา ช่ืนวิเศษ
645 ดรุณรัชต์ สวสัดี
646 ทิชากร เคนพรม
647 ธนพร บวัลอย
648 ธนพร ไพศาขมาศ
649 ธนภรณ์ ชยับุหงา
650 ธนญัญา มิจรา
651 ธนญัธร จิตณรงค์
652 ธนากรณ์ สุจนัศรี
653 ธรรสพร กุลนานนัท์
654 ธฤต ฉนัทาวิวฒัน์
655 ธญัพร ทองงาม
656 ธิดารัตน์ สงวนถอ้ย
657 ธีรชยั ธีรเวชกุล
658 ธีรภทัร์ อนุสรณ์ประดิษฐ์
659 นฤเบศ คงแท่น
660 นวพรรษ เดือนศิริรัตน์

แถว A 9 (ล ำดบัที่ 641-660 )
ห้อง  113   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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661 นสัรีน เฮาะมะ
662 นิลุบล เครือแกว้
663 บุรีวิชญ์ สุยะชยั
664 เบญจวรรณ ผ่องใส
665 ปกป้อง ปุณญนนัทกร
666 ปฏิภาณี แสงขาว
667 ปณิตา วภกัด์ิเพชร
668 ประภสัสร วิชยัดิษฐ
669 ปรียว์รา พฒันพงศธ์ร
670 ปวริศา ภูศรี
671 ปัทมา เกตุทอง
672 ปาณิสา พยงุธรรม
673 ปาริฉตัร โสภณสา
674 ปิยนุช สงวนธนวิทย์
675 ปุญญิศา ตะเพียนทอง
676 พงศร์วิช พงศศิ์ระณฐั
677 พรพรรณ พิพฒัน์พงศานนท์
678 พรพรรณ เพช็ร์กลา้
679 พรพรหม แสงส่งไพศาล
680 พรสวรรค์ ก่อเกียรติ

แถว B 9 (ล ำดบัที่ 661-680 )
ห้อง  113   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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681 พลาพล บรรจงคชาธาร
682 พชันานนท์ มะรุมดี
683 พิชญา เอ้ือวิบูลยกิ์จ
684 พิชามญชุ์ บวัป้อง
685 พิมพช์นก เกิดทรัพย์
686 พิมพช์นก ครูปัญญามาตย์
687 พิมพิสุทธ์ิ เทียบพิมพ์
688 พิสกานท์ ระหา
689 แพรพรรณ สมรฤทธ์ิ
690 ภรณี บุญอารักษ์
691 ภทัรวรรณ ทองท่าฉาง
692 ภสัราภรณ์ ทองขวญั
693 ภสัราภรณ์ พลมาตย์
694 มณฑิชา สุนทรีเกษม
695 มนพร พฤฒิเสถียร
696 มทันา ศกัด์ิศศิธร
697 มลัลิกา ผ่องใส
698 ยทุธพิชยั โตะ๊ปลดั
699 รังสิยา แสงพล
700 รินรดา อนรรฆวี

แถว C 9 (ล ำดบัที่ 681-700 )
ห้อง  113   อำคำร 2  ช้ัน 1 



Page 36

701 รินรดา อินผวน
702 วณิชยา ตนัติบวร
703 วทนัยา แซ่อ๊ึง
704 วนิดา เกษร
705 วนิศาก์ ภู่เทพอมรกุล
706 วรวลญัช์ ป้ันเพง็
707 วราดา สมุหเสนีโต
708 วริศรา สารักษ์
709 วนัชนะ ทองทัว่
710 วิบูลยพ์รรณ เมธีวรรณกิจ
711 วิสุตา ศรีติราช
712 ศตพร สมเลศ
713 ศยามล ลทัธิมนต์
714 ศิรภสัส์ วงศศิ์ริกุล
715 ศิริวรรณ ช านาญฉา
716 ศุทธินี ชยัพานนทวิ์ชญ
717 ศุภมาศ พลูศรี
718 ศุภิสรา บุญเปรมปรีด์ิ
719 สรียา ภู่เทพอมรกุล
720 สัมพนัธ์ บุญญานุพงศ์

แถว D 9 (ล ำดบัที่ 701-720 )
ห้อง  113   อำคำร 2  ช้ัน 1 
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721 สิรินาถ ชยัตระกูลทอง
722 สิริพร ทองธนะเศรษฐ์
723 สุชาพร ฤทธ์ิรักษา
724 สุนิษา ของนา
725 สุปวีณ์ พรหมเสนา
726 สุพิชญช์ญา วฒัน์ศิริธรรม
727 สุภาวินี กองชนวฒัน์
728 สุมาลี สิงหกุล
729 สุมิตรา นาคสงวน
730 หทยัชนนี ขวญับุญจนัทร์
731 อดิเทพ เพชรป่ินแกว้
732 อนงครั์ตน์ ภูริชสุวรรณ
733 อนุสรา บากา
734 อมรเทพ น าศรีเจริญกุล
735 อมรรัตน์ ขจรเกียรติกูล
736 อรณี ตรีสัตย์
737 อานนท์ เจริญผล
738 อุดมลกัษณ์ ทุมมานนท์
739 อุม้ทิพย์ อุ่นบาง

740 กุสุมา เหรียญค า

สาขาวชิาทัศนมาตรศาสตร์ 

ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

แถว A 10 (ล ำดบัที่ 721-740 )
ห้อง  207   อำคำร 2  ช้ัน 2
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741 เกษกมล ปอหรา
742 ธญัพร ศรีธนานุวฒัน์
743 นิศา ปานอ่อน
744 ปนดัดา ฉิมพาลี
745 มยรีุ ตนัเจริญ
746 เมธาวีย์ ศิรยศอลงกรณ์
747 ลลิตา ศรีบวังาม
748 วรงคก์รณ์ ศรีม่วง
749 วิมพวิ์ภา ทองป่ิน
750 ศิริลกัษณ์ จิตตรง
751 สรศิชา ทองดี
752 อารยา ค าดี

753 ขวญัชนก เจตนเสน
754 ชญัญานุช สุวรรณนิตย์
755 ทิพวรรณ ไฟจตุัรัส
756 ธีรพล สารกอง
757 นนัทนภสั เปล่งอร่าม
758 ปฏิพล บุญมาไสว
759 พชัรา พนมเขตร์
760 พชัราภรณ์ แสงทองสุขศรี

แถว B 10 (ล ำดบัที่ 741-760 )

สาขาวชิากายภาพบ าบัด

ห้อง  207   อำคำร 2  ช้ัน 2

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่
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761 วราภา เอ่ียมศรี
762 วริยา ทองศรี

763 จิตติมา พุ่มพวง
764 จุริพฒัน์ หนูเริก
765 เจตดิลก ดอกไมข้าว
766 ณฏัฐา เพียรทวีกิจ
767 ณิชชาดา แพรเขียว
768 ประภาศิริ กมลเพช็ร
769 ปิยาพชัร ศรีสมบติั
770 พรสวรรค์ นนัตา
771 พชัริดา ภู่แยม้
772 พิชญวรรณ เน่ืองพลี
773 ลลิตา กลางบุรัมย์
774 วรธน หมดัยซูบ
775 ศกลวรรณ บวัแกว้
776 ศุภนุช เชยกล่ิน
777 สลิลทิพย์ เอ้ียวสกุล
778 อภิญญา เหล่านิล
779 อรกนก ศิริขนัธ์

780 กมล พิทกัษภ์าวศุทธิ

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด)

แถว C 10 (ล ำดบัที่ 761-780 )
ห้อง  207   อำคำร 2  ช้ัน 2

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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781 กมลชนก กล่ินเมือง
782 กรชยั สาคร
783 กฤษกนก สุขคณาลกัษณ์
784 กญัญาวีร์ ศกัด์ิปรีชายนืยง
785 กลัยาพร ทองใบ
786 กาญจนา แกว้กอง
787 กานตเ์มธสั เพง่ผล
788 เกวลิน วนัโพนทอง
789 ขวญัรัตน์ ยศบุญ
790 จิตตราพร พวงประดบั
791 จุฬาลกัษณ์ คมกลา้
792 เจษฎาพร อรัมสัจจากูล
793 ชิดชนก เตม็ใจ
794 ชินาธิป นุโรจน์
795 ซลัมา มูเก็ม
796 ณฐัฤทธ์ิ อาวรณ์
797 ถิรดา ไชยยายงค์
798 ธนาภรณ์ สุพรรณฝ่าย
799 ธภร สุพพตัเวช
800 นุสรีนา เจะปอ

แถว D 10 (ล ำดบัที่ 781-800 )
ห้อง  207   อำคำร 2  ช้ัน 2
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801 นูร์มา งอปูแล
802 บิสมี ตรี
803 ปภาติณ ศรีวฒันานุพนัธุ์
804 ปรียาภทัร สันทาลุนยั
805 ปัณณวฒัน์ ม่วงทิม
806 ไปยมาศ นาฬิกา
807 พริมา พิมพเ์ถ่ือน
808 พชัรินทร์ วิจกัขณ์สาสน์
809 พิชญาภา กุพนัล า
810 พิมพพ์ลอย ประภาโส
811 เพญ็นภา จ านงเพียร
812 ภชัรีญา เดชศิริ
813 ภาณุพงศ์ ทนัสมยั
814 ภาณุวฒัน์ ชุติโชติล่ิมสกุล
815 ภิษชักานดา อาภรณ์พฒันพงศ์
816 ภูริศา เพชรดี
817 มนสัชนก ไสยสมบติั
818 มูลียา่ หะยมีา
819 ยศวดี เชาวป์รีชา
820 วรรณนิดา อารีมาน

แถว A 11 (ล ำดบัที่ 801-820 )
ห้อง  507   อำคำร 2  ช้ัน 5



Page 42

821 วาสนา ปันตะทา
822 วาสนา อ้ึงประภากร
823 ศกลวรรณ ศรีเมือง
824 ศนนัธฉตัร จนัทร์เรือง
825 ศราวฒิุ กองพิมพ์
826 ศรีสุดา ชูมี
827 ศิริลกัษณ์ หวนับิหลาย
828 สายชล หมูนิล
829 สิรภพ สินไพบูลย์
830 สุธาวี วงศว์าลย์
831 สุพฒัน์ตรา สุนนัท์
832 สุภคัชญา สิทธิสาร
833 สุวนนัท์ ดีประวติั
834 อภิวฒัน์ ชยัชุมขนุ
835 อรวรรณ คงเขียว
836 อลิษา ศรีประเสริฐ
837 อกัษราภคั ทบังาม
838 อาซูรา บูงอสายู
839 อารียา จีนนอก
840 ไอริน ลอยประโคน

แถว B 11 (ล ำดบัที่ 821-840 )
ห้อง  507   อำคำร 2  ช้ัน 5



Page 43

841 ฮซันาฮ์ นุย้โสะ

842 วาทินี สุปัญญา
843 ศิริกร ธนศกัด์ิเดชา

844 สิรีธร อ าพนัธุ์

845 ฆฤษวี ศรีวฒันา
846 ชมชนก ตั้งตระกูลธรรม
847 ฐานิสสโร บุเงิน
848 ธนพร ลิมปะพนัธุ์
849 ธวชัชยั เช้ือสงฆ์
850 นวลนภา เอ้ือจิตต์
851 นนัทน์ภสั แกว้ตาเสน
852 ปรเมศวร์ ค  าไทรแกว้
853 พิชญานนัศ์ มาณะสุวอ
854 พิมพพิ์ศา วิเชียรศิลป์
855 ภูเบศน์ ถวิลการ
856 ภูมินทร์ จิตตะกาญจน์
857 มูฮมัหมดัฮีซมั เตะ
858 รมณียา บุญมี
859 รัฐติยากร ไววอ่ง
860 ศรัณญา บุญมีโชติ

สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวนัออก)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวนัออก)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว C 11 (ล ำดบัที่ 841-860 )
ห้อง  507   อำคำร 2  ช้ัน 5

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวนัออก)
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861 ศุภวฒัน์ พรหมแสง
862 สาวิกา ด ารงเกียรติกุล
863 สุชาวดี เวชอินทร์
864 สุดารัตน์ สุดรักษ์
865 หน่ึงฤทยั ชยับุตร
866 อภิชยั รัตนพงศไ์พศาล
867 อรรถเวช กองนกัวงษ์
868 อจัฉริยา ยิง่ยวด
869 อญัชิษฐา ตั้งละมยั
870 อามีน เสมสรร
871 โอภาวดี วงศสุ์ริยวรรณ

872 ขจีธญัชินี หนานิรันดร์กุล
873 โญษดา อ่อนเนียม
874 ดลฤดี ปานดวง
875 ดวงธิดา ทาเล
876 ธนกานต์ กิจนิธิประภา
877 ผกาพนัธ์ สิทธิบริบูรณ์
878 สุทธิณี ตนัติวรพนัธุ์
879 สุธานิธ์ิ ตนักุล

880 ขวญัฤดี คงเทพ

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว D 11 (ล ำดบัที่ 861-880 )
ห้อง  507   อำคำร 2  ช้ัน 5

สาขาวขิาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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881 พิมพนิ์ภา เทพยศ
882 แพรพลอย ฉตัรชยันพคุณ
883 อรวรา ยศเรือง

884 กชามาส จตุวงศ์
885 กฤตพร ศรีบุตตะ
886 กษิรา ศรีปองพนัธ์
887 กิตติยา พลูทรัพย์
888 จิระประภา ประชาโรจน์
889 ชนมนิ์ภา สงวนหงษ์
890 ชนญัธิดา ราษี
891 ซูฮยันี ราพู
892 ทศันีย์ สิทธิ
893 ธนกร คงธรรม
894 ธญัญลกัษณ์ สุคะประเสริฐ
895 นุชนารถ คงทรัพย์
896 บงกชรัตน์ พรมจนัทท์า
897 ประสพสุข บาลี
898 พรทิพย์ โอวาท
899 พลอยชมพู สงวนธนเวทย์
900 พีรวฒัน์ ชยัวนัดี

แถว A 12 (ล ำดบัที่ 881-900 )
ห้อง  506   อำคำร 2  ช้ัน 5

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
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901 มลิวลัย์ จงใจรักษ์
902 รุ้งธิดา คร ่ าครวญ
903 วนสับดี ตั้งนิยม
904 วรัญญา แกว้มาก
905 ศดานนัท์ จีระเสถียร
906 สรินยา สารศิริ
907 สุธาสินี จ  าปาพนัธ์
908 เสาวภา อิทธิพร
909 อธิเดช ดวงตา
910 อสัมะ นิวาสวสัด์ิ
911 อาริยา ช่วยอินทร์
912 อิงค์ ซงั
913 ฮารีส จารู

914 กชกร เจริญศรี
915 กริชสรา รุ่งนพกิจพาณิชย์
916 กานตธิ์ดา โมฆรัตน์
917 กิติวรรณ จิรฐิติพงศ์
918 ขนิษฐา ดิษฐศิริ
919 ชญานนท์ ลิกขชยั
920 ชาริณี จนัทอง

แถว B 12 (ล ำดบัที่ 901-920 )
ห้อง  506   อำคำร 2  ช้ัน 5

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่
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921 ณจัญมี พลาอาด
922 ณชัชา ธรรมรักษา
923 ณฐัณิชา ตนัติกุลวิจิตร
924 ณฐัณิชา เตชะนรราช
925 ณฐัณิชา พิทกัษว์งศ์
926 ณฐันนท์ รอดสีเสน
927 ธนนัวลญัชน์ ม่ิงขวญัชีพ
928 ธญัธิตา ยิม้เจริญ
929 บงกช โฉมศรี
930 ปรียาภา สกุลศรี
931 ปุณยาภรณ์ พลูวิชา
932 พิมชนก ทองค า
933 พิมพสุ์นนัท์ เอ่ียมสอาด
934 มณีนุช เทศอาเส็น
935 มนญัชยา ค าควร
936 มะอารอฟาต ลาเตะ
937 รัชดาภรณ์ เส็งสุข
938 รุจิราภรณ์ ศิริรุ่งทิพย์
939 วณิชยา เพญ็บูรณสันติ
940 วนิดา ทะแพงพนัธ์

แถว C 12 (ล ำดบัที่ 921-940 )
ห้อง  506   อำคำร 2  ช้ัน 5
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941 วชัราภรณ์ อศัวเดชาชาญยทุธ์
942 วิภาวินี ศรีวิชยั
943 ศศิมาภรณ์ ชยัมงคล
944 ศศิวิมล แสนเสนา
945 โศภิตา สุทธิไกร
946 สุธิดา ชยัวนนท์
947 อธิปพงศ์ บุญญกิจ
948 อรนลิน บริสุทธ์ิ

949 กมลาสน์ โรจน์เรืองนนท์
950 เกาซสั ตนัเปรมวงศ์
951 เกียรติศกัด์ิ อนนัตส์ลุง
952 คุณากร ไตยมณี
953 จนิตตา มงคลวยั
954 จิดาภา แข่งขนั
955 จิรนนัท์ จนัธรรม
956 ชญานิศ ผลารุจิ
957 ณฐัชนิดา ชิณเทศ
958 ณิชาบูล เสวกผล
959 ดารุณี กระลาม
960 ธาร องัสถาพร

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว D 12 (ล ำดบัที่ 941-960 )
ห้อง  506   อำคำร 2  ช้ัน 5
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961 นิรชา ชยัภูมูล
962 บณัฑิตา นาคสกุล
963 ปริมกมล อ่ิมทรัพย์
964 พิชชาพร เรืองธรรม
965 พิมพศ์ุภา แกว้ชยั
966 รัตน์ติยา ชูทอง
967 วรัญญา โพธ์ิเกษม
968 วิรวรรณ ตรีทิพศิริศีล
969 ศศิวรรณ ยกเล่ือน
970 สิริพร นามพร
971 หทยัชนก หว้ยหงษท์อง
972 อรฐิชา ภทัรากร
973 อรัญญา ค าบุรี

974 กชกร นรนราพนัธ์
975 กนิษฐา สุบนัชม
976 กญัญาวีร์ ภทัรสกุลวงษ์
977 กลัยรัตน์ อุดมพรพิทกัษ์
978 กานตพิ์ชชา ขนุพิทกัษ์
979 แกว้ตา ป่งกวาน
980 ขนิษฐา ไชยรักษ์

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

แถว A 13 (ล ำดบัที่ 961-980 )
ห้อง  504   อำคำร 2  ช้ัน 5
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981 จนัทิมา มานพ
982 จิราวรรณ นพรัตน์
983 ชฎาธาร ศิริมงคลโอฬาร
984 ชนิกานต์ มนสัรังษี
985 ชลิตา พิลาภ
986 ชิดชไม ชานนใจ
987 ซาฮีรา มะรีเป็น
988 ฐิตินนัท์ แกว้ชาย
989 ฐิยาภรณ์ ตนัธีระพลชยั
990 ณฐันิชา รักดี
991 ณฐัวรรณ แนมนิล
992 เตชวิทย์ หาญประสพ
993 ทิพรัตน์ สินศิริ
994 ธชัญากรศ์ นอ้ยศรี
995 ธาราริน ปลายเนตร
996 ธิติพล อาระหงั
997 ธีรภทัร์ ปานเจริญ
998 ธีรยทุธ ทะลา
999 นฐัณวรรณ สหกุลบุญญรักษ์

1000 นิศารัตน์ บุตรกนัหา

แถว B 13 (ล ำดบัที่ 981-1000 )
ห้อง  504   อำคำร 2  ช้ัน 5
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1001 นิศารัตน์ โสมนสั
1002 เบญจมาศ จ าปาปุ้ ง
1003 เบญจมาศ แดงสุทธิ
1004 ปภาภสัสร์ เดชดา
1005 ประพิมพร ตุ่นทอง
1006 ประไพพรรณ เตชะรัตน์
1007 ประภาพร มัน่ยา
1008 ปริณภา บวัแกว้
1009 ปริยา ประพาศพงษ์
1010 ปรีณาพรรณ วรรณโรจน์
1011 ผกามาศ ผลศิริ
1012 พงศธร กอนตะวนั
1013 พรวิมล วิเชียร
1014 พรสมยั วงศช์ยั
1015 พชัรา บุญสินชยั
1016 พชัริดา คงชนะ
1017 พชัรินทร์ สุคนธจินดา
1018 พิชญา มโนไพบูลย์
1019 พิมพสุ์ภคั ไกรษร
1020 พิมพิศา วามะลุน

แถว C 13 (ล ำดบัที่ 1001-1020 )
ห้อง  503   อำคำร 2  ช้ัน 5
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1021 พิมลวรรณ ศรีอุตตมะโยธิน
1022 พีรกานต์ บุษยพรรณพงศ์
1023 ไพลิน คูสกุล
1024 ฟ้ารุ่ง สีชะเดช
1025 ภราดร คงใจ
1026 ภทัรสุดา เสนาพนัธุ์
1027 ภานุพงศ์ วิวรากานนท์
1028 ภูเบศ เทพเสน
1029 มยรุฉตัร มูลมณี
1030 มาลินี ห่อไธสง
1031 มิสบะห์ อบัดุลมานะ
1032 ยพุาวดี แซ่โคว้
1033 รฐนนท์ หล่อสุพรรณพร
1034 รวิสรา มีสุข
1035 รุ่งฤดี พรเจริญ
1036 เรือนขวญั กนัตโ์ฉม
1037 โรสซาร่าห์ ภกัดี
1038 ลลิตา พุ่มจนัทร์
1039 วธิดา ฮ่มเมือง
1040 วรรณพร ศรีษะสงฆ์

แถว D 13 (ล ำดบัที่ 1021-1040 )
ห้อง  503   อำคำร 2  ช้ัน 5
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1041 วรรณวิษา สวา่งชล
1042 วรัญชลี ทนุการ
1043 วริศรา พ่ึงเฮง
1044 วาสนา นาคกล่อม
1045 วาสนา ปานปู
1046 วาสนา มามีชยั
1047 วาสินี ลงักะสูตร
1048 วิลาวลัย์ ทุมวงศ์
1049 วิลาวลัย์ วาทะสกุลศิลป์
1050 ศิริพรรณ แสงเพชร
1051 ศุภกร จีราเวชกุล
1052 สุชากร กระจ่างจิต
1053 สุชาดา พงษบ์วั
1054 สุทสัชา เจียมโชติพาณิชย์
1055 สุทิวสั หมัน่กิจ
1056 สุนนัทา วงัคีรี
1057 สุนิสา ชุ่มช่ืน
1058 สุภาพร ชโลธร
1059 อภิรุจี แซ่บิ้น
1060 อภิษฎา กฤษณสุวรรณ

แถว A 14 (ล ำดบัที่ 1041-1060 )
ห้อง  502   อำคำร 2  ช้ัน 5



Page 54

1061 อรปรียา ทองจนัทร์
1062 อรอนงค์ ฐานะ
1063 อจัฉริยา ทองค า
1064 อินทิรา คาวิจิตร
1065 อินธุอร สุขจนัทร์

1066 กฤตยภาคย์ ฉตัรตระกูล
1067 ณชัชา เนินทราย
1068 ณฐัณิชา กมลบูรณ์
1069 นนัทนา กรรณสูตร
1070 พิรุณรัตน์ ชฎา
1071 สิรามล จ๋ิวแหยม
1072 สุภาภรณ์ ใสแป้น
1073 อนงครั์ตน์ แซกรัมย์
1074 อนญัญา ชยัเพช็ร
1075 อกัษรศาสตร์ เรืองแสน

1076 กมลวรรณ ธญับูรณ์ภินนัท์
1077 เครือมาศ พรมวงั
1078 จนัทรา หาญทะเล
1079 จิราภรณ์ วงัทะพนัธ์
1080 จิราภรณ์ สุระสาร

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว B 14 (ล ำดบัที่ 1061-1080 )
ห้อง  502   อำคำร 2  ช้ัน 5
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1081 จีราภรณ์ เหล่าทอง
1082 จุฑารัตน์ ใหม่คามิ
1083 ชลิตา เสนาค า
1084 ฐิติรัตน์ ขณุรงค์
1085 ธนัยกานต์ วีตระกูล
1086 ธิดาภรณ์ ทดัทอง
1087 ปรียานุช แยม้ศรี
1088 ปวริศา ชยัวี
1089 เพญ็พิชญ์ มหรรณพ
1090 มะลิวลัย์ เมฆา
1091 มารีซา หมานอีน
1092 ยวุดี พนัธ์ชา้ง
1093 วรรณา แซ่เต๋ิน
1094 วิลาวณัย์ ในทอง
1095 สุพชัตรา สวา่ง
1096 สุภาวดี ชมสุวรรณ์
1097 อญัวรรณ สทา้น
1098 อินทุอร สุดสงวน

1099 กนกเนตร ธรรมสุข
1100 กนกภรณ์ แสงภารา

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

แถว C 14 (ล ำดบัที่ 1081-1100 )
ห้อง  501   อำคำร 2  ช้ัน 5 
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1101 กนกวรรณ บุญทองแกว้
1102 กนกวรรณ วิเวกวิน
1103 กมลชนก สิทธิพรมมา
1104 กมลชนก สุขรมย์
1105 กญัญณชั สีดาพล
1106 กานตพิ์ชชา เสนทอง
1107 ก าไร จอ้ยทองมูล
1108 กุณฑีรา เครือไธสง
1109 เกวลิน อินนา
1110 เกศรา แกว้ม่วง
1111 จามรี ม่วงมณี
1112 จารุวรรณ พรหมราช
1113 จิตรวรรณ จนัทร์กล่ิน
1114 จิตรอนงค์ อุตอามาตร
1115 จินตนนัท์ บุญตา
1116 จิรัชญา มูลศิลป์
1117 จีราพร สุวรรณพงษ์
1118 เจตริน นอ้ยยะ
1119 ชนมล กุลอกั
1120 ชนากานต์ จินากุล

แถว D 14 (ล ำดบัที่ 1101-1120 )
ห้อง  501   อำคำร 2  ช้ัน 5
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1121 ชารีดา ตรีอีน
1122 ชิดสุภางค์ คบมิตร
1123 ญาณวรรธน์ ศรีพิพฒัน์
1124 ฐาปนีย์ ทรัพยป์ระกอบ
1125 ฐิติรัตน์ พิมพรั์ตน์
1126 ณจัขนาทิพย์ ชิดจงัหรีด
1127 ณฐัพร หนูสีคง
1128 ดนยา จนัทร์ไตรรัตน์
1129 ทิพวรรณ ค าสุนี
1130 ธสริน นิลบล
1131 ธญัญาเรศ สิทธิวงศ์
1132 ธาราวรรณ โคตรชมภู
1133 ธิดารัตน์ ศิริคุณ
1134 ธีรวจัน์ สาโส
1135 นภาพร ผาสุขศาสตร์
1136 นริศรา วงัหนองลาด
1137 นฐัการ เกษเกษร
1138 นามวิถี แตะไชสง
1139 นิภาพร เสนารักษ์
1140 นิราวรรณ เขมา

แถว A 15 (ล ำดบัที่ 1121-1140 )
ห้อง  312   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1141 นิศากร โพธ์ิแสงดา
1142 บดีพร สมพงษ์
1143 บุษบา สายบุปผา
1144 เบญจวลัย์ สมนาม
1145 ปนดัดา เอ่ียมส าอางค์
1146 ประภสัรา มหามล
1147 ปริยากร ทองชุม
1148 ปรียานุช งามจนัอดั
1149 ปัทมาพร วงศส์มบติั
1150 ปาริฉตัร นนัตา
1151 ปาริษา โตชยัภูมิ
1152 พรทิพย์ พลหลา
1153 พรทิพย์ สละเจริญ
1154 พฒันกิจ ทองปลัง่วิจิตร
1155 พทัธรา หาญโสภา
1156 พนัทิวา ดวงปาน
1157 พิมสุดา ศกัดิวงค์
1158 พีรพฒัน์ อ่อนนอ้ม
1159 พทุธิดา ขวญัแพร
1160 ภทัรวดี งามเลิศ

แถว B 15 (ล ำดบัที่ 1141-1160 )
ห้อง  312   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1161 ภิรมยย์า ใจแกว้
1162 มานา จิระสินผดุง
1163 รัติกร สังขเ์รือง
1164 ฤทยัรัตน์ เสาศิริ
1165 ลลิตา นุ่นดี
1166 วนิดา สั้นจนัดา
1167 วรรณธิดา มงัคะรินทร์
1168 วริยา สุวรรณโคตร
1169 วนัวิสาข์ เรืองแสน
1170 วิชญาดา จนัทจร
1171 วิชาดา กสิวิวฒัน์
1172 วิทิยา มะขามหอม
1173 ศรัญญา ศรีจนัทร์
1174 ศศิวิมล วงษล์คร
1175 ศตัยา ยอดโมก
1176 ศิริพร พฒุชนะ
1177 ศิริลกัษณ์ ถ่ีป้อม
1178 ศิริวิมล พุ่มบวั
1179 สหพร ชนะมาร
1180 สิราพร อกัษรเสือ

แถว C 15 (ล ำดบัที่ 1161-1180 )
ห้อง  312   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1181 สุกญัญา จิตรสันเทียะ
1182 สุดธิดา ศกัดา
1183 สุทธิดา หาญจนัทึก
1184 สุปรียา สวยรูป
1185 สุภาพร เนียมปัชชา
1186 สุภาพร บรรยงค์
1187 สุภาพร อินทรก าแหง
1188 สุมาลี ชยัวิเศษ
1189 สุรีรัตน์ แกว้ใสย์
1190 สุรีรัตน์ นมสัศิลา
1191 เสาวลกัษณ์ วงศค์  า
1192 หทยัรัตน์ สีกิ
1193 หน่ึงฤทยั บุญโคตร
1194 อภิญญา ธุรารัตน์
1195 อภิดา สืบศรี
1196 อภิพิณญา กาพยแ์กว้
1197 อรฤทยั ชิงชยั
1198 อรอนงค์ หอมหวาน
1199 อริศรา สาเพง็
1200 อรุณรัตน์ กา้นจกัร์

แถว D 15 (ล ำดบัที่ 1181-1200 )
ห้อง  312   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1201 อกัษราภคั เหล่าอารยะวฒัน์
1202 อจัจิมา สามใบ
1203 อาภสัรา แกมขนุทด
1204 อามานี ดือเระ
1205 อารียา ทองใบ
1206 อารีรัตน์ นิลาวรรณ์
1207 อุมาภรณ์ ศรีเทพ
1208 ไอยะดา ริทศัโส

1209 กญัญณชั ยสีมนั
1210 ธนญัญา ธรรมวฒัน์วิมล
1211 ยพุารัตน์ สายโรจน์พนัธ์

1212 ธนากร โชคพิพฒัน์พร

1213 ชฎาพร ตรีจกัร
1214 ซูลาอณา ลาเตะ๊
1215 ณฐัธิกา วงศก์าฬสินธุ์
1216 พรบงกช อินทรักษ์
1217 พชัราภรณ์ หนูสนัน่
1218 ภทัรวดี จารีศิลป์
1219 ภสัตราภรณ์ คงแกว้
1220 ลภสัรดา งานขยนั

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (สองภาษา)

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว A 16 (ล ำดบัที่ 1201-1220 )
ห้อง  311   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1221 วนาวรรณ แสนทวีสุข
1222 วชัรินทร์ วงศา
1223 ศิริรัตน์ หฤทวรรธน์กุล
1224 สิริลกัษณ์ แซ่ล้ี
1225 สุชาดา แซ่ต้ิว
1226 สุทธิพงษ์ สดไธสง

1227 กมลฉตัร บุญค า
1228 กณัจนรรณ์ ขาวช านาญ
1229 นนัทวฒัน์ โพธิกะ
1230 พิลาสลกัษณ์ ปานสุข
1231 ภูรีรัตน์ เพญ็ศศิธร
1232 รอชิดา้ ยสีมาน
1233 รัตนาวลี สัตยวิวฒัน์
1234 สุดารา ทบับ ารุง

1235 พิศุทธ์ิ ริมราง
1236 วรัมพร อินทนาศกัด์ิ

1237 กนกพร มงคลอินทร์
1238 กมลชนก คุณาชนม์
1239 กมลชนก โชติสุต
1240 กมลรส ปราบมนตรี

แถว B 16 (ล ำดบัที่ 1221-1240 )
ห้อง  311   อำคำร 2  ช้ัน 3

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
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1241 กศิธร คตัตะพนัธ์
1242 โกมินทร์ เชีย
1243 จีราพร เลิศไกร
1244 จุฑารัตน์ โสมนรินทร์
1245 ฉตัรชยั นารูลา
1246 ชญาณี พินิจ
1247 ชินวฒัน์ ล้ิมเจริญ
1248 ณหทยั เน่ืองสิทธะ
1249 ณฐักาญจน์ กอบพณกิจ
1250 ณฐัชนา ศรีสงคราม
1251 ณฐัณิชา ดนังา
1252 ณฐัปภสัร์ ธนพิสุทธ์ิ
1253 ทศันีย์ ชูราศรี
1254 ธนภรณ์ ลึกนุช
1255 ธญัญลกัษณ์ นามลกัษณ์
1256 ธญัญาพร ทองเมือง
1257 ธีรเชษฐ์ วิตนากร
1258 นทัธมน กลยนีย์
1259 นิตยา พยงุศิลป์
1260 ปภสัรา ผิวค า

แถว C 16 (ล ำดบัที่ 1241-1260 )
ห้อง  311   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1261 ปาณรวี ไทยเกิด
1262 พชัรินทร์ธร ป๊อกตงั
1263 พิตติภรณ์ หสัภาค
1264 พิมพวิ์ภา สุวรรณกาศ
1265 ฟาร์ตินนาเดียร์ ปะสู
1266 ภานุวฒัน์ ศิรินุพงศ์
1267 ภีมวรา นุ่มฤทธ์ิ
1268 ยวุดี พาเจริญ
1269 รจิพร สืบหิรัญ
1270 รุจิรา โพธ์ิดี
1271 ลลัน์ลิตา ชูจนัทร์
1272 วรรณธิตา ทรวดทรง
1273 วรานี แสนปิง
1274 วชัรินทร์ เตศิริ
1275 วิภารัตน์ โกสิลารัตน์
1276 สรารัตน์ งามสอาด
1277 สิทธ์ิ เตรยาวรรณ
1278 สุชาดา มีคะนุช
1279 สุณฐัชา ยนืยง
1280 สุทธิดา ล่ามกิจจา

แถว D 16 (ล ำดบัที่ 1261-1280 )
ห้อง  311   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1281 สุนิสา จนัทวิโรจน์
1282 สุรียม์าศ กลดักนัแสง
1283 สุวนนัท์ แสนทวีสุข
1284 อณชัฐญา วงทะนงค์
1285 อรพรรณ แซ่ม่ง
1286 อรพิน เพชรทิพย์
1287 อาลิษา โพธิกนิษฐ์
1288 อิสราภรณ์ ภาวิไล

1289 ฐิติญา กล่อมจิตร์

1290 จนัทร์เพญ็ สิงห์แจ่ม
1291 ณฏัฐาภรณ์ แจง้ประดิษฐ์
1292 ทิศาลกัษณ์ วรสาร
1293 ธนพร กล ่าทวี
1294 ธีระพฒัน์ นิสัยคาน
1295 ภิวฒัน์ ประสพผล

1296 กิตติศกัด์ิ กิตติธานุสรณ์
1297 อรรถชยั ระหนัสิม
1298 อรอนงค์ ทรัพยม์ัน่

1299 กษิดิศ กุลธรรม
1300 เกษมสุข พฒันกิจด ารงค์

สาขาวชิาเคมีประยุกต์

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมชีวการแพทย์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว A 17 (ล ำดบัที่ 1281-1300 )
ห้อง  310   อำคำร 2  ช้ัน 3



Page 66

1301 คทัลียา พุ่มเจริญ
1302 ธนพร ปล้ืมจนัทร์
1303 ธ ารง เอียดสงคราม

1304 กมลรัตน์ ปัตถานงั
1305 ศิริเพญ็ พาตา

1306 กชพรรณ โสรสาร
1307 กมลวรรณ ภกัษา
1308 กานตธิ์ดา ยนัตะพนัธ์
1309 จรูญโรจน์ เพ่ิมทรัพย์
1310 จนัทร์เพญ็ สมตน
1311 จุฑามณี แถวนาม
1312 ชลธิชา เนียมบุญเจือ
1313 ชุตินนัท์ เสาเงิน
1314 ณฐักาญจน์ แกว้เช้ือ
1315 ดิลก ดีนาง
1316 ธญัภทัรณ์ ตระกูลจนัทรศิริ
1317 นิภาภสั พนัธุพาน
1318 พิมพช์นก วรรณรัตน์
1319 พธิุตา สังฆะมะณี
1320 ฤดีรัตน์ รอดมณี

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมชีวการแพทย์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมชีวการแพทย์)

แถว B 17 (ล ำดบัที่ 1301-1320 )
ห้อง  310   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1321 วชิราภรณ์ หลวงกนั
1322 สุนนัทา ทองเกิด
1323 สุนิสา หนูพนู
1324 สุมนสั สุมะโอภาส
1325 อจัฉรา ช่วยเตม็

1326 กฤษณะ ปาละกะวงศ ์ณ อยธุยา
1327 กิตติศกัด์ิ ชุณหโกวิท
1328 จุฑาธิป โฉมทรัพยเ์ยน็
1329 เจษฎา จนัตะ๊คาด
1330 ชชัวาล เตชะเพ่ิมผล
1331 ชยัวฒัน์ ปานทอง
1332 เชฏฐดิฏฐ์ อามระดิษฐ์
1333 ไชยศกัด์ิ วานิชโชวกิ์จ
1334 ณฐกร ธนโชติปวรกุล
1335 ณฐภทัร ธนาดิษย์
1336 ณฐัวฒิุ เบ็ญจรัตน์
1337 เนติวฒัน์ ใจซ่ือ
1338 ป.ชุณหวิศว์ สวา่งคีรี
1339 ปรมาพล โรจน์ประทกัษ์
1340 ปราโมทย์ วาทเกียรติกุล

สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล)

แถว C 17 (ล ำดบัที่ 1321-1340 )
ห้อง  310   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1341 พีรดล ดวงพิมพ์
1342 ภานุวฒัน์ จอมพงษ์
1343 ภาสกร พทุธาวงษ์
1344 ระพี ทรัพยส์ะสม
1345 วิทยา ดว้งแกว้
1346 สนธยา คงเจริญสุข
1347 สหพัย์ พนัเดช
1348 สุรชยั ทองนาค
1349 อติเทพ กัง๋เซ่ง
1350 อบัดุลฮาฟิซ เพช็ร์นูร์

1351 คมสัน เมฆชอุม้
1352 จาตุรงค์ สร้อยบุญ
1353 จิรวฒัน์ ค  าชารี
1354 ชาติชาย พุ่มเจา้
1355 โชติพงศ์ อภิรักษกิ์ตติกุล
1356 ณฐัฐาปกรณ์ กุมหาชยั
1357 ณฐัวฒัน์ เดชบุญ
1358 ดนุพล กิตติประเสริฐสุข
1359 เทอดพงษ์ ศรีโนนยาง
1360 ธนพล ชิวหะ

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า)

แถว D 17 (ล ำดบัที่ 1341-1360 )
ห้อง  310   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1361 ธเนศ ศิริสมบรูณ์
1362 ธาดา ม่วงแสง
1363 ธีรพฒัน์ บุญรักษา
1364 นพพล นยัรมณ์
1365 นภสักร ป่ินเงิน
1366 นฤพนธ์ ชยัเพชร
1367 เพชรพิชญา สมภูงา
1368 ภานุพงศ์ ศรีถนอมวงศ์
1369 ภานุวสั บุญสูงเนิน
1370 ฤชุกร ผ่องพฒิุ
1371 วนิต ชุ่มช่ืน
1372 วรกิจ พชัรนิลประมุข
1373 วฒิุพนัธุ์ พทุธพนม
1374 ศาตพร นุชเนตร
1375 สรายธุ แกว้ประเสริฐ
1376 สิปปนนท์ จนัโท
1377 สิรภพ ชอบประดิถ
1378 สุทธิพงษ์ ทิพธามา
1379 อดิศร บุญศกัด์ิศรี
1380 อนนัต์ ค  าอ่อน

แถว A 18 (ล ำดบัที่ 1361-1380 )
ห้อง  309   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1381 อนนัทชยั โสภารัตกุล

1382 กีรติญา เยน็วารี
1383 นพคุณ สัมฤทธ์ิดี
1384 นวพล ภูงามเงิน
1385 พรกนก ยอดสุดเอ้ือม

1386 กรกฎ ขามช่วง
1387 กรเทพ คลา้ยอกัษร
1388 เก้ือกูล บุญปลูก
1389 คทัธิยา ศกัดา
1390 จิรกิตต์ิ รุ่งสิงห์ทอง
1391 จิระพงษ์ สรึมงาม
1392 ชมพนุูช โพธ์ินอ้ย
1393 ชลวิทย์ กล่ินล าดวน
1394 ชุติสุดา ผดุงโอษฐ
1395 ชูชยั เสาร์ทอง
1396 ญาณวฒิุ ขมุทอง
1397 ณฏัฐนนท์ นุเวที
1398 ณฐัดนยั พรัดชู
1399 ดรุณี ลายภูค  า
1400 ทศวรรษ พงศพ์านิช

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมโยธา)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมโยธา)

แถว B 18 (ล ำดบัที่ 1381-1400 )
ห้อง  309   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1401 ธวชัชยั โคตะมี
1402 ธวชัชยั นนัทพ์ลาธร
1403 ธิปไตย อยูส่บาย
1404 นิธิกา ศาลางาม
1405 บุลากร ยอดมูลคลี
1406 พรจกัรี บุญสู่
1407 พรเทพ เดชตระการผล
1408 พนัธนทั จมัมวานิชกุล
1409 พีรพล ด าสอน
1410 พีระ สังขช่์วย
1411 พฒิุสรรค์ เนียมเปีย
1412 ภาณุพงศ์ ถนดัคา้
1413 ภานุพงศ์ แสงดี
1414 ยวุดี พลูสิน
1415 ระพีพฒัน์ แกว้พวง
1416 วรพล ตรีประพิณ
1417 วชัญช์านลจ์ เพญ็จนัทร์
1418 วิสิทธ์ิ โสมสิทธ์ิ
1419 ศุภลกัษณ์ เหมาะหมาย
1420 ศุอาภา พยคัฆชาติ

แถว C 18 (ล ำดบัที่ 1401-1420 )
ห้อง  309   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1421 สกรรจ์ หนูพรหม
1422 สรศกัด์ิ จนัทร์เรือง
1423 สิริลกัษณ์ เขม็ทอง
1424 สุนนัท์ สีภูมิ
1425 โสภณ เลียบดี
1426 องอาจ ติยะสุขสวสัด์ิ
1427 อติศกัด์ิ อติอานนท์
1428 อธิป พทุธวารินทร์
1429 อนุกูล ศรีละมยั
1430 อรรถพล จิตอารี
1431 อุดมศกัด์ิ อินทร์ศร
1432 เอกพนัธ์ ศรีค  าพล
1433 เอกสิทธ์ิ สวา่งศรี

1434 ธีรวจัน์ ขนุพิลึก

1435 รัญชิดา ชินวงษ์

1436 กมลพรรณ ฤทยัวฒัน์
1437 ณฐั สายทดั
1438 ณฐัณิชา หิมเวช
1439 ธนกรกาญจน์ ล้ิมเลิศเจริญวนิช
1440 ธญัญรัตน์ ธาราพิตรกิจชยั

สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมเคม)ี  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมเคม)ี  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว D 18 (ล ำดบัที่ 1421-1440 )
ห้อง  309   อำคำร 2  ช้ัน 3

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมเคม)ี
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1441 นนทกานต์ เลิศรุ่งวิทยาชยั
1442 นนัคภชัสรณ์ ภูมี
1443 ปุญญพฒัน์ บุญวิลยั
1444 พิมพช์ญาณ์ ญาณสมบูรณ์
1445 ภทัรพงษพ์นัธ์ เตชะกฤตธีรธ ารง
1446 วิชุดา สราวนั
1447 ศศิธร ภู่ทอง
1448 สิรานรี ภูหดัสวน
1449 อนุชิต โกเมนเอก
1450 เพญ็ประภา มะณู

1451 ช่อสุดา อินตะ๊วิชยั

1452 ปัณฑารีย์ รุ่งเพชรคุณากร

1453 กนกกร แกว้ศรีปราชญ์
1454 เกสะรี ต่ายแพ
1455 จุฑามาศ ทองพฒัน์
1456 ชลธี แสงทน
1457 ทษัชา พรมวนั
1458 บรรฑวรรณ พลูสวสัด์ิ
1459 พฒิุพงษ์ ธนวีระกุล
1460 รัชนีกร แกว้นาวี

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมอุตสาหการ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมอุตสาหการ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมอุตสาหการ)

แถว A 19 (ล ำดบัที่ 1441-1460 )
ห้อง  308   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1461 วรพงศ์ ทิพยโ์สตร
1462 ศาตนาถ วิชิตนาค
1463 สหทตั รุ่งขวญัศิริโรจน์
1464 สันติภาพ อนุรักษว์งศศ์รี
1465 สุนิสา วิโรจน์วฒันกุล
1466 หฤทยั วะริพนัธ์
1467 หิรัญชยั เนียมแหลม
1468 อษัฎาวธุ จิวสุวรรณ
1469 ภทพร จัน่นอ้ย

1470 กรกนก เตง็เกา้ประเสริฐ
1471 จริยาภรณ์ สังขช่์วย
1472 จกัรพงศ์ ฟปูล้ืม
1473 ธีรกุล คุณชมภู
1474 นวพฒัน์ เตชะธางกูร
1475 นฐักา แคลว้ออ้ม
1476 พิชญุตม์ บวัทอง
1477 มณเฑียร พนัธุ
1478 รังสฤษด์ิ ผ่ึงผาย
1479 วิภาดา ตนัติสัจจาภิรักษ์
1480 อรนญัช์ เรืองโรจน์

สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

แถว B 19 (ล ำดบัที่ 1461-1480 )
ห้อง  308   อำคำร 2  ช้ัน 3 

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม)
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1481 อคัรเดช ไชยทองศรี

1482 จิรนุช จนากร
1483 ภกัดีพร จุลปาน
1484 ภานุพงศ์ สวสัดิวิทยะยง
1485 อรอุมา ช่างปัน
1486 อารักษ์ คุณานพรัตน์

1487 ญาธิกานต์ มากสินธ์
1488 สิริวิมล ผลสุข

1489 กฤตวฒัน์ พนัธ์เทียน
1490 กิตติพล ตูท้อง
1491 ชีวิมพ์ เงียบพลกรัง
1492 เชิดพงษ์ พีระคมั
1493 ฐาปกรณ์ วงคช์ยั
1494 ณพล เขมน้เขตการณ์
1495 ทกัษิณ บุญส่ง
1496 ทิพยรัตน์ เวชกุล
1497 ธนพงศ์ ธนวฒิุสกุลชยั
1498 ธนชั พ่ึงทอง
1499 ธวชัชยั ยศศิริ
1500 นูรอาริซา จนัทร์วิเศษ

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์)

แถว C 19 (ล ำดบัที่ 1481-1500 )
ห้อง  308   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1501 ประพนธ์ ภิญโญชีพ
1502 ปราณี ดาวตรง
1503 ปริชาโณ สวสัด์ิพนัธุ์
1504 พลชนะ คงนนท์
1505 พีรพฒัน์ ชีพเกิดสุข
1506 ภวิศ เพชรเรียง
1507 ภูมิรพี ดีมานนท์
1508 ยงยทุธ์ ตรีทร
1509 วชัระ สมศรี
1510 วฒิุชยั ช่างวาด
1511 ศิริรัตน์ ศรีชู
1512 ศุภกร จนัทร์แพทยรั์กษ์
1513 ศุภณฐั มิลงัค์
1514 สวภพ ชชัวาลย์
1515 หทยัชนก จนัทรานาคราช
1516 อานนท์ เกษมสุขไพศาล

1517 กฤตนยั ป้อมเพชร
1518 กฤตยชญ์ สุพรรณกิจ
1519 ณฐัธเดชน์ อภิภชัเดชา
1520 ภูวภทั ทยาวฒิุพร

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมยานยนต์)

สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์

แถว D 19 (ล ำดบัที่ 1501-1520 )
ห้อง  308   อำคำร 2  ช้ัน 3
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1521 อาทิตย์ ปากวิเศษ

1522 กิตติคุณ สุพะศิลป์
1523 ชลสิน เดแลง
1524 ชยัยทุธ ปัณณราช
1525 โชติวิทย์ จิรายวุฒันกุล
1526 ณฐัพล ธญัญาพิทกัษ์
1527 เดโช เสมสฤษด์ิ
1528 ทิวากร เสมดี
1529 พรภพ แจ่มสวา่ง
1530 ภูษณะ ทรงกลด
1531 สุธวฒัน์ มะลิรัตน์

1532 จกัรเชษฐ์ พลูกสิ
1533 ณฐัชนน บรรทดัเท่ียง
1534 ณฐัวฒัน์ ศิโรรัตน์
1535 ธรรมวตัร พนัธุ์เพง็
1536 ธวชัชยั แซ่คู
1537 นพดล เทพศกัด์ิ
1538 รัชศกัด์ิ ชุมเเสง
1539 อภิรัฐ วงศมี์เลิศ

1540 กรกช คงวนั

สาขาวชิาวศิวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน)

สาขาวชิาซ่อมบ ารุงอากาศยาน

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (ซ่อมบ ารุงอากาศยาน)

สาขาวชิานักบินพาณชิย์ 

แถว A 20 (ล ำดบัที่ 1521-1540 )
ห้อง  3-105   อำคำร 3  ช้ัน 1

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (นักบินพาณชิย์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่
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1541 ฉตัรจกัร โคนนัทน์
1542 ณฐกร กุลเดชชุติวตั
1543 ณฐพร มานพกวี
1544 ธนพร ร้ิวทอง
1545 ปัญชลี จนัทโชติ
1546 ปิติภาคย์ บูรนนทธ์วฒัน์
1547 ปุริมา โภคา
1548 ภทัรพงษ์ สมพร
1549 ภทัรพล ภทัรนวกุล
1550 ภาณุรุจ จตุจินดา
1551 ภูธกานต์ ศรีมงคล
1552 รัชกาล ขนุหม่ืน
1553 ศิลา ตนัไพบูลย์
1554 อภิสิทธ์ิ อริยะภคัภิญโญ
1555 อิทธิพทัธ์ แกว้รัตน์

1556 จิรภาส แท่งทอง
1557 ณชยั กิจวานิชย์
1558 ธนกฤต ศรานุชิต
1559 นิติภกัด์ิ ภุคุกะ
1560 พสิษฐ์ วงศน์าค

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (นักบินพาณชิย์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว B 20 (ล ำดบัที่ 1541-1560 )
ห้อง  3-105   อำคำร 3  ช้ัน 1
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1561 ภูษณิศา พนัธ์สง่า
1562 มนสัวี เลิศฤทธิพงศ์
1563 รัชชานนท์ พินิจวงษ์
1564 สิปราง สมบูรณ์ศิลป์
1565 สุเมธี อินทรเนตร

1566 คงชลชั งามประสิทธ์ิ
1567 จิราธร คุม้สังข์
1568 จิรายุ แตรั้ตนชยั
1569 ชเยนทร์ ถนดัพจนามาตย์
1570 ฐิติพนัธ์ รุจิรอาภรณ์
1571 ณภทัร ขวญัเมือง
1572 ณฏัฐณิชา ชยัมหาวนั
1573 ธนเดช ชาญสมุทร์
1574 ธนวรงค์ อบรมย์
1575 ธนวฒัน์ แจง้สุทธิวรวฒัน์
1576 ธนวิชญ์ ธนมงคลภทัร
1577 ธชัชยั จูหอ้ง
1578 พงศธร สิวะกรเสถียร
1579 พิชญนนัท์ ภู่พุ่ม
1580 พีรพฒัน์ วฒันสิงห์

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (นักบินพาณชิย์)

แถว C 20 (ล ำดบัที่ 1561-1580 )
ห้อง  3-105   อำคำร 3  ช้ัน 1
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1581 ฟัยซาล เหมรา
1582 สรวิชย์ วิจิตรปัญญา
1583 สิทธนา วานิชสวสัด์ิ
1584 อติชาติ สุขบญัชา
1585 อธิป เหล่าไทย
1586 อากาศ จนัด์
1587 กงสุล เจริญจิตร

1588 ภาวินี พ่ึงพา
1589 สุวนนัท์ วนัทองเจริญ

1590 พรรณฑิฌา พิมาน
1591 สราวธุ ประกอบสิน

1592 ชนินทร แผนสมบูรณ์
1593 นลพรรณ ก าลงัฟู
1594 ปิยวรรณ รัตนชยั
1595 รัชนีกร แตม้งาม
1596 วิลาวลัย์ ข  าพกุ
1597 ศิริพร กลางสาทร
1598 อมรรัตน์ ขวญัเมือง
1599 อิลยาส ยะโกบ
1600 อุมาพร สุวรรณแสน

สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว D 20 (ล ำดบัที่ 1581-1600 )
ห้อง  3-105   อำคำร 3  ช้ัน 1

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ)



Page 81

1601 ณภชันนัท์ อฑัฒว์รัชญ์
1602 ศุทธวีร์ สรกุล
1603 อามีร่า อนุรักษ์

1604 ปภสัรา จุลพนัธุ์
1605 สุภาทิพย์ ญาตินิคม

1606 กมลชนก ฉิมพายพั
1607 ขนิษฐา แกว้ช่วย
1608 ขวญัแกว้ นวมกระโทก
1609 เครือวลัย์ สุขอ่ิม
1610 ณฐิกร โตวิจิตร
1611 ณฏัฐา ตั้งตระกูลเจริญ
1612 ธนกฤต มณีโชติ
1613 ธนดล ปัญญาครอง
1614 ธนัยช์นก ดวงอุปะ
1615 นิชาภทัร สโมสร
1616 พรพิมล สินสมบติั
1617 พิกุลทิพย์ พทุธรักษา
1618 ภาวิดา ดวงแกว้
1619 รัฐธีร์ อุดมรังสีพงศ์
1620 วิชุดา รัชตปาโล

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอีาหาร)

แถว A 21 (ล ำดบัที่ 1601-1620 )
ห้อง  3-102   อำคำร 3  ช้ัน 1

สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอีาหาร)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอีาหาร)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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1621 สุดารัตน์ กะสิรักษ์
1622 โสรญา จอ้ยโทน
1623 อุบลวรรณ พิมพล

1624 กฤษณพงศ์ รูปศรี
1625 กิตติพงศ์ รองทองกูล
1626 จกัรพนัธ์ แกว้ประไพ
1627 ฉนัทพฒัน์ ตนัเจริญ
1628 ชยัรักษ์ รัตตกูล
1629 ณฐันนัท์ สินนัตา
1630 ทชัพล จนัทร์มูล
1631 ธนวิเศษ ประมงวฒันา
1632 ธนฐั เทียนชยั
1633 ธราเทพ สมคะเณย์
1634 พงษสิ์ทธิ คงเจริญ
1635 พฒันินทร์ สุดสายบวั
1636 เพญ็ศิริ ใชส้งวน
1637 รัชพล โกวิทพิสิฐสกุล
1638 วรรณเทพ จนัทร์จรูญจิต
1639 วรรณศกัด์ิ เพญ็พิพฒัน์กุล

1640 ณฐากูร ปานพรม

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

แถว B 21 (ล ำดบัที่ 1621-1640 )
ห้อง  3-102   อำคำร 3  ช้ัน 1

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่
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1641 ปิยะภทัร นะมาตร์

1642 ปรมินทร์ ร่ืนจิตร์
1643 ภคัพล เจจือ
1644 อคัรวินท์ สาโท

1645 กรรวี นาราพลอมัพร
1646 กฤษกร เพชรเยน็
1647 กนัยารัตน์ ชูจิต
1648 กลัยา วฒันะเวชศกัด์ิ
1649 เกริกฤทธ์ิ ยงหนู
1650 จอมทอง องคศิ์ริพร
1651 จิรวฒัน์ อยูสุ่ข
1652 จิรายุ สุขีพจน์
1653 เฉลิมชยั ภาคไพรศรี
1654 ณฐันนัท์ อนุสรณ์รุ่งเรือง
1655 ณฐัภทัร แสงสุวรรณ
1656 ณฐัฤทยั วงษค์  าจนัทร์
1657 ณฐัวฒัน์ จีระนนัทกิจ
1658 ณิชาภา กลดัทองธนากร
1659 ธนวิชญ์ บุดดา
1660 ธวชัชยั วงศสุ์ขวิวฒันา

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

แถว C 21 (ล ำดบัที่ 1641-1660 )
ห้อง  3-102   อำคำร 3  ช้ัน 1



Page 84

1661 ธชัพงศ์ ผิวสานต์
1662 ธนัยช์นก ปฐมศิริสกุล
1663 ธีร์ธวชั คิดละเอียด
1664 ธีรศกัด์ิ ระงบัภยั
1665 นนัทกานต์ ค  านวนวยั
1666 นนัทิพฒัน์ เกาวนนัทน์
1667 บณัฑิต พลายวิชิต
1668 บูชิตา ธนโกไสย
1669 ประจกัษ์ กูลนรา
1670 ปริญญา เขาแกว้
1671 พรประเสริฐ แช่มประเสริฐ
1672 ฤชากร ทองฉิม
1673 ฤทธิเกียรติ วิลยัรัตน์
1674 วรรณฤดี พ่ึงเฮง
1675 วรุตม์ บุบผะศิริ
1676 วิมลมาศ พงษส์ถิตย์
1677 วีรภทัร โอฬาริก
1678 สุนิสา สุวรรณชาติ
1679 สุพตัรา เฟ่ืองฟุ้ ง
1680 อนุศิษฏ์ ผดุงผาติกุล

แถว D 21 (ล ำดบัที่ 1661-1680 )
ห้อง  3-102   อำคำร 3  ช้ัน 1
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1681 อรรถชยั บางพิเชษฐ์
1682 เอกธ ารง จิรธนาธร

1683 ปวีณ ประธาน

1684 พิมพลอย เผยฉวี
1685 รักษิต หนองบวั
1686 อธิราช แจ่มวรรณา

1687 จีรวฒัน์ โมนาติ
1688 ณฐกร ธารเจริญ
1689 ณฐัดนยั ลีละบรรยงค์
1690 ณฐัสิทธ์ิ ฮอ้แสงชยั
1691 ทิวานนท์ สมฤทธ์ิ
1692 นิธิวชัร์ จินดาเรืองวิชญ์
1693 พีรวสั ทองกร
1694 พีระพงษ์ ศิวสฤษด์ิ
1695 รัตนพล จวบแจง้
1696 วสันต์ อินอ่อน
1697 ศราวฒุ วงษส์วาท
1698 ศรุต ภทัรอนุชิตกุล
1699 สิทธิชยั ล้ิมอ่ิม

1700 กิตติภตั ขนุราม

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมัลตมิีเดยี

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (การจัดการสารสนเทศ)

แถว A 22 (ล ำดบัที่ 1681-1700 )
ห้อง  3-101   อำคำร 3  ช้ัน 1

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (คอมพิวเตอร์เกมมัลตมิีเดยี)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (คอมพิวเตอร์เกมมัลตมิีเดยี)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (คอมพิวเตอร์เกมมัลตมิีเดยี)

สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศ
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1701 จุฑามาศ เมฆสอน
1702 ฉตัรนภา ร่มไทร
1703 หริพล จนัทวฒัน์

1704 จารุพฒัน์ อุไรรงค์

1705 กนัต์ อนนัตธ์นวฒัน์

1706 พิศณุ บุรมศรี

1707 กณัตพ์งษ์ ศรีโกมลภสัร์
1708 กิตติ อ่อนประสพ
1709 จิราวรรณ พิมพา
1710 ชนชั ปาริยะรังสี
1711 เอมิกา นุชอ่ิม

1712 นฐัพร สองนาค
1713 พดัชา เรืองอนนัต์
1714 สุทธิดา ฉายะวรรณ

1715 กิตติยา สุระขนั
1716 จกัรินทร์วชัร์ เอกคณาสิงห์
1717 มณฑลกฤษณ์ ทดัเทียม
1718 ศศิธร ตุม้เพชรรัตน์
1719 อรัญญา ทรหาญ

1720 จิรัฎฐ์ ทวีทรัพย์

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศวทิยาการบริการ

แถว B 22 (ล ำดบัที่ 1701-1720 )
ห้อง  3-101   อำคำร 3  ช้ัน 1

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศวทิยาการบริการ)

สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการลงทุน)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการลงทุน)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการลงทุน)

สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกจิ

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศวสิาหกจิ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศวสิาหกจิ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศวสิาหกจิ)
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1721 ชยัวฒัน์ ชิวปรีชา
1722 ธนธชั พตัตาหอม
1723 ปัณรส อ่ิมพร้อม
1724 พฒันพงศ์ ทองแดง
1725 พาศิกา จนัทวี
1726 อมรบดี วงัสิงห์

1727 กรวิชญ์ ไทยฉาย
1728 เกียรติไทย บวัตูม
1729 จุฑามณี พลูสุข
1730 ชนสรณ์ แซ่อ้ึง
1731 ณฐักมล ป่ินทอง
1732 ณฐัพชัร์ อนนัตศิ์ริกุล
1733 ไพรผกา นิลสลบั
1734 รัฐติพงษ์ รังสิยเวคิน
1735 ลกัขณา กิจบุญ
1736 วิณพชัธ์ ภชัรพิพฒันากรณ์
1737 สุชานนัท์ อุตตุย้

1738 จิดาภา ศรีสุข
1739 ญาณิฐา เตม็หวงั
1740 พนิดา อตัตวนิช

แถว C 22 (ล ำดบัที่ 1721-1740 )
ห้อง  3-101   อำคำร 3  ช้ัน 1

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (เทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (เทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์
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1741 แพรพลอย ค าภิระแปง
1742 ภารวี ปรีเปรม
1743 วทนีย์ เกตะมะ

1744 กนกกร คุปตวชั
1745 กนกวรรณ เพชรพงศ์
1746 จกัรกฤษณ์ ชยัศิริ
1747 จนัจีรา สาริกาเกด
1748 จารุพฒัน์ โชติไชยฤทธ์ิ
1749 จิตตินนัท์ พรรณโกมุท
1750 ชาญยทุธ์ บุตรสามบ่อ
1751 ดนุพล จัน่นงเยาว์
1752 ทวีกิจ กฤษฎาเลิศขจร
1753 ธนนนัท์ วงษค์  าจนัทร์
1754 นงนาฏ ฟเูกษม
1755 นภสร จิระพรพาณิชย์
1756 นวพรรณ ป่ินแกว้
1757 พงศกร ข าอาจ
1758 พนมกร พรมหอม
1759 เพญ็นภา ชยัฤกษ์
1760 ภาณุวตัร มานะกิจ

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (เทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์)

แถว D 22 (ล ำดบัที่ 1741-1760 )
ห้อง  3-101   อำคำร 3  ช้ัน 1
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1761 วนชัพร กิจล ามี
1762 วรัญญา สืบพนัธ์โกย
1763 ศุภเดช ศิลาโรจน์
1764 อษัฎาวธุ ใจสมุทร
1765 อาทิตย์ ภูตานนัท์
1766 อามิตา โสอุดร

1767 ชุติมณฑน์ บุญสม
1768 ภาณุเดช วงศป์ระยรู
1769 ศศินุช นุตะชยัศรี

1770 สายพิรุณ ผลศิริ

1771 จุฬาลกัษณ์ ชิดงาน
1772 ช่อเพชร ทิพมอ้ม
1773 ธนชยั แมน้มรกต
1774 ธนัยช์นก เจริญศิลป์
1775 ธีรเดช อมตภกัดี
1776 พิชชาภา ออนสา
1777 ลดารัตน์ ธรรมภกัดีวิมล
1778 วทนัยา พริกเทศ
1779 ศกัด์ินรินทร์ ลายสังข์
1780 สันติภาพ ช่ืนบรรลือสุข

สาขาวชิาสารสนเทศการแพทย์

แถว A 23 (ล ำดบัที่ 1761-1780 )
ห้อง  3-508   อำคำร 3  ช้ัน 5

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการแพทย์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการแพทย์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการแพทย์)
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1781 กฤติน สุชาโต
1782 คุณชัญ์ เฉลิมพรพงศ์
1783 ธนวรรณ ธวชัวิบูลย์
1784 สุธีนนัท์ เพ่ิมพนูขนัติสุข

1785 ธีรุตม์ สุนทรถาวร
1786 นิตินนัท์ จนัทร์รุ่งศรี
1787 นิศานารถ เจริญนิตย์

1788 เกียรติขจร วงศแ์สนใหม่
1789 คิรากร เศรษฐวงศ์
1790 เจนพฒัน์ มนตรีเลิศรัศมี
1791 ณภทัร จนัทวิรัช
1792 ณภทัร ทานตะวิรยะ
1793 ณฐัชยา นาคอุไร
1794 ณฐัดนยั พสิูทธ์ิ
1795 ณฐัพล ทองแดง
1796 ณฐัภทัร ชุติพนัธ์เจริญ
1797 เตชิต ช่ืนเยน็
1798 ทศันยัภรณ์ โมรีรัตน์
1799 ธนเดช แก่นแกว้รัตน์
1800 ธีรฉตัร พุ่มพฤกษ์

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว B 23 (ล ำดบัที่ 1781-1800 )
ห้อง  3-508   อำคำร 3  ช้ัน 5

ปริญญาดนตรีบัณฑิต
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1801 นนทกร มีแสง
1802 นพพร มานะกรโกวิท
1803 นพรุจ พานา
1804 นวพร วสุนธราสุข
1805 นิษฐ์จุฑา จนัทน์วฒันาผล
1806 ปวีร์ เพง็ตะโก
1807 ปิยากร ปิยสุทธ์ิ
1808 พิมพบ์ุญ ธีระวรรณ
1809 ภาณุ ทวีโชติ
1810 ภาดา เศตะพราหมณ์
1811 ภูกอ้งพบ อุ่นที
1812 ภูวณฏัฐ์ พวงจนัทร์แดง
1813 ยรรยง โตเรือง
1814 ฤทธ์ิชนน วาฤทธ์ิ
1815 วรกนัต์ อศัวตั้งตระกูลดี
1816 วรพชัร หุ่นสะดี
1817 ศรันธ์ ช่ืนมนุษย์
1818 สรวิศ ผงัสุวรรณด ารงค์
1819 สหราช อุ่นใจ
1820 สิรวิชญ์ ทาทอง

แถว C 23 (ล ำดบัที่ 1801-1820 )
ห้อง  3-508   อำคำร 3  ช้ัน 5
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1821 เสาวลกัษณ์ อ านาจเกษม
1822 หทยัรัตน์ ค  าภูแกว้
1823 อภิสิทธิ สุทธิบุตร

1824 AUNG PHYO THANT
1825 KHET MAR
1826 NANN EI PHYU
1827 SAW HLA SEIN
1828 SI THU AUNG

1829 KAY KAY KHAINE

1830 HNIN THIRI KYAW
1831 PETER RAM TIN THANG
1832 RATANAN RUNGSINAN
1833 RINCHEN NORBU

1834 EAKAPOJ HORSAENGCHAI
1835 JIAQI WANG

1836 LEONARD KOH KENG HIAN
1837 PUTCHARAPORN CHANTEPAR
1838 SAROCHA PITIDECHACHAI

1839 APHIPHU KHONGSAEREERAT
1840 AUNCHANA KKHUNPEAR

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)

สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ

แถว D 23 (ล ำดบัที่ 1821-1840 )
ห้อง  3-508   อำคำร 3  ช้ัน 5

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (ธุรกจิระหว่างประเทศ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (ธุรกจิระหว่างประเทศ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (ธุรกจิระหว่างประเทศ)

สาขาวชิาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่
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1841 CHAYAPA CHAROENSAKDI
1842 JAMPEL SINGYE
1843 KANTAPON BURAPAPONGSANON
1844 KEAWLEE SANGTEANPARPAI
1845 KRAISIT PRABSIANG
1846 MACHITA RATTANACHET
1847 MULAND KAYEMBE ARSENE
1848 NAMFHA JONGRAK
1849 NATCHARAT WONGPAN
1850 NATTHAROM DEENUSON
1851 NGAWANG TASHI
1852 PANACHAI CHAIMALIG
1853 PATIPHAN THAMRONGVORAPORN
1854 RAPEEPONG SRIPRAMODYA
1855 SONAM DENDUP
1856 THEERARAT WATCHARASIN
1857 UGYEN YESHEY LHENDRUP
1858 WANGCHUK NORBU
1859 WORAWAT THANYACHAROEN
1860 YAW HAN

แถว A 24 (ล ำดบัที่ 1841-1860 )
ห้อง  3-509   อำคำร 3  ช้ัน 5
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1861 CHALITA ROUNGMUNKONG

1862 CHANUNPORN KONGCHAROEN

1863 JIRAYU KETSUWAN
1864 TIN AUNG TUN
1865 TUTSAKORN KITTISIRIKARN
1866 WACHIRAKAN YAEMMEK

1867 NAMSAY GYELPO
1868 TSHERING DORJI

1869 MARY WIN

1870 FAN ZHANG
1871 JIDAPA PRADITKHUM
1872 LUO DAN
1873 SATTAPHONG PHIANGPHOR
1874 SIRILAK UAMPHAKDEE
1875 TASSANAN NARASETHAPONG
1876 THANTHARA RUNGRUANG
1877 TITAYA SITAPRADIT
1878 WATHASIN THIENGTHAM
1879 WORANAN SINLOY

1880 THIENTHAI SANGKHAPHANTHANON

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว B 24 (ล ำดบัที่ 1861-1880 )
ห้อง  3-509   อำคำร 3  ช้ัน 5
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1881 NAW SU MON KYAW
1882 SITTHIWAT BOONTEM

1883 AIK LOUNG HSENG
1884 ASHITA GURUNG
1885 BUNYAONTITA RATTANAPAN
1886 DECHEN TSHOMO
1887 NAW KA BAW HTOO
1888 PANDAREE NILNIYOM
1889 PATHARAWAN PRAJAKTHANATHORN
1890 PIYAWAT NIMNUAN
1891 SAW TUN HLA
1892 SIRAYUTH THONGPRASERT
1893 SONAM PELDEN
1894 WALAILAK BURAPAPHAN
1895 ZHOU ZHOU

1896 CHOMPICHA KHANOBTHAMMAKUL

1897 KANTAPOL KITTITHAKORN
1898 MANCHANAT KONGCHAYANAT
1899 NAPATHSORN UNCHIT
1900 NUTCHAYA MUNGMANEE

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ)

สาขาวชิาการจัดการธุรกจิเอเชีย

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกจิเอเชีย)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกจิเอเชีย)

แถว C 24 (ล ำดบัที่ 1881-1900 )
ห้อง  3-509   อำคำร 3  ช้ัน 5
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1901 SIRIPAT DEEPRASERTWIT
1902 VITVASIN SINGHAPHALIN
1903 YU-TING CHENG
1901

1904 NAWAPORN ANURUKRATCHADA

1905 JIRADA SONGPASOOK

1906 GUNGAMON TEEPAKORNSUKASEM

1907 FUANGFA NAREERAK
1908 PAMELA DORJI
1909 WANICHAYA SUWANRAT

1910 อนุสรา เฮงวิเชียร

1911 นิภาวรรณ์ สมจิตร
1912 พรสุดา ดุดง
1913 สุทธิษา วงษป่ิ์น

1914 กฤตนยั ศรีโท
1915 กฤษณา เกิดโต
1916 กลา้ทรนง เอสันเทียะ
1917 กิตติพงษ์ นิลสนธิ
1918 เกษร ยอดอ่วม
1919 คมสันต์ สุดโธ
1920 ค าพรินทร์ โคตรุฉิน

ปริญญานิตศิาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญานิตศิาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิตศิาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาธุรกจิบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ปริญญาบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)

สาขาวชิานิตศิาสตร์

แถว D 24 (ล ำดบัที่ 1901-1920 )
ห้อง  3-509   อำคำร 3  ช้ัน 5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกจิบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

สาขาวชิาบัญชี (หลกัสูตรนานาชาติ)

ปริญญาบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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1921 จกัรพนัธ์ เพชรรักษ์
1922 จารุวรรณ ศรีภุมมา
1923 จิรฐิกานต์ คงแกว้
1924 จิรนนัท์ สมมงคล
1925 จิราพร สร้อยเเสง
1926 เจนจิรา จนัอินทร์
1927 แจนณิตา รักษาเพชร
1928 ชญานี บุญพิทกัษ์
1929 ชยัวฒัน์ ศรีนุ่นวิเชียร
1930 ฐิตารีย์ วรพฒันะด ารง
1931 ณรงค์ ชาติธรรมกุล
1932 ณฐัพงษ์ มีมะลิ
1933 ณฐัวฒิุ โสธารัตน์
1934 ดรุณี วิสุทธ์ิ
1935 ดวงรัตน์ เท่ียงตรง
1936 ตน้บุญ ยนัตรกิจ
1937 ทศัน์ลกัษณ์ ปัตตพงศภ์ชั
1938 ธนวฒัน์ รู้วิวฒันพงษ์
1939 ธีทตั โฉมศรี
1940 ธีรญา ค าป่าเเลว

ห้อง  3-513   อำคำร 3  ช้ัน 5
แถว A 25 (ล ำดบัที่ 1921-1940 )
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1941 นลินนิภา จิตคุม้
1942 นธัพล หงษค์  า
1943 นสัรูล ยะโก๊ะ
1944 ปภาดา ทองแนบ
1945 ประภสัสร สวา่งภพ
1946 ปริญญา ลุมภกัดี
1947 ปาณสัม์ เกตุสุวรรณ
1948 เผ่านที สายนัประเสริฐ
1949 พงศเ์จริญ ทองไพบูลย์
1950 พงษเ์ดชา สวามิภกัด์ิ
1951 พรอุษา เสนาโนฤทธ์ิ
1952 พทัธดนย์ สันขวา
1953 พิมพกานต์ ศิริกุล
1954 พิมพนิต บุญชะมอ้ย
1955 พิศุทธ์ิ ซ าเผือก
1956 พีรพล อินทรโชติ
1957 ภทัรียารัตน์ อรุณรัตนพิพฒัน์
1958 ภาคีนยั สุขสมพงษ์
1959 ภาณุวฒัน์ เอง้ฉ้วน
1960 ภานุพงศ์ ตรีเดชา

แถว B 25 (ล ำดบัที่ 1941-1960 )
ห้อง  3-513   อำคำร 3  ช้ัน 5
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1961 ภูริชา ศรีอินทร์
1962 มณีรัตน์ สิทธิโชคเมธิน
1963 มายาวี บรรพสุวรรณ
1964 มินตา วิษณุวงศ์
1965 มุจรินทร์ เจริญสุข
1966 ยทุธพล พนัธุฟัก
1967 รัตนา โตมาซา
1968 รุจาภา วชัรอาภานุกร
1969 ลอ้มเดช พลทศฤทธ์ิ
1970 วนิดา ทรงประเสริฐ
1971 วรรณนภา เพง็ภาค
1972 วรัจน์ จอนจ ารัส
1973 วริษา สโรชนนัทจี์น
1974 วสุ โกยศิริพงศ์
1975 วชัรพล เจริญธนวิธ
1976 วลัภา ปะจนัทะศรี
1977 วารุณี นกัสอดสี
1978 วิลาวรรณ นอ้ยเจริญ
1979 วิษณุ เอ่ียมพาหล
1980 วิสสุตา นาวายนต์

แถว C 25 (ล ำดบัที่ 1961-1980 )
ห้อง  3-513   อำคำร 3  ช้ัน 5
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1981 วีรยทุธ สุริยนัต์
1982 ศรัญญา ไชยธานี
1983 ศิรวฒัน์ คุม้โรจนรัตน์
1984 ศิริธร อินทะเกษ
1985 ศิวะ วิชยัดิษฐ์
1986 ศุภสิทธิ เช้ือสีดา
1987 สิปปนนท์ สร้อยจ าปา
1988 สิรามล รอดพิบติั
1989 สุกลัย์ การวิจิตร์
1990 สุภทัธา เกตุวตัถา
1991 เสกสรร อินทรเสนี
1992 หลกัทรัพย์ ศิริสังขไ์ชย
1993 อนุวฒัน์ รติเรืองรอง
1994 อเนก สิทธิยากร
1995 อริยวดี วงษส์งวนศรี
1996 องัศิมาพร ศรีสวา่ง
1997 อญัชลีพร ประสงคดี์
1998 อมันสั โตะ๊มิง
1999 อารีญา เนียมตะคุ

2000 กรทกัษ์ ศรีพฒุสุข

สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยว

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว D 25 (ล ำดบัที่ 1981-2000 )
ห้อง  3-513   อำคำร 3  ช้ัน 5



Page 101

2001 คุณภทัร ศรีเวียงธวชั
2002 จุฑารัตน์ กุลธรรมโม
2003 ดวงสมร งามวงศวิ์เชียร
2004 เพชรรัตน์ กล าเงิน
2005 ภทัรภร ยิม้ใหญ่
2006 ภทัรียา มัน่คง
2007 ภารดี ภู่ประดิษฐ์
2008 ยศพล โกตนั
2009 ลลิตวดี เขม็ทอง
2010 โสรดา ต.วิเชียร

2011 กานตธี์รา แสนหลา้
2012 จสัมินทร์ แวมิง
2013 จิราภรณ์ เสนานุช
2014 ชินกฤต สาระกูล
2015 ธวลัภสัร์ นพโพธิพงศ์
2016 อญัฑิชา หตัถรุ่งเรือง

2017 กมลชนก ชวนะวิรุฬห์
2018 กรกนก ตนัยะกุล
2019 กฤตธน เจนวฒันพานิช
2020 กาญจนาวดี ทองขวญัแกว้

แถว A 26 (ล ำดบัที่ 2001-2020 )
ห้อง  3-514   อำคำร 3  ช้ัน 5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
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2021 กิตติณฐั อายตุตะกะ
2022 กิตติพฒัน์ อ  าไพวรรณ
2023 กิตติพนัธ์ สวา่งศรี
2024 กุณิชา มูฮมัหมดั
2025 กุลณฐัสุดา จนัเดิม
2026 กุลนนัทน์ เอ้ืออารี
2027 คมัภิรดา เขม็หนู
2028 คุณาธิป พิมพพ์นัธ์
2029 จารุวรรณ คงยอ้ย
2030 จินตนา สิงห์ปัญญา
2031 จิรดา อินทเรืองศร
2032 จิรวฒัน์ หวา่งชูเช้ือ
2033 จุฑามาศ สายเพช็ร์
2034 เจติยา ถนดัโสภา
2035 ชญานนท์ วีระนิตินนัท์
2036 ชนญัชิดา สีเหลือง
2037 ชนิดา เนตรสวา่ง
2038 ชนิดาภา แกว้แกมจนัทร์
2039 ชไมพร พรหมทอง
2040 ชยัวฒัน์ สุขวฒันา

แถว B 26 (ล ำดบัที่ 2021-2040 )
ห้อง  3-514   อำคำร 3  ช้ัน 5
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2041 ชุติกาญจน์ จงศกัด์ิสกุล
2042 ชุติมน เถรวลัย์
2043 ญาณิศา คงเพช็ร์
2044 ฐิตาภา โลอุ้ดมทรัพย์
2045 ณนสันิจ ขาวคง
2046 ณฐักรานต์ ศกัด์ิแพทย์
2047 ณฐัธิดา เจริญวงศสิ์ริกุล
2048 ณฐัรุจา คลา้ยพนัธ์
2049 ดวงกมล ไกรแกว้
2050 ดวงหทยั อ่อนอินทร์
2051 ธนกฤต โชติวรรธกวณิช
2052 ธนชัพร จนัทร์เพง็
2053 ธนญัชกร กุลเษกวิสิน
2054 ธนาเดช โอฬารวงศ์
2055 ธิดารัตน์ ช านินวล
2056 ธิรภา แสงศิวะฤทธ์ิ
2057 ธิรารัตน์ เนียมแดง
2058 นฏัฐิกา จิรโมฬี
2059 นาถชนก เป้าทอง
2060 นิศาชล ฉายทองดี

แถว C 26 (ล ำดบัที่ 2041-2060 )
ห้อง  3-514   อำคำร 3  ช้ัน 5
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2061 นิศาชล สีหนนท์
2062 นุราเรีย มะแซ
2063 เนตรนภา จนัทร์วรจกัร
2064 บงกชรัตน์ ดวงทิม
2065 บุษกร ทศราช
2066 ปฎิวติั ชาตรูประชีวิน
2067 ปณีวรุณ สังขเ์จริญ
2068 ปรัชญา มลิซ้อน
2069 ปัณณพทัธ์ ศิริพรชยักุล
2070 ปาณิสรา พรหมพิจารณ์
2071 ปาริฉตัร มะลิวลัย์
2072 ปาลิตา ลิขนุทด
2073 ปิยรัตน์ สังขข์าว
2074 ปิยะพร สุ่มใหญ่
2075 พรไพลิน สินจกัร์
2076 พรรณทิพา พุ่มเหมือน
2077 พรรณิภา สุพรรณ์พทุธา
2078 พาสินี พาหะพรหม
2079 แพรวพรรณ บุญศรี
2080 ภกัจิรา ชยัชนะมงคล

แถว D 26 (ล ำดบัที่ 2061-2080 )
ห้อง  3-514   อำคำร 3  ช้ัน 5
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2081 ภานุเดช เลิศประเสริฐกุล
2082 ภูษิต ไกรวาส
2083 มนตสิ์นี ไทยศิริ
2084 มลเทียน นุ่มทอง
2085 มุนินทร อุ่นชยัเทพ
2086 รมิตา ปานเด
2087 รักสัณห์ คงปัญญา
2088 วนสันนัท์ หอ้งสินหลาก
2089 วรรณวิสาข์ ศรีมาศ
2090 วราภรณ์ บริรักษ์
2091 วชัราภรณ์ สารการ
2092 วิกานดา ทา้วมา
2093 วีระวฒัน์ อนุตธโต
2094 ศตคุณ ด่านวิริยะกุล
2095 ศรัณยู แกว้เจริญตระกูล
2096 ศวิตา ทองศรีนุ่น
2097 ศศินภา พรมแกว้
2098 ศุภานนั รวยร่ืน
2099 ศุภิสรา ตนัวิริยะกูล
2100 สุชารัตน์ กิตติพนัธ์พงษ์

แถว A 27 (ล ำดบัที่ 2081-2100 )
ห้อง  3-515   อำคำร 3  ช้ัน 5
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2101 สุทธิดา ทวีวรรณสดใส
2102 สุพดัวรี เลิศจิตเทวินท์
2103 สุหฤท บุตรวิเชียร
2104 เสาวณี สังเกตุ
2105 อภิสิทธ์ิ บุญแยม้
2106 อจัฉรา หนูตะพงศ์
2107 อาทิมา ศิลป์เจริญ
2108 อานนัท์ อานนัทชยั
2109 อาภากร แซ่ล้ิม
2110 อ านวย สมบูรณ์ศิลป์
2111 อินชุอร บุญสะเดา
2112 อินทนนท์ พิสิษฐ์คณิน
2113 ดาลีลาอ์ คาเดร์

2114 คนึงนิจ ไชยยงค์
2115 จิรารัตน์ จาระ
2116 พิมพพิ์สุทธ์ิ สกุลทิพยแ์ท้
2117 วิศรุต ตนัฑศ์รีสุโรจน์
2118 ศุภานนั อศัวสถาพรผล
2119 อธิติญา เถาเสถียร
2120 อเธตญา เถาเสถียร

แถว B 27 (ล ำดบัที่ 2101-2120 )
ห้อง  3-515   อำคำร 3  ช้ัน 5

สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่
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2121 ธนพร เศรษฐไกรกุล

2122 กนกวรรณ ชาโสรส
2123 กนกวรรณ ศิริพิสุทธิวิมล
2124 กรกช ใจอ่ิม
2125 ก่ิงกนก จนัทวงศ์
2126 เกศศิยาภรณ์ นรดี
2127 เกศินี ทองบุญเก้ือ
2128 เกษไพลิน วงศส์วสัด์ิ
2129 ขวญัเรือน เปล่ียนข า
2130 เขมิกา เพ่ิมพลู
2131 คมกฤต วิชยัวงค์
2132 จณิตตา สารเศวต
2133 จีรานุช สุขสุอรรถ
2134 จุฑามาศ ดว้งทอง
2135 จุฑารัตน์ จนัทร์ทนั
2136 ชนากานต์ อุดมผล
2137 ชนาธิป สังขทตั
2138 ชยตุม์ ปึกขาว
2139 ชานนท์ อ้ึงเรืองเอก
2140 ฌนนักร พิริยะสันติ

แถว C 27 (ล ำดบัที่ 2121-2140 )
ห้อง  3-515   อำคำร 3  ช้ัน 5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร)
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2141 ฌาณชยตุ บุญช่วย
2142 ณฐัณิชา ชะอุม้
2143 ณฐัวธุ กลบักระโทก
2144 ณฐัสรัญ ราชคม
2145 ณิชาภา ทองถาวรวงศ์
2146 ณิชาภา ลาภจารุวชัร์
2147 ณิชารัศม์ พฒันะไกรสรณ์
2148 ดุจดรินทร์ ด าข  า
2149 ตวงพร ทองวิไล
2150 เตชินี บุตรดี
2151 ทวินนัธ์ จิตนิยมสิน
2152 ทศวรรษ ตั้งสินพลูชยั
2153 ธนชัพร ศุภวงศ์
2154 ธนิตา ล าพนับอง
2155 ธรรมนูญ เกตุประภา
2156 ธชัพร ทองเกิด
2157 ธญัญา ธารกฤษณ์
2158 ธญัรดา ติรธารากุล
2159 นริศรา บุญเจริญ
2160 บุษกร อาจสุวรรณ

แถว D 27 (ล ำดบัที่ 2141-2160 )
ห้อง  3-515   อำคำร 3  ช้ัน 5
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2161 เบญจวรรณ พนัธุ์สนิท
2162 ปัทมา แซ่เฮง้
2163 ปิติพร ศกัด์ิศรีปัญญากุล
2164 พชร เจริญมาก
2165 พรรณรัตน์ วิมูลชาติ
2166 พชัศิณี อุทยัรัตน์
2167 พิชชารีย์ นาคประสิทธ์ิ
2168 พิมพลอย ยนัตรกิจ
2169 พิสิษฐ์ จนัทรเสนา
2170 แพรทิพยนิภา นางวงษ์
2171 ภรดา รัชชะกิตติ
2172 ภาคิน เปรมพงษ์
2173 ภิญญาพชัร์ โกศลพิศิษฐ์
2174 มนพทัธ์ แสงช่ืน
2175 ม่ิงขวญั พนัธ์พชัรกุล
2176 มีนา ศิริพรชยักุล
2177 มุกรวินทร์ ค  าแหง
2178 รวงพลอย สุวรรณระ
2179 ริชาร์ด ชูร์พฟ์
2180 รุ่งกานต์ หลิมออปุน

แถว A 28 (ล ำดบัที่ 2161-2180 )
ห้อง  3-516   อำคำร 3  ช้ัน 5
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2181 วรรณพร ขนุรงค์
2182 วรรณศิริ ประสีพฒัน์
2183 วรันธร บุญจนัทร์
2184 วราภรณ์ นิยมนา
2185 วชันีภร ทองมาก
2186 วีระชยั พหลยทุธ
2187 ศรีหยก เธียรปรีชา
2188 ศกัยะ อุดมศิลป์
2189 ศุภรักษ์ บริพนัธ์
2190 สกุณา สดากร
2191 สัตยา เอกชาตรี
2192 สิทธิชยั แซ่ต๋อง
2193 สุดาพร วรรณเพญ็
2194 สุพิชญา เท่ียงคืน
2195 อดิชาต เกา้เอ้ียน
2196 อนงคน์าฎ จนัทชิด
2197 อรญา เดชจรรยางาม
2198 อริญรดา พุ่มพวง
2199 อินทิรา ศรนุวตัร
2200 กลัยา สีเหลือง

แถว B 28 (ล ำดบัที่ 2181-2200)
ห้อง  3-516   อำคำร 3  ช้ัน 5
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2201 กวิสรา กล่ินเกษร
2202 กาญจนา ศรีโนรินทร์
2203 เกษราภรณ์ อินทสุวรรณ
2204 คณุตม์ กุลภทัรนิรันดร์
2205 ดิษยา แกว้ดิษฐ
2206 ธชัทฤต สิทธิวงศ์
2207 ธญัญาเรศ ม่ิงมงคล
2208 นพรุจ นุ่มผ่อง
2209 นิรชา กระดาษทอง
2210 ปรัชญา ค าวิเศษณ์
2211 ปานหทยั ไทยตรง
2212 พรทิพา เจริญวยั
2213 พชัรพร บุญญะวติัพงศ์
2214 รฐนนท์ ประทีปทอง
2215 รัชนี แกว้สายปาน
2216 สิตางศุ์ ผาณิตพจมาน
2217 สิรวิชญ์ แสงสันติธรรม
2218 สุนิสา ศรีบุรินทร์
2219 อภิเดช รุ่งสวา่ง

2220 เจริญชยั ธิติวฒันาวงศ์

แถว C 28 (ล ำดบัที่ 2201-2220)
ห้อง  3-516   อำคำร 3  ช้ัน 5

สาขาวชิาการจัดการธุรกจิด้านการบิน

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจัดการธุรกจิด้านการบิน)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจัดการธุรกจิด้านการบิน)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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2221 ชลิตา ส าเภา
2222 ธนัยช์นก อมัราบุณยวฒัน์
2223 นิศาชล ไทยพทุรา
2224 พนชัพรรณ พรรณรายน์
2225 พทัธ์ตรา กองรส
2226 ภทัราภา แสงสกุล
2227 มธุจารี ติวิพนัธ์
2228 มนวธร อิทธิวฒันะ
2229 รุ่งทิวา นุ่มเจริญ
2230 วินนา ศุภนิมิตสมบติั
2231 ศรัญญา นาบา้น
2232 สกนธ์กาญจน์ ป่ันพิมาย
2233 สุกฤตา กิติคุณก าจร
2234 สุภาวดี เกตุท า
2235 อโนมา ร่ืนหาญ
2236 อญัชลี ศรีสองเมือง
2237 อินทุอร นนัทะวงศ์

2238 กนกลกัษณ์ เหลืองอร่าม
2239 กมลวรรณ ศรีแตง
2240 กรรณิการ์ เพ่ิมพนูทวีทรัพย์

แถว D 28 (ล ำดบัที่ 2221-2240)
ห้อง  3-516   อำคำร 3  ช้ัน 5

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจัดการธุรกจิด้านการบิน)
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2241 กรีรัตน์ ภิญโญ
2242 กฤตธนธรณ์ ศิริโวหาร
2243 กฤษณะภทัร์ โป้สมบุญ
2244 กณัฐิกา มีตาดพงษ์
2245 กนัตพฒัน์ โทลา
2246 กาญจนาวดี แดงบุญมา
2247 ก่ิงกาญจน์ เดชพิชยั
2248 กิตตินนัท์ พ้ืนผา
2249 กิติมา บริสุทธ์ิ
2250 กุสุมา พวงจิต
2251 ไกรวินย์ กลดัวงั
2252 ขนิตา มูลชาติ
2253 ขวญัพร คล่องใจ
2254 คณิศร บวัแดง
2255 โฆษิต เตชะวิทยปกรณ์
2256 จริยา ส าริด
2257 จกัรพล คงศรีนวล
2258 จารุวรรณ ชยัเลิศศุภวงศ์
2259 จิตริน ตรัสศรี
2260 จิรพจน์ ลิลิตประพนัธ์

แถว A 29 (ล ำดบัที่ 2241-2260)
ห้อง  3-402   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2261 จิรารัตน์ ค  าวิชา
2262 จุฑามณี คุณสา
2263 จุฑามาศ ทองหล่อ
2264 เจนจิรา ทองอู๋
2265 เจนจิรา พิมพิสัย
2266 เจสิตา ธนะวงษ์
2267 ชนวฒัน์ สุขหาญ
2268 ชนญัชิดา นามจงัหรีด
2269 ชนญัชิดา บุญชุ่ม
2270 ชนิดาภา ศิริมงคล
2271 ชยันนัท์ กะสินงั
2272 ชิติ วงษชู์แกว้
2273 ชุติกาญจน์ กรไชยา
2274 ชุภิกอรหรรษา อยูร่อด
2275 โชติกา สุขหอม
2276 เฌอมาลย์ เกษนา
2277 ฐิชายา ป้ันคง
2278 ฐิตาภา โชติช่วง
2279 ฐิตามร นาคนอ้ย
2280 ฐิติมา คุม้หมู่

แถว B 29 (ล ำดบัที่ 2261-2280)
ห้อง  3-402   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2281 ฐิติรัตน์ พงษสุ์วรรณ
2282 ฑิฆมัพร ชยัปราณีจิตตพร
2283 ณปภชั พยาบาล
2284 ณภชันนัท์ ชีวินสิริอ านวย
2285 ณฐักานต์ เขยนอก
2286 ณฐัชญา อนุภาพ
2287 ณฐัชนน สีลาเหล่ียม
2288 ณฐัชา เช้ือเหล่าวานิช
2289 ณฐัชา ภู่งาม
2290 ณฐัชาพิศา ธนานิธิวรรธน์
2291 ณฐัธิดา คงปัก
2292 ณฐัธิดา ป่ินทองพนัธ์
2293 ณฐันรี ขอถือกลาง
2294 ณฐัวฒิุ เสือคุ่ย
2295 ณฐัสิมา ภิรมย์
2296 ณิชา วิละรัตน์
2297 ดวงชีวนั พรหมเอ้ือ
2298 ดาราพร ทองดี
2299 เตชินท์ วิวฒันสราญรมย์
2300 ทวนฤทธ์ิ สวสัด์ิ

แถว C 29 (ล ำดบัที่ 2281-2300)
ห้อง  3-402   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2301 ทองฉตัร ดิษฐค าเริง
2302 ธนพร ศิลป์วิไลรัตน์
2303 ธนรัฏฐ์ มาตยบ์ณัดิษฐ์
2304 ธนชัชา ตูด้  า
2305 ธนชัพร กลบัมา
2306 ธนิศรา ทบัทิมสุข
2307 ธญัญลกัษณ์ เทพานวล
2308 ธญัญารัตน์ ขนอม
2309 ธญัญารัตน์ แสงพราย
2310 ธานินทร์ณฐั มานะกุล
2311 ธิดารัตน์ สาพา
2312 ธิรพร มีพร้ิง
2313 ธิรารินทร์ ประสินทอง
2314 ธีรศกัด์ิ ทองมี
2315 ธีระพงษ์ สิงหวฒัน์
2316 นลินิน บ ารุงภกัดี
2317 นฐัยทุธ รักษาแกว้
2318 นฐัวรรณ กาญจนรจิต
2319 นทัชา เหลียวอินทร์
2320 นทัวิช แสนสากล

แถว D 29 (ล ำดบัที่ 2301-2320)
ห้อง  3-402   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2321 นนัทน์ภสั อนนัตภู์มิไตรภพ
2322 นนัทาทิพย์ ดาบพิมพศ์รี
2323 นารีรัตน์ การสมเพียร
2324 น ้าผ้ึง มะณีสาร
2325 น าพล แจ่มจ ารัส
2326 นิชาภา บุญฤทธ์ิ
2327 เนตรชนก พรรษา
2328 บงกชธร กาญจนรังษี
2329 บุษบาวรรณ บุตรสุพรรณ์
2330 ปฐมา เปียระบุตร
2331 ปณชยั อาจเอ่ียม
2332 ปณพล วีระสัย
2333 ปณิตา กนัอริ
2334 ปภาวี เลากลาง
2335 ปรมาภรณ์ สร้อยจิตร
2336 ปรีชา กาละเมฆ
2337 ปฤษฎา ตน้ทารส
2338 ปัญญสิ์ริ มากชู
2339 ปัทมวรรณ กวางทุม
2340 ปัทมา นาเวช

แถว A 30 (ล ำดบัที่ 2321-2340)
ห้อง  3-403   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2341 ปาราวดี มุคุระ
2342 ปิยธิดา ศรีคุณ
2343 ปิยธิดา สิทธิ
2344 ผริตา พวงมาลี
2345 พงศกร อ่อนเฉวียง
2346 พงศดาร ง้ิวราย
2347 พงษพิ์ชญ์ โภชนา
2348 พนารัตน์ สุบิน
2349 พรรณิกา สมบูรณ์
2350 พชัมณฑ์ เพียรไพศาลลิขิต
2351 พนัธการ เอ่ียมงาม
2352 พิชญานนั คงแกว้
2353 พิชญุตม์ วชัรสุวรรณเสรี
2354 พิณกานต์ อาทิตยกูล
2355 พิทยารัตน์ ถาวรศกัด์ิ
2356 พิมพพิ์ชชา พงษป์รีชา
2357 พิมพม์าดา ตุลยทิพย์
2358 พิมพวิ์ภา สีขาว
2359 พิสิษฐ์ สุประกอบ
2360 พีรดา อ่ิมจิตต์

แถว B 30 (ล ำดบัที่ 2341-2360)
ห้อง  3-403   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2361 พีรพล ฤทธิชยัฤกษ์
2362 พีรวสั ปล้ืมปรีชา
2363 ภนิดา นามฤทธ์ิ
2364 ภทัรนนัท์ แซ่เฮง้
2365 ภทัราพร หวงั
2366 ภทัราภรณ์ ชูจิตร
2367 ภทัราวดี สรรพส์มบติั
2368 ภาวินี กฤษณายทุธ
2369 ภีมวจัน์ เจียมศิวานนท์
2370 มงคลทิพย์ พนัธนาเสวี
2371 มนนัยา วิจิตรกุล
2372 มนสัดา สังขก์ลดั
2373 มณัฑณา พิกุลทอง
2374 มาลิสา ภูครองจิตร
2375 มุกรวี พรหมพรพงษ์
2376 เมธาวี วิชิตพงษ์
2377 เมสรี บุตรเคียง
2378 ยภุาพรรณ ถ่ินขาม
2379 โยษิตา มูสิกะปาละ
2380 รชต ยงพาณิชย์

แถว C 30 (ล ำดบัที่ 2361-2380)
ห้อง  3-403   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2381 รตินธร ชดัไพบูลย์
2382 รวินทรา อยูเ่พช็ร
2383 รักษห์ทยั เปล่งแสงศรี
2384 รัชชานนท์ อดิสรณกุล
2385 รัชติพร เอ้ืออรุณแสงใส
2386 ลภสัรดา บวัทอง
2387 ลลิตา โคง้รัตนะ
2388 ลลิตา ปัญญานะ
2389 ลลิตา แสงสุข
2390 ลกัษณ์คณา พิศวง
2391 วงศกร งามมโนธรรม
2392 วงศธร วรชาติกุล
2393 วณิชยา เวชชสัสถ์
2394 วทญัญู สุขบางชาติ
2395 วธูสิริ ร่วมสมคัร
2396 วรเมธี เถินบุรินทร์
2397 วรยา แสงวิรัตน์
2398 วรรณชิกา สุระรินทร์
2399 วรรณนภา เรืองประเทืองสุข
2400 วรเศรษฐ์ ตนัติวิริยางกูร

แถว D 30 (ล ำดบัที่ 2381-2400)
ห้อง  3-403   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2401 วรารักษ์ สุขะตุงคะ
2402 วริศรา วงษพ์นัธุ์
2403 วศิน ศิลาพรหม
2404 วฒันฤกษ์ นิกรรัมย์
2405 วิจิตรา มงัคลาด
2406 วิชญา วฒันศิริพงษ์
2407 วิรินทร์ญา สกุลยิง่ทวีศิริ
2408 วิริยะ สกุลสอน
2409 วิไลรัตน์ คลุ่ยทอง
2410 ศศิวิกานต์ พร้าวไธสง
2411 ศาสตราวธุ หมวดจนัทร์
2412 ศิรดา ศิริสลุง
2413 ศุภรดา ยิม้มะเริง
2414 เศรษฐบุตร จิตวอ่งวิศวะ
2415 ส้ม แสงโชติ
2416 สมเจต สีด า
2417 สรวิศ ภคพงศพ์นัธุ์
2418 สันตะวา สีปัดถา
2419 สายธาร รักอยู่
2420 สาวิณี แจ่มเหมือน

แถว A 31 (ล ำดบัที่ 2401-2420)
ห้อง  3-410   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2421 สิริกาญจน์ วรพนัธ์วรากุล
2422 สิริมาศ ด าแดง
2423 สุขสันติ ปิยะรัตน์
2424 สุดาวดี ประชากุล
2425 สุธาทิพย์ ธงไชย
2426 สุนิดา พุ่มแกว้
2427 สุนิษา บิลก่อเด็ม
2428 สุพตัรา วงศส์วาสด์ิ
2429 สุภทัรา วงศป์ระทุม
2430 สุมินตรา แกว้คูนอก
2431 เสาวนีย์ เกียรติณรงค์
2432 เสาวลกัษณ์ ส าอางค์
2433 เสาวลกัษณ์ อ าพนัแสง
2434 หน่ึงฤทยั แกว้เพชร
2435 อภิรดี สามเรือน
2436 อรัญญา วงษป้์อม
2437 อลีนา บุญยรัตน์
2438 องัคณา งามเกล้ียง
2439 อจัฉราภรณ์ ถ่ินสูงเนิน
2440 อมัพิกา ศิริสมบูรณ์วงศ์

แถว B 31 (ล ำดบัที่ 2421-2440)
ห้อง  3-410   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2441 อารยา นวมเจริญ
2442 อีมรอน ดาตูมะดา
2443 ไอริณลดา นบนอ้ย
2444 ฮานีซา หะยแีวดาโอ๊ะ

2445 ทิพวลัย์ ถาวร
2446 ธนวฒัน์ ปรางจโรจน์
2447 สิริกุล ชมช่ืน
2448 องัคณา ปรัชญาภินนัท์
2449 อานุภาพ เลิศธ ารงศกัด์ิ

2450 ณชัชา นาควะรี
2451 เบญจรัตน์ แซ่โก
2452 มาริ แซ่เฮง้
2453 วิลาสินี ศรีเจริญ
2454 สาวิณี เธียรประมุข
2455 เสาวลกัษณ์ ไตรนพ

2456 กิตติ ถาวร
2457 กิตติศกัด์ิ ส าโรงทอง
2458 จิรานุช บุญเฮา้
2459 เจนณิศา จิตตะศิริ
2460 ชลธิดา ศิริธนาภรณ์พนัธ์

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (ศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว C 31 (ล ำดบัที่ 2441-2460)
ห้อง  3-410   อำคำร 3  ช้ัน 4

สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (ศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร)

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต (ศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่
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2461 ชชัฎา ถาวรนิธิดล
2462 ชุลีพร แตงหอม
2463 ณฐัวรรณ เลียะเครือ
2464 นิติพฒัน์ พุ่มพฤกษ์
2465 ปรัชญา จิตตนิรมล
2466 พลอยไพลิน เดชกุลทอง
2467 พิชชาวีร์ ใจสุข
2468 พิชญม์รรค อญัชลิสังกาศ
2469 ภทัรวดี ประวติัธนกร
2470 ราชนัทร์ วิไลวงษ์
2471 วิชทชั ปรัชญาภินนัท์
2472 วิริยะ อินทจนัทร์
2473 ศรัณยวิชญ์ อินทรไทย
2474 ศิรินนัท์ สมคัรสาย
2475 ศุภวฒิุ ปรีมนวงศ์
2476 อสัมะ ยะโก๊ะ
2477 อิสราพงษ์ แยม้สุคนธ์

2478 พชัร แซ่หวงั

2479 ชยัสิทธ์ิ ทองนุ่ม
2480 ณฐักาน เร่งรัด

ห้อง  3-410   อำคำร 3  ช้ัน 4
แถว D 31 (ล ำดบัที่ 2461-24680)

การจัดการธุรกจิการบริการระหว่างประเทศ

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจัดการธุรกจิการบริการระหว่างประเทศ)

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่
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2481 ดลนภา ทองงาม
2482 พิชญานิน จวงจอง
2483 รักษค์ณา ภูสีเขียว
2484 รุจิภาส จาดสอน
2485 อมลรุจี กล ่าค  า

2486 จกัรินทร์ สุ่นสวสัด์ิ
2487 ปัญจพร เริงสนาม
2488 ภานุวฒัน์ จนัทะมูล
2489 ศุภิสรา ทนนัชยั

2490 กมลชนก แซ่โงว้
2491 กษิดิศ จินา
2492 กญัญานฐั ปาโผ
2493 เกวลิน เทพขนุทด
2494 คมสัน จิตรรักษ์
2495 จุฑารัตน์ แสงแกว้
2496 ชยัวฒัน์ เรืองเดช
2497 ชาญอนนัต์ มูลเมฆ
2498 ณชัชา พรหมจนัทร์
2499 บวัเพชร บวัมาศ
2500 พชร ธรรมสโรช

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว A 32 (ล ำดบัที่ 2481-2500 )
ห้อง 3-409   อำคำร 3  ช้ัน 4

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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2501 พชรอ พิพฒันเรือนชยั
2502 พิรุฬห์รัตน์ ศรีแจ่ม
2503 ยศกร ขนุวิเศษ
2504 ราเมศ สุวรรณชีพ
2505 วศิภทัท์ ฐิตวิริยะ
2506 วิภาวรรณ ชาญชยั
2507 สิณากรณ์ ศรีพทุธิรัตน์
2508 สิทธิพล ตั้งเพ่ิมพนูทรัพย์
2509 สืบสกุล เลา้เจริญ
2510 สุนิสา สุดใจ
2511 สุภสัสร คุ่มเค่ียม
2512 อภิชาติ สายโรจน์พนัธ์
2513 อรัชพร แจ่มแจง้
2514 อุดมศกัด์ิ วงษศิ์ริ

2515 HAOMANG LI
2516 HAORAN GAO
2517 JIARUI LI
2518 JIAXING TANG
2519 JIE REN
2520 JING LUO

แถว B 32 (ล ำดบัที่ 2501-2520 )
ห้อง 3-409   อำคำร 3  ช้ัน 4

สาขาวชิาการเงนิและการลงทุน (จีน)

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต
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2521 JUNCHENG ZHAO
2522 JUNWEN ZHANG
2523 LIJIA FANG
2524 RUXIN LI
2525 SHIYU ZHAO
2526 WU YUFEI
2527 YONGJIE LIAO
2528 YUNXIAO ZHU

2529 YANG MENGJIE

2530 HONGDOU ZHANG
2531 JUE LIU
2532 MINGHAO SHAO
2533 SHI  YU ZHANG
2534 SHUQI ZENG
2535 SONGLUO WU
2536 WEI SONG
2537 WEI WEI
2538 ZHOU MINGHAN

2539 กติกา อุดมผล
2540 กนกวรรณ หม่ืนแกว้

สาขาวชิาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ (จีน)

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต

สาขาวชิารัฐศาสตร์

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่

แถว C 32 (ล ำดบัที่ 2521-2540 )
ห้อง 3-409   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2541 กิตติธร สิงห์ทอง
2542 ณฐัพงศ์ สุรัตนเมธากุล
2543 ธนชัชา ยนืทนต์
2544 นนทวตัร์ิ วฒิุรณฤทธ์ิ
2545 นฤมล ยิง่ยวด
2546 ปฏิภาณ ประเสริฐกุลศกัด์ิ
2547 ปรียาภรณ์ เจริญทรัพย์
2548 ปัญจพนัธ์ ทว้มโพธ์ิแกว้
2549 พิมพช์นก ศรีวนัชยั
2550 ภูมิพฒัน์ สุขเนตร
2551 เมธาวี สิงห์ช านาญ
2552 ยิง่ยศ ทองสุข
2553 วรเมธ ปัตลา
2554 วลยัพร ไผ่รักษา
2555 ศศิธร กล่ินหอม
2556 สุพรรษา สุขเกษม
2557 อนุศรา รุ่งเจริญกิจ

2558 กตญัชลีณฏัฐ์ ทองขาว
2559 จิตรลดา บา้เหร็ม
2560 ณฐัธิดา รุนรัง

แถว D 32 (ล ำดบัที่ 2541-2560 )
ห้อง 3-409   อำคำร 3  ช้ัน 4

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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2561 ณฐันนัท์ บุญจนัทร์
2562 นวพรรณ วิสุทธิเวช
2563 นนัทิยา เวชสวา่ง
2564 ฟาริดา นาคสมญาติ
2565 ภาคภูมิ แสงพลอย
2566 มีนาวรรณ น่ิมแยม้
2567 เมรียา พฒุตาล
2568 วลยัพรรณ พรวงคเ์ลิศ
2569 วลีรัตน์ หอมจนัทร์
2570 วนัดี ปานด า
2571 สิวารัตน์ ทองนวล
2572 อณฐัชา หวานทอง
2573 อรอุมา อ่ิมทัว่
2574 อริสา ปสันตา
2575 อุไรรัตน์ จนัทร์ส่งแสง

2576 กมล นพมาศ
2577 เกศสุดา ค าเกล้ียง
2578 เกษมณี นมสัศิลา
2579 เกียรติรัตน์ อวยัวานนท์
2580 เกียรติศกัด์ิ ด าค  าทา

ห้อง  3-415   อำคำร 3  ช้ัน 4

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

แถว A 33 (ล ำดบัที่ 2561-2580 )
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2581 เกียรติศกัด์ิ นาคาภิรมณ์
2582 คชพล สุวรรณศร
2583 คมกฤช แหวนเพช็ร
2584 คทัลียา เสรีตระกูล
2585 แคทรียา วรรณพฒัน์
2586 จนัทร์จิรา มาตรฝาง
2587 จาตุรงค์ มาเสนาะ
2588 จีรวฒัน์ จนัทร์มี
2589 ชนญัฑิดา นุ่มลืมคิด
2590 ชลธิชา ปล้ืมจิตร
2591 ชชัพล พิมพน์อ้ย
2592 ชญัญานุช ยิง่ยง
2593 ชยัพงษ์ ทองดว้ง
2594 ชิดณรงค์ สาวอ่อน
2595 ชุติมา ค าบางซุย
2596 ญาดา ทองไถผ้า
2597 ญาดา บวัหลวง
2598 ณฏัฐกานต์ สวนมะม่วง
2599 ณฐัชนน เปล่ียนวงษ์
2600 ณฐัพงศ์ พงษเ์สน

แถว B 33 (ล ำดบัที่ 2581-2600 )
ห้อง  3-415   อำคำร 3  ช้ัน 4



Page 131

2601 ณฐัพล ชมฤทธ์ิ
2602 ณฐัวร ป้อมแกว้
2603 ถนิษฐา พ่ึงเพียร
2604 เถลิงศกัด์ิ สุบุตรดี
2605 ทรงกรด บุญเฉย
2606 ทศันีย์ รุ่งเรือง
2607 ธนชยั พิเดช
2608 ธนธรณ์ ต. ตระกูล
2609 ธนาพฒัน์ เมฆลอย
2610 ธนายทุธ ศรีฟ้า
2611 ธนิสร สุขเพ่ิม
2612 ธญัญรัตน์ ชารีศรี
2613 ธญัพฒัน์ ศรีสุนนัทโ์ชติ
2614 ธญัรัตน์ วิเชียรวงศ์
2615 ธิดารัตน์ ศิริ
2616 ธีริศราพร ราชบุรี
2617 นนัทวนั พนูประพนัธ์
2618 นิตินยั ศรีษะโคตร
2619 เนตรนภา สายเนตร
2620 เบญญาภา ดว้งศรี

ห้อง  3-415   อำคำร 3  ช้ัน 4
แถว C 33 (ล ำดบัที่ 2601-2620 )
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2621 ปฐม รุ่งพราน
2622 ประวีณ์นุช สิทธ์ินอ้ย
2623 ปัฐนาฎ ศรีสวสัด์ิ
2624 ปัทมา ตั้งเพ่ิมพนูทรัพย์
2625 ปิยภทัร เวชการ
2626 พรพิมล ทองบ่อ
2627 พร้อมพงษ์ งามสอาด
2628 พชัร เพชรแดง
2629 เพชรา ตอ้งถือดี
2630 ไพลิน ค านึง
2631 ฟ้าคราม ไชยมงคล
2632 ภรณีนิภา ตรียะอรุณศิริ
2633 ภาณุพงศ์ คะเณย์
2634 ภาณุวตัร หนูเพชร
2635 ภานุพนัธ์ เขียวดี
2636 ภานุวฒัน์ วิทยชาญวิฑูร
2637 มณีรัตน์ กิติพฒัน์มนตรี
2638 มาริษา แซ่ยอ่ง
2639 ยพุา มีชนะ
2640 โยธิน โกษะโยธิน

ห้อง  3-415   อำคำร 3  ช้ัน 4
แถว D 33 (ล ำดบัที่ 2621-2640 )
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2641 รัฐกร ชูกาญชนะ
2642 รัตนา ศรีแสงทรัพย์
2643 วรวฒัน์ เทียนศรี
2644 วรสิทธ์ิ ภู่ทอง
2645 วสันต์ สีกาญจนพนัธ์
2646 วนัชนะ มาเกิด
2647 วลัลภ ศรีสุภา
2648 วิกานดา หิรัญสุต
2649 วิภาวี บุญพา
2650 วิศเวศด์ อคัรปัญญาชล
2651 ศรเทพ เนาวสัยศรี
2652 ศรัณวิชญ์ พนัชนะชญานนัท์
2653 ศุมิดา ประโลมรัมย์
2654 สมจิตร กองสินแกว้
2655 สมใจ พดุสง่า
2656 สรธญั โชคคณาพิทกัษ์
2657 สิทธิพร แสนสุข
2658 สุกนัต์ มณีวิหค
2659 สุธาศิณีย์ ศรีพิพฒัน์
2660 สุธินี กนัเกตุ

แถว A 34 (ล ำดบัที่ 2641-2660)
ห้อง  3-414   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2661 สุนนัทา สงสัย
2662 เสาวลกัษณ์ บวัแกว้
2663 องศา ทองศรี
2664 อนุกูล อินจนัทร์
2665 อภิสิทธ์ิ ระวงษพ์นัธ์
2666 อรรถพล จัน่ชมนาค
2667 อาทิตญา เฟ่ืองระยา้

2668 กลวชัร ไข่มุกด์
2669 กานต์ิชนิต สินธวานุวฒัน์
2670 เกวลี เรืองแกว้

2671 ธวชัชยั โคตรแสง
2672 นิทศัน์ โพธ์ิวงค์
2673 สุรีรัตน์ หมสัแหล๊ะ

2674 กชวรรณ จนัทวงศ์
2675 กนกศกัด์ิ ชูศรีจนัทร์
2676 กรรณิกา ศรีชะอุ่ม
2677 กวิณณา แสงทอง
2678 กิตติมา ส าราญ
2679 กีรติญา รันทกิจ
2680 เกษมสันต์ เจริญพนัธ์

สำขำวชิำผู้น ำทำงสังคม ธุรกจิและกำรเมือง

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต (ผู้น ำทำงสังคม ธุรกจิ และกำรเมือง)

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต (ผู้น ำทำงสังคม ธุรกจิ และกำรเมือง)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว B 34 (ล ำดบัที่ 2661-2680)
ห้อง  3-414   อำคำร 3  ช้ัน 4

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต (ผู้น ำทำงสังคม ธุรกจิ และกำรเมือง)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึง่
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2681 เขมวดี ขาวแกว้
2682 จรรญามณฑ์ เคหะทอง
2683 จุฑารัตน์ อาจกลาง
2684 จุธามาศ เทียนสุวรรณ
2685 เจนณรงค์ มีสุข
2686 เจเศรษฐ์ ซกัเซ็ค
2687 ช่อลดัดา ศรีพฒุ
2688 ชยัวิทย์ ช่างต่อสิริพฒัน์
2689 ชุตาภา รุ่งโรจน์ธนากร
2690 ชุติวิชญ์ พนัธ์สนิท
2691 ฐานุฒมภ์สั ทองพนงัพนัธ์
2692 ฐิติเมธ หวงัเลิศตระกูล
2693 ณธชั บุตรศรีทา
2694 ณวภรรษ สาระโภค
2695 ณฏัฐ์ วฒิุวิกยัการ
2696 ณฏัฐณิชา แยม้วาจา
2697 ณฐักานต์ โสมใจบุญ
2698 ณฐัดนยั เงาประทีปธรรม
2699 ณฐัพล เกณิกานนท์
2700 ณฐัภทัร อ่ิมเพชร

แถว C 34 (ล ำดบัที่ 2681-2700)
ห้อง  3-414   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2701 ณฐัวดี นิลรัตน์
2702 ดรัลรัตน์ มกขนุทด
2703 ดวงฤทยั ศิริมา
2704 ดารินพทัธ์ โกศลพิศิษฐ์
2705 ถิรายุ เจียกใจ
2706 ทรงพล ช่ืนกุศล
2707 ทรงศกัด์ิ ศิลาเลิศ
2708 ทวียศ รัศมีธรรมาธิกุล
2709 ทดัดาว ล่ิมชยัวฒันวงศ์
2710 ทศัไนย ยอดราช
2711 ทสันนัทน์ นิตโย
2712 ธนกฤต อาคมศาตนนัท์
2713 ธนพล บุบผาชาติ
2714 ธนวฒัน์ เรณูกล่ิน
2715 ธญัชนก บุญฤทธิการ
2716 ธุรกิจ พนัธุ์เมือง
2717 นพดล แซ่ตู้
2718 นพิษฐา โกญจนพนัธ์
2719 นภทัร นิโลดม
2720 นริศรา พุ่มรอด

แถว D 34 (ล ำดบัที่ 2701-2720)
ห้อง  3-414   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2721 นฤชล เนตรกาศกัด์ิ
2722 นทัธ์ชลนัทร ดงัอณัณ์ชยงักูร
2723 นิทศัน์ ห่อพล
2724 นิสา อาษาไทย
2725 บารมี พงษส์วา่ง
2726 เบญจมาภรณ์ ค าปัญโญ
2727 ปนิชาดา ธนสารโสภณ
2728 ปรียาภทัร์ พลูโชควรินทร์
2729 ปองนุช โหค้ลงั
2730 ปาคิชา ทองวิจิตร
2731 ปิยะพิชญ์ วฒันการัณยภาส
2732 พงษเ์ทพ พงษเ์จริญ
2733 พลอยไพลิน กาญจนภกัด์ิ
2734 พิมพพิ์ชชา หงวนประเสริฐ
2735 พิสุทธ์ิ เจริญสุข
2736 พุ่มพวง สุขเพช็ร์
2737 แพรวนภา สิทธิโกษี
2738 ไพศาล เกตุวรสุนทร
2739 ภากร สมคัรการ
2740 ภีราวินทร์ ทองแกว้

ห้อง  3-413   อำคำร 3  ช้ัน 4
แถว A 35 (ล ำดบัที่ 2721-2740)
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2741 มนสัชนก ธรรมมนตรี
2742 มาริสา พนัธุ์ทอง
2743 รัตติยา สาแกว้
2744 ฤทธิรงณ์ ถินมานดั
2745 ลลิวลัย์ อภิชนเอกสิทธ์ิ
2746 วงศกร เสรีวฒันา
2747 วรรณธิการณ์ จกัรค าปิง
2748 วรายทุธ ประคองจิตร์
2749 วนัเพญ็ มาพนัธุ์
2750 วิภาวี ขาวรมย์
2751 วิรุจน์ ค  ารัตน์
2752 วิษณุ สุขมูลศิริ
2753 วิษุวติั ทองบ่อ
2754 วิสสุตา ไมจ้นัทร์
2755 วีรภทัร ยอดมหาวรรณ
2756 วีระศกัด์ิ คชเชนทร์
2757 วฒิุชยั ไมง้าม
2758 ศศิณฏัฐ์ สุริยะพงษ์
2759 ศนัสนีย์ กล ่าเดช
2760 ศิริอาภา ธรรมบุญ

แถว B 35 (ล ำดบัที่ 2741-2760)
ห้อง  3-413   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2761 สกุล ศรีธนาโสฬส
2762 สิดาพร พลูสวสัด์ิ
2763 สิทธา ด่านพงษป์ระเสริฐ
2764 สิรภทัร สมประสงค์
2765 สิริวิมล หาญทินกร
2766 สุกญัญา คงสุข
2767 สุกญัญา แสงทอง
2768 สุภาวดี เอ่ียมก่ี
2769 สุภาวรรณ มากลน้
2770 สุรศกัด์ิ กิจดี
2771 สุรีพร เกิดพุ่ม
2772 เสาวภคั แพง่กล่อม
2773 หรรษธร วรฉตัร
2774 อรพรรณ นพรัตน์
2775 อรรถพล อร่ามวิบูลย์
2776 อรอุมา เสาะใส
2777 อวิกา ทองสุขา
2778 อคัรพล ทกัษิโณ
2779 องักูร จิรองักูรสกุล
2780 อญัธิกา คงัคายะ

แถว C 35 (ล ำดบัที่ 2761-2780)
ห้อง  3-413   อำคำร 3  ช้ัน 4
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2781 อิทธิกร กรทอง
2782 ศรัทธา ค ามีอ่อน

แถว D 35 (ล ำดบัที่ 2781-2782)
ห้อง  3-413   อำคำร 3  ช้ัน 4


