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1 จกัรพนัธ์ ศรียกุตนิ์รันดร์
2 รัตติยา ศรีศิริรุ่ง
3 สุภตัรา แปงการิยา
4 สุรัชดา เชิดบุญเมือง

5 ZHONG YU
6 กมลรส ดาํรงคเ์ดชากลู
7 กรรณาภรณ์ พวงทอง
8 กรวรรณ ทองอนนัต์
9 กฤตภาคิน ม่ิงโสภา

10 กวนิชนาถ์ ปานเจ้ียง
11 กานดา ศรีทอง
12 เกศิณี แซ่ลอ้
13 จริยา นกวอน
14 จกัรพนัธ์ ชูลาภ
15 จกัรพนัธ์ แสงเอม
16 จารุวฒัน์ เนตรน่ิม
17 จิรารัตน์ ลิมป์สุคนธ์
18 ชญานิษฐ์ อจัฉริยะโพธา
19 ชนฏัตา ป้องกนั
20 ชนิกานต์ คุตไชยกุล

แถว A 1 (ลาํดบัที่1-20 )
ห้อง  104   อาคาร 2  ช้ัน 1   

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 

ปริญญาบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 

ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต
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21 ชชัสรัญ ตรีทิพยรักษ์
22 ชุฏาธาร เทียมสวรรค์
23 เชาวลิต ธนโชติวรากุล
24 ฐิติพร สวา่งอารมณ์
25 ณธีพฒัน์ พรรัตนพิทกัษ์
26 ณรินรัตน์ ชยัศิริ
27 ณฐัยา ไทรหอมหวล
28 ณฐัรัตน์ สหวชัรินทร์
29 ณฐัวฒิุ บุตรสุวรรณ
30 ตวงทอง จิรศฤงฆ์
31 เตชสิทธ์ิ วชิิตาชยานนัท์
32 ทสัรา ตาสาํโรง
33 ทิพยว์ารี นํ้าหอม
34 ธนพล ธาราวชัรศาสตร์
35 ธญัลกัษณ์ ลาภทรัพยท์วคูีณ
36 นนทพฒัน์ รุ่งดาํรงค์
37 นพมาศ นะระอยู่
38 นริศรา หลอดทอง
39 นํ้าทิพย์ อรรถการพงษ์
40 นิตินยั หลกัคาํ

แถว B 1 (ลาํดบัที่ 21-40 )
ห้อง  104   อาคาร 2  ช้ัน 1   
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41 นิภาวรรณ พงษว์ชัรารักษ์
42 นิลุบล บุญจนัทร์
43 บุณยนุช โฮเ้ซ็ง
44 บุศรินทร์ เทียนไชย
45 บูชิตา เนาวรัตน์
46 เบญจมาส แกว้สาํอางค์
47 ปฏิญญา บุญขนัธ์
48 ประศาสน์ ถิราติ
49 ปาริฉตัร สุรเดช
50 พรพรรณ ร่วมทรัพย์
51 พรภิรักษ์ แสงเอม
52 พรรณี สุดประเสริฐ
53 พชัรี อู่พิทกัษ์
54 เพญ็พรรณ พิกุลทอง
55 ภทัรภรณ์ อยูน่าน
56 ภารวี อยูจุ่ย้
57 มณษวรรณ ขนอม
58 มณญัญา น่ิมมาศ
59 มรกต จนัทร์กระพอ้
60 มหดล ศรีชยัศกัด์ิ

แถว C 1 (ลาํดบัที่ 41-60 )
ห้อง  104   อาคาร 2  ช้ัน 1   
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61 มานุชา กองเงินงาม
62 มุขรวี วชัรพงศธร
63 มูหามดัรอซากี เจะ๊อุเซ็ง
64 เมฆินทร์ คาํตนั
65 เมธาวี สินธุลือนาม
66 ยพุเรศ ศิรินนทธ์นเวช
67 รัฐพล วงษท์น
68 รัตนาภรณ์ จนัทร์กระพอ้
69 รุ่งมณี เอ่ียมสะอาด
70 ลาภา องคท์วเีกียรติ
71 วรเทพ ยอดดาํเนิน
72 วราภรณ์ ศกัด์ิปฏิฐา
73 วริศรา เรืองวงศ์
74 วชัรียา ชุมอินทอง
75 วนัพิชิต รัตนพิกุล
76 วภิาวรรณ วชิยั
77 ศวสั ปฐมกุลนิธิ
78 ศิริกลัยา กล่ินกล่อม
79 ศิริวมิล ช่วยเกิด
80 ศิวลยั จงจีรภทัร

แถว D 1 (ลาํดบัที่ 61-80 )

ห้อง  104   อาคาร 2  ช้ัน 1   
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81 สาวติรี สองศรี
82 สิรินภา เจริญแกว้
83 สิริพร ไชยบุบผา
84 สุจิรัตน์ ศรีสุธรรม
85 สุภทัร์วดี เทียนเพิ่มพลู
86 สุภาวดี เลียะจู
87 แสงประเสริฐ คาํชนะ
88 อธิป พวงดี
89 อธิวฒัน์ อภิสรานุวฒัน์
90 อนรรฆ จิตร์มัน่
91 อมีนา คาหาปะนะ
92 อรุณรัตน์ มงคลพิทกัษก์ุล
93 อลิษา กรุดไทย
94 อคัรเดช โพธ์ิอ่อน
95 อญัชิษฐา อุบลโกมุท
96 อาทิตย์ วงษท์น
97 อารีวรรณ คลองบ่อ

98 กชกร อภิญญากร

99 กฤษฎ์ิชนนท์ วชิยัวงษ์
100 กนัตินนัท์ แพง่เกษร

สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ

ปริญญาการจดัการมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ)

แถว A 2 (ลาํดบัที่ 81-100 )
ห้อง  105   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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101 โกมลทิพย์ รัตนาไพศาลสุข

102 เขมษิญากรณ์ ธูปเทียนรัตน์
103 คริมา สุริยะฉนัทนานนท์
104 จกัรกฤษณ์ วฒิุศรี
105 จนัทกาญจน์ สุพรรณเภสัช
106 จิรายสุ รอดเช้ือจีน
107 เจนจิรา สมร
108 ชวศิา ชยัธนะกุลมงคล
109 ชยัวทิย์ ศรหิรัญ
110 ชาคริต เปล่ียนสันเท๊ียะ
111 ชุติญา ศรีสุนทรประภา
112 ชุมแสง สิงห์กวาง
113 ณฏัฐช์วลั ล้ีมงคลศิริ
114 ทนงศกัด์ิ ใจช่วย
115 ทณัฑิกา ไกรเทพ
116 เทียนไท ขาวขาํ
117 ธนัยนนัท์ นิธิตระกลูธรรม
118 ธีรพงศ์ นาทมนตรี
119 ธีรภทัร เอ่ียมอมัพรพงศ์
120 ธีรรัตน์ จงประเสริฐ

แถว B 2 (ลาํดบัที่ 101-120 )
ห้อง  105   อาคาร 2  ช้ัน 1  



Page 7

121 ธีระศกัด์ิ เรืองรังสรรค์
122 นนัทิญา เอ่ียมบาง
123 นิภาพร สิทธิวงษ์
124 นิลลกัษณ์ อุไรรัตน์
125 เบญจสิริ คงเฉนียร
126 ประยรู นาคเกษม
127 ประวทิย์ พึ่งวงศ์
128 ปิยะพฒัน์ ชูนวลศรี
129 พฒัน์พิสุทธ์ิ วฒันฐานะ
130 พิมพช์นก คล่องผจญกิจ
131 เพชรกมล ปณิธานธรรม
132 ภูมรินทร์ รุ่งรัศมีพฒัน์
133 มงคล เศรษฐโท
134 รณฤทธ์ิ พุฒิโรจนกุล
135 รังสิพงศ์ ลพัธิโสภณ
136 รุ่งระวี ลือไทย
137 วรรณวษิา เชียงใหม่
138 วสวตัต์ิ ตั้งสมบติัเจริญ
139 ศิริภิมญต์ ศิริคชภคัศ์
140 สวรรยา ตนัสถาพร

ห้อง  105   อาคาร 2  ช้ัน 1 
แถว C 2 (ลาํดบัที่ 121-140 )
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141 สิปปวชิญ์ นิมุสา
142 สุกฤตา จิรลาภิศกุล
143 สุเชาว์ บุญตาแสง
144 สุพิชญา แกว้บางกะพอ้ม
145 สุภาภรณ์ สุรรากุล
146 สุมาลี ปัญญาใหม่
147 โสพล ทองจาด
148 อุไรวรรณ จุลพนัธ์
149 แพรพรรณทิพย์ ทิวานนทศิ์ริ

150 WEIHAO WU
151 ธีราทตั ติรณะประกิจ

152 CHENTIANHANG RAN
153 กฤษตฤณ สุทธิประเสริฐ
154 ชุลีพร อร่ามเนตร
155 เบญจมาศ วณิชชากร
156 ปวณิตรา ปานเจ้ียง
157 พิสิษฐ์ โพธ์ิแกว้
158 วรีะยทุธ ทรัพยป์ระเสริฐ
159 หน่ึงฤทยั สดแสงจนัทร์
160 อวสัดา สวสัดี

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 

ปริญญาการจดัการมหาบัณฑิต (นวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ)

ห้อง  105   อาคาร 2  ช้ัน 1 
แถว D 2 (ลาํดบัที่ 141-160 )
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161 ออ้มใจ ปาปะพงั
162 อุไรวรรณ แป้นพยอม

163 กาํชยั ชูแกว้
164 เพชรกะรัต เหมวงศม์ณีกุล

165 โกเมศ กาญจนพายพั
166 ไกรวี ลิมปิวรรณ
167 ณฐัณิชาต์ ศิริวลัลภ
168 ประพร เดียระสิน
169 พงศธร วฒันา

170 กฤติน ดลภกันิยมกุล
171 กษิดิศ จิตตก์ารุณย์
172 กานดา วสุิทธ์ิสิริ
173 จิรุจน์ พฒันจนัทร์
174 ชนสรณ์ สันติวฒันธรรม
175 ชาติเช้ือ เช้ือโชติ
176 ฑิตยานนัท์ วนันุบล
177 ทวศีกัด์ิ แสนสง่า
178 ธนสาร ปรีชาสุชาติ
179 ธนิศร ชิตเจริญ
180 ธีรพงษ์ มดัซอและ

สาขาวชิาบัญชี

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

สาขาวชิาการออกแบบ

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบ)

แถว A 3 (ลาํดบัที่ 161-180 )
ห้อง  106   อาคาร 2  ช้ัน 1  

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (คอมพวิเตอร์อาร์ต)
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181 นิธิกร ศศิพนงั
182 พงศธร พึ่งบุญพุทธิพงศ์
183 พรวจนะ ทิมกาญจนะ
184 พรวไิล ไตรสัจจะ
185 พิชญานิน งามจรัส
186 พิมล เจมส์ แฮนซัน่
187 พีระภทัร์ นํ้าผดุ
188 ภาณุวฒัน์ เฟ่ืองเพียร
189 มานน ตนับุญต่อ
190 วชัรพงศ์ บูรณะกิจเจริญ
191 วธิวฒัน์ สุขสาเกษ
192 วรีินทร์ญา วฒิุ
193 วรีะวฒัน์ ศรีสวสัด์ิ
194 ศิรภสัสร บวรธรรมรัตน์
195 ศิวโรจน์ ยอดสุขเจริญ
196 สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์
197 อนุรักษ์ ศราภยัวานิช

198 YINGYAN ZHOU
199 ชฎาภรณ์ แสงจนัทร์ทิพย์
200 ณรภร สิงห์ชยั

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาองักฤษเพือ่วชิาชีพ)

แถว B 3 (ลาํดบัที่ 181-200 )
ห้อง  106   อาคาร 2  ช้ัน 1 

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่วชิาชีพ
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201 ณฐัจิรัฐ บุญรอด
202 ธญัจิตรา นอ้ยบุญสุก
203 บารมี ชูชยั
204 บุษรา เผดิมโชค
205 ปัญชลี ตรีตราเพช็ร
206 รัตติยา ดอกพอง
207 ฤทยัชนก ถาวรวงษ์
208 สีตลา รัศมี

209 พิชากาญจน์ ลาภเจริญไพศาล
210 พิทกัษพ์งศ์ เอ่ียมเจริญ
211 รัฐธนินท์ จิรวฒัน์โภคิน
212 วรรณทนา เมืองไธสง
213 สุภาภรณ์ ชินารักษ์

214 กิติญาภรณ์ บุญยารุณ
215 จามิกร มงคลชยัอรัญญา
216 ฉตัรวกิา ทองโสม
217 ชลิดา บุญหยง
218 ณฐัวฒิุ จงเทพ
219 ทรนง เพญ็รุ่งเรืองกุล
220 ธนิตา กาญจนวไิล

สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการโลจสิตกิส์)

แถว C 3 (ลาํดบัที่ 201-220 )
ห้อง  106   อาคาร 2  ช้ัน 1 

สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง
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221 ธชัธรรม มูสิกะ
222 ธิคุณ อารียาภินนัท์
223 นนทิยตุ ทองมา
224 ไนยชน อริยานุชิตกุล
225 พรพิชชา นนัตา
226 พิษณุ รูปเกล้ียง
227 ภทัรวจิิตรา สุบรรณ ณ อยธุยา
228 มทนาลยั วฒันาพร
229 รัชชานนท์ ไทยแกว้
230 ราเชนทร์ จนัทร์เจือศิริ
231 วนัทกานต์ วายามานนท์
232 สวรรยา เอ่ียมประเสริฐ
233 เอกลกัษณ์ รักสกุลพนูทวี

234 ขวญัพฒัน์ นิธินนัทศุ์ภกร
235 ขวญัมงคล ล่ิมศิลา
236 คคันางค์ ศรีวบิูลย์
237 จกัรเพชร ภิบาล
238 จิตติภูมิ บุญแนะ
239 จินดารัตน์ เพชรรัตนรังสี
240 จินตณฏัฐา จรัญเจริญการ

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว D 3 (ลาํดบัที่ 221-240 )
ห้อง  106   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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241 ฉตัรววิรรณ ทรัพยป์ระเสริฐ
242 ชนะพงศ์ เรืองเดชบุญฤทธ์ิ
243 ชยัมนู ชยังาม
244 ชาญสิทธ์ิ เมทณีสดุดี
245 ชีวภทัร โหระโช
246 ณฐัชนน พงษส์มบติั
247 ณฐัชนน อ่ิมกมล
248 ณฐัติกา สุวคนัธ์
249 ณฐัวฒิุ ทองทรง
250 ณิชารีย์ ก่อเกียรติตระกลู
251 ดลพร ชินสิริภกัดี
252 ดุลยวตั ตรีทศเดช
253 ตติยา ทรัพยล์น้
254 ธนวฒัน์ สุขสมนาค
255 ธราเทพ สุกโชติ
256 นฐัที พจน์สุข
257 นารายณ์ทิพย์ สีไธสง
258 บุญลกัษณ์ สุประดิษฐ
259 ปกรณ์ จนัทร์ตรี
260 พงศสิ์ทธ์ิ สีหาบง

ห้อง  107   อาคาร 2  ช้ัน 1 
แถว A 4 (ลาํดบัที่ 241-260 )
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261 พชร เกษมสุข
262 พทัธนนัท์ ไชยวฒัน์มงคล
263 ภทัระ วรีะพฤกษ์
264 ภาณุพงศ์ ไชยภาษี
265 เมธสั อารยสมบูรณ์
266 วรรณชนะ ศุภดล
267 วรัญญา บุญคุม้
268 ศิรัณ นกพลบั
269 สรรพโชติ สวสัด์ิเรืองไพศาล
270 ไหมสุดา โคตรแป
271 อดิศกัด์ิ เกล้ียงสุวรรณ
272 อรปวณ์ี แสงรัตนายนต์
273 อจัจิมา คงอยู่
274 อารยา สอาดเอ่ียม

275 กรวทิย์ เจริญสุข
276 กรินภ์ พราหมณี
277 กฤตเมธ สามคัคี
278 กวนิท์ ปาณะสิทธ์ิ
279 กิตติคุณ รักวงษฤ์ทธ์ิ
280 เกียรติภูมิ โชคธนเดช

ห้อง  107   อาคาร 2  ช้ัน 1 

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

แถว B 4 (ลาํดบัที่ 261-280 )



Page 15

281 ขนิษฐา อนนัตะบุตร
282 จกัรพงศ์ สุวรรณวหิค
283 จิตรลดา ไชยกลู
284 จิรวฒัน์ อรรถพร
285 จิรายุ นาเจิมทอง
286 ชญานนท์ ครุฑธามาศ
287 ชลิตา วรยศ
288 ชาญเอก จนัทร์เรือง
289 ชุติมา ศรีอรุณ
290 ซายากะ ศิลป์สุข
291 ฐาปกรณ์ จนัทระ
292 ณพิชญ์ สันหาด
293 ณฤทธ์ิ คงมี
294 ณชัชาภทัร สันตว์รนารถ
295 ณฏัฐธิดา ประกายพรรณ
296 ณฐัธิตา ม่วงเกตุมา
297 ณฐัพงษ์ กุศล
298 ณฐัพงษ์ ยามูฮา
299 ณฐัพล สุขไทย
300 ณฐัภาส รัตกลู

แถว C 4 (ลาํดบัที่ 281-300 )
ห้อง  107   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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301 ณฐัวฒิุ จิตรคาํ
302 ณิชชา มุทุตาจิตต์
303 ดวงกมล โคระทตั
304 ดาวดิ มานะบุตร
305 ทศพร ตุงคษัฐาน
306 ทศพล กนัไทย
307 ทศัภูมิ ฮงประยรู
308 ทิพยว์รรณ นบนอบ
309 ธงชยั จงสกุล
310 ธนพนธ์ ขาํประเสริฐ
311 ธนวฒัน์ จิตติมณี
312 ธนชัพร คุม้ภยั
313 ธนาพทัฐ์ เต่นิธิวชัรสกุล
314 ธนาวฒิุ ชมช่ืน
315 ธาริน กาลสงค์
316 นฤนาท เกตุพนัธ์
317 นิตยา ร่วมพรม
318 นิธิ จนัทรากาศ
319 นิศามณี อุปัญญ์
320 นุชนาจ ยามช่วง

แถว D 4 (ลาํดบัที่ 301-320 )
ห้อง  107   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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321 ปฏิกาญจน์ พุกพนู
322 ปฐมปรัชญ์ กาบคาํ
323 ประพฤทธ์ิ ปันทะ
324 ประภสัสร ดามุส
325 ประภาภรณ์ วงคสุ์ภา
326 ปิยนุช อินนํ้าหอม
327 พงศภ์คั ชั้นศิริ
328 พชร พลายแกว้
329 พรชนก แซ่เตง็
330 พรพรรณ เดชศรี
331 พฤฒิพงศ์ อุปถมัภ์
332 พลรัตน์ วงคแ์หวน
333 พนัธ์ุกรณ์ ภู่ทอง
334 พิทกัษ์ ต๊ิกพลสุข
335 พิรุณ วงศทิ์มารัตน์
336 พีรกิตต์ิ แกว้นก
337 พีรกิต์ิ จนัทรานุสรณ์
338 ภรณ์ชนก ทองมา
339 ภศัราวรรณ จาํปาเงิน
340 ภาณุมาศ ยิง่อุบล

แถว A 5 (ลาํดบัที่ 321-340 )
ห้อง  108   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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341 ภานุพงษ์ เหมือนอํ่า
342 ภูฟ้า ลิมปรังษี
343 ยวุดี ไพศาล
344 ลิปปกร ธญัญโยธิน
345 วงศพทัธ์ วรรณชมภู
346 วรากร ลีลาเศรษฐกุล
347 วศิน ไล่กสิกรรม
348 วชัรพงศ์ เตชะฤดีวรรณ
349 วทิวสั สวสัด์ิวรานนท์
350 วฒิุพงษ์ เกษมสุข
351 ศราวธุ สุมาลี
352 ศิวพฒัน์ สุพยนต์
353 ศุภิสรา ศุขตระกลู
354 สมฤดี นอ้ยคาํแกว้
355 สรรพกร รุ่งเรืองจนัทร์
356 สราธิป ระวงัสุข
357 สวรรยา วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
358 สหรัฐ สุวรรณภูตรี
359 สาธิต สุวรรณคร
360 สาธินี แซ่แต้

แถว B 5 (ลาํดบัที่ 341-360 )
ห้อง  108   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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361 สิทธิเดช เตโชชลาลยั
362 สุจิตรา อุดมเพญ็
363 สุธี ธีรอนุปัญ
364 สุภกิจ แสนใจกลา้
365 สุรัตน์ บวัคล่ีคลาย
366 สุริยาวธุ วริิยหมัน่กิจ
367 หทยัทิพย์ ชาญชยัฤทธิไกร
368 อดิศร พุทธาํรงค์
369 อดุลวทิย์ กวนีนัทวงศ์
370 อธิป ทาบทองเรือง
371 อนนัต์ หลีกา
372 อนุชา สาสูงเนิน
373 อภิญญา เทียนขาว
374 อภินทัธ์ ชาญชลสิทธ์ิ
375 อรพรรณ แซ่ตนั
376 อมัรินทร์ อารีมานะสกุล
377 อยัยรัช สินสวสัด์ิ
378 อานุภาพ ช่ืนกมล

379 กมลชนก ทองสมบติั

380 ปิยพฒั แสงงาม

สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ
ปริญญาศิลปบัณฑิต (นวตักรรมการออกแบบ)

แถว C 5 (ลาํดบัที่ 361-380 )
ห้อง  108   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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381 ไพลิน ศรีสาร
382 วริทธ์ ลกัขณาศิริกุล
383 ศิริญาภรณ์ แกว้ฤาชยั
384 ศุภศิษฐ์ ภทัรปิยประสิทธ์ิ

385 เจนวทิย์ สุธนะสิริชยั
386 พรทิพา เอ้ืออรรถการุณ

387 พิศาล พุทธ์ธมัสังฆ์

ั389 เสาวลกัษณ์ จอกทอง

390 กมลเพชร จนัทร์คลอ้ย
391 กิตติพฒัน์ เทียนสวา่ง
392 ชฎาพร วงศาโรจน์

393 ชายระวร์ี ศรีวะอุไร
394 โชติธชั เจนเกียรติฟู
395 ธนวฒัน์ พลเดช
396 นพวทิย์ นนทสิ์ริวงศ์
397 บรรหาร ปรางเทศ
398 เพชรรัตน์ อรุณพงษ์
399 ภุมรา หลกัดี
400 วชัระ เจริญพาโชค

แถว D 5 (ลาํดบัที่ 381-400 )
ห้อง  108   อาคาร 2  ช้ัน 1 

สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย
ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศิลปะภาพถ่าย)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศิลปะภาพถ่าย)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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401 สิรินดา สันติปรีชาจิตต์

402 กฤตภาส อินแดง

403 กานตร์พี ดีมงคล
404 แกว้กาญจน์ ผาสุข
405 ชญานนท์ สมจิตร
406 ชนกนนัท์ บั้งเงิน
407 ชลิตา ศรีสุข
408 ณฏัฐฐ์า ปานประสงค์
409 เดชฐพนธ์ สมใจ
410 แทนไท ปิตินานนท์
411 ธนพนธ์ องอาจตระกลู
412 ธิปก แสงกลา้
413 ธีระกิจ จาํปาสี
414 นรากรณ์ ร่ืนรวย
415 นรินทร์ โยธินจิระผล
416 นฤภทัร มากม่ิงจวน
417 ปิยะนนัท์ เพช็ร์พิรุณ
418 พาวณิา โอฬาริ
419 พีรพล ต่ายใหญ่เท่ียง
420 ภาณุ บุปผาชาติ

แถว A 6 (ลาํดบัที่ 401-420 )
ห้อง  110   อาคาร 2  ช้ัน 1  

ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศิลปะภาพถ่าย)
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421 ยศพล จกัรสมิทธานนท์
422 วชัระ อมัรสุคนธ์

423 วษิณุ คาํวงษา
424 ศิรภสัสร์ ลอยลม
425 ศุภชยั กล่ินสายหยดุ
426 โศภิษาฐ์ สู่ทรัพย์
427 ส่งศกัด์ิ ปานแกว้
428 อริยะ โยคสิงห์
429 อริสา อ่ิมละเอียด
430 อารียา อ่อยอารีย์
431 อารีรัตน์ คงเภา

432 ช่อฟ้า ธนาบริบูรณ์
433 ธนชัพร ววิฒันวรวงศ์
434 ธีรภทัร จิตพร้อมธรรม
435 นพวทิย์ พึ่งเทศ

436 พรชนก เพียรอุสาหะ

437 อรณิชชา ปิวรบุตร
438 อรัญญา นํ้าผึ้ง

439 กลัยากร สาริกา
440 จารุกิตต์ิ วงศศิ์ริเมธีกุล

แถว B 6 (ลาํดบัที่ 421-440 )
ห้อง  110   อาคาร 2  ช้ัน 1 

สาขาวชิาการออกแบบภายใน
ปริญญาศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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441 ฐิตารีย์ รีรัตน์ชานนท์
442 ณิชกานต์ ยิม้ถนอม
443 ปานแกว้ แพร่พิพฒัน์มงคล
444 ศิรินทรา มีนุ่น

445 กมลทิพย์ เพญ็พิมพ์
446 กฤชกร ภทัรฐานพฒัน์
447 กญัญารัตน์ ม่วงชู
448 เกริกกฤด ไตรนาจา
449 ขนิษฐา แจ่มจา้
450 คนัธารัตน์ คาํคง
451 จามร อินทร์ปอ

452 จิณณรัตน์ สงละเอียด

453 จุฑามาศ สุนทรนนัท์
454 ชนมนิ์ภา ชวนชม
455 ชนญัญา สุขสวา่ง
456 ชลิต ตุลชาติ
457 ชยัเดช โชติธนพชัร
458 ชิติภทัร เหลืองเจริญลาภ
459 ชินนะกานต์ ปกรณ์รัตน์
460 ชินามาศ อุ่นใจ

แถว C 6 (ลาํดบัที่ 441-460 )

ปริญญาศิลปบัณฑิต (ออกแบบภายใน)

ห้อง  110   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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461 ชุติเดช ธนาวณิชยา
462 ญาวดี ชยัลอม
463 ณฎัฐภรณ์ สิริเกียรติยศ
464 ดาราวดี รุยนัต์
465 ทอรุ้ง เตง็การณ์กิจ

466 เทพดนยั วงศศ์รีกชกร
467 ธนโชติ ภูยาทิพย์
468 ธนวนิท์ มงคลกิจทวผีล
469 ธนินท์ อรุณเรืองศิริเลิศ
470 ธรรมนิตย์ ธราธรรมกุล
471 ธญัญลกัษณ์ เหรียญประเสริฐ
472 นภสันนัท์ โชติช่วง
473 นชัชา อภิชาตบุตร
474 นฐัยา แรงเขตร์กิจ
475 นิติพงษ์ พุกเจริญ
476 เนตรนภา บวัแกว้
477 ปฎิพทัธ์ ไชยนา
478 ปานะพนัธ์ แซ่ซ้ิม
479 ปิยะรัตน์ เดชะคาํภู
480 เปมิกา มะลิซอ้น

แถว D 6 (ลาํดบัที่ 461-480 )
ห้อง  110   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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481 ผกาทิพย์ พงศท์องเมือง
482 พจนารถ สองหอ้ง
483 พรภพ มีเพียร
484 พรรษา ฤทธ์ินาคา
485 พิชญา ส่งสกุลชยั

486 พิชญา อินจุม้สาย
487 พีรฉตัร กล่อมรักษา
488 พีรพล ทองกวาว
489 ภูกมล นวลยอ่ง
490 ภูริช วณิชโยปกรณ์
491 มุกลดา รอดพยนัตร์
492 รังสิยา แซ่ตนั
493 รัชนีกร ขาวคม
494 รัชนีกร จา้ยนอก
495 รัชมนปภสัสร์ อภิเดชารัตนกุล
496 รัตติยากร เกตุโกมุท
497 วมิลสิริ ปานรอด
498 ศศิธร มีพฒัน์
499 ศศิพิมล วเิวก
500 ศกัด์ิสิทธ์ิ อคัรศุภมงคล

แถว A 7 (ลาํดบัที่ 481-500 )
ห้อง  111   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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501 สุภาวดี ทองสุข
502 สุภาวดี ทิพยเมธ
503 อดิศกัด์ิ ชะโลปถมัภ์
504 อธิติยา อ่ิมพรรณ์
505 อนุกลู ใจแกว้

506 อภินทัธ์ มานะการ
507 อรอนงค์ เอมอ่ิม
508 อจัฉรา สืบสา
509 อาชวี ศรีเตชะ
510 อาธิป ทรงประกอบ
511 แอนริซ่า ทง

512 กรรวี เสรีเลิศววิฒัน์
513 จิตตโ์สภิณ โพธ์ินอ้ย
514 ชนวตัร อวนอ่อน
515 ณฐัวร์ี จิรัฐิติกาล
516 ปานตะวนั ศิริภทัร์ภูวดล
517 ภทัรรัตน์ ชดชอ้ย

518 กลทีป์ เยน็ประเสริฐ
519 กิตติพิชญ์ แมน้พรม
520 กีรติ ภาวไิล

สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์
ปริญญาศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

แถว B 7 (ลาํดบัที่ 501-520 )
ห้อง  111   อาคาร 2  ช้ัน 1 

ปริญญาศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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521 ชลธิชา พนัธ์ุกุฬา
522 ธญัญน์ภสั นิธิโชคเรืองยศ
523 ธิติยา กนัทาอินตะ๊
524 ปิยะนฐั เพิ่มพงศไ์พบูลย์
525 มานะ ขวญัเมือง
526 วณิดา แกว้รุ่งเรือง

527 วรัญญา นุชสระบวั
528 สถาพร กาญจนสนิท
529 อรอนงค์ วงศห์มัน่
530 อญัชยานนัท์ นาคประสพ

531 กรรณาภรณ์ เดวนั
532 กญัญก์ุลนชั ชุมชนะ
533 กญัญภ์ทัร์ โชติอนนัตว์ฒัน
534 กมัพล สาํเภาทอง
535 กิตติธชั ปานเทวนั
536 กิตติศกัด์ิ เพญ็กิตติรุ่งเรือง
537 คุณนิธิ มารศรี
538 เคนตะ มูไค

539 จกัรภพ ฉนัทะผดุงเดช
540 จิรชฎา บูรณะธนะสิน

แถว C 7 (ลาํดบัที่ 521-540 )
ห้อง  111   อาคาร 2  ช้ัน 1 

ปริญญาศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)
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541 เจนกิจ ท่วนบาง
542 ชวนิ สุทธิสุวรรณ
543 ชยัยง เนตรพระฤทธ์ิ
544 ชินวร แยม้ยิม้
545 ณรงคช์ยั ชูยศ
546 ณฐันนัท์ แสนกรุง
547 ณฐัพงศ์ นาคีสถิตย์

548 ดุสิตา นิกรบวั
549 ทินกร พลถาวร
550 ธนกฤต นวลแกว้
551 ธนพล พีระเหล่าตระกลู
552 ธนวฒัน์ บุญทพั
553 ธนวร์ี จรูญ
554 ธนทั กวสีกุลวงศ์
555 ธรณินทร์ วรธรรมสรณ์
556 ธิติพร นิวตัร
557 ธีระ ช่างเฮง
558 บุญญามิตร ยศมงคล
559 บุญยวฒัน์ มิสอ๊ิด
560 เบญจลกัษณ์ มีกุล

ห้อง  111   อาคาร 2  ช้ัน 1 
แถว D 7 (ลาํดบัที่ 541-560 )
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561 ปฐมพร ศรีเวยีง
562 ปพิชญา สุทธิแสวง
563 ปริญญสิ์ตา บวรสิริภคัพงษ์
564 ปรียาพรรณ อุกนัทา
565 ปวริศ คชทร
566 ปัญญาพร สินเจริญ
567 ภาพิมล ศกัด์ิหริรักษ์
568 ภูมิพฒัน์ ทองสุข

569 มนสันนัท์ สุนทวฒัโรดม
570 ไมต้รี ภุมรินทร์
571 รัชชา วฒันวจิิตร
572 รัฐนนัท์ ทองสุข
573 วนัวสิาข์ แกว้ประดบั
574 ศตคุณ บุญสุข
575 ศิวกร พลายแกว้
576 ศุภรดา นิลเนตรบุตร
577 สนธยา จาํเริญ
578 สันติชาติ วภกัด์ิเพชร
579 สันติสุข สุขสะอาด
580 สาธิตา คนทน

แถว A 8 (ลาํดบัที่ 561-580 )
ห้อง  112   อาคาร 2  ช้ัน 1 



Page 30

581 สิรภพ อภินนัทศาสตร์
582 สิริทชั วงศอ์ร่าม
583 อธิษฐ์ กฤตยาภทัร
584 อมลรัตน์ เช้ือวงษ์
585 อมาลิน เนียมหลาง
586 อรณี ทุมพร
587 อรรถพงษ์ อุทยั
588 อริสา บวัเรือง
589 อลงกรณ์ สงวนวงศว์จิิตร

590 ออมพลอย บวัเสริมสวรรค์
591 อาภากร อารียว์จิิตรพร

592 อุกฤษณ์ โทณะสุต

593 มุกมณี สุธางคก์รกุล

594 คมน์ เทพปรีชาสกุล
595 ชนิดา สานิชวรรณ
596 ชญัญา เปรมธีรสมบูรณ์
597 ทิพวลัย์ เอ่ียมสอาด

598 นนทพทัธ์ เหนือมณีมงคล

599 นรุตม์ สุวรรณภูมิ
600 นทัชา งามทองกวาว

แถว B 8 (ลาํดบัที่ 581-600 )
ห้อง  112   อาคาร 2  ช้ัน 1 

สาขาวชิาการออกแบบผลติภัณฑ์
ปริญญาศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลติภัณฑ์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลติภัณฑ์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลติภัณฑ์)
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601 ปณชยั เจียมจิตรวนิช
602 ปริตตา พงษชู์
603 ปูชิดา โพธ์ิปาน
604 พชัริยา ทุมมะลา
605 พิมพพ์ิชชา อธิการโกวทิย์
606 มาริโอ อาร์เทอร์ เกยเ์ยอร์
607 วรัญญู ประมวลการ
608 วฒิุชยั ดาํโสภี
609 อลิสตา ขาํรัก
610 อญัชลิกา หมวดไธสงค์
611 เอกพนัธ์ อ้ึงประเสริฐ

612 กรจิรา องักรูเกริกไกร
613 ณชณง บุญสิน
614 นิศาชล ประจญกลา้
615 พรชิตา บูรณมานิต
616 พิชญา นิลประยรู
617 ภทัรานุช แซ่ล้ี
618 ภาสินี จิตตส์มนึก
619 สลิลลา ศรีวรกุล

620 กรกมล หุตะภิญโญ

แถว C 8 (ลาํดบัที่ 601-620 )

สาขาวชิาแฟช่ันดไีซน์
ปริญญาศิลปบัณฑิต (แฟช่ันดไีซน์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ห้อง  112   อาคาร 2  ช้ัน 1 

ปริญญาศิลปบัณฑิต (แฟช่ันดไีซน์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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621 เชษฐฑิ์ฎา ไชยสัตย์

622 เชษฐธิ์ดา อศัวราชนัย์
623 ญาณินท์ วนิิจสร
624 ณฐัณิชา ปานศรี
625 พงศธร ขนัทะ
626 พงศว์ทิย์ ตั้งเกียรติไพบูลย์
627 วชิญน์นัท์ สินเหลือ
628 ศศิวรรณ เอ่ียมพิทกัษส์กุล
629 สุมิตา ลกัษณาวงศ์

630 กานตพ์ิชชา สุขบาล
631 กุลณฐัธิดา จนัเดิม
632 คณิตา บุญชอบ
633 จินวภิา แซ่โจ
634 ชนกพรรณ วงศเ์จริญวฒุภร
635 ชุติกาญจน์ แกว้กาํพล
636 ฐานะมาศ เมืองเยน็
637 ดลหทยั ไตรปิยานนท์
638 ดวงกมล คิดสม
639 ดวงธิดา พยงุพงศ์
640 ธนภรณ์ สุนทานนท์

ปริญญาศิลปบัณฑิต (แฟช่ันดไีซน์)

แถว D 8 (ลาํดบัที่ 621-640 )
ห้อง  112   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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641 ธิดาลกัษณ์ กุฎีรักษ์
642 นรันตรี ดิสสัน
643 นนัทพ์ิชชา โชติอนนัตว์ฒัน
644 พรพิมล บุตรดี
645 พรฤทยั ผนัผล
646 พลอยไพลิน ชูวฒันกลู
647 ภคัจิรา ศรีมูล
648 ภทัรานิษฐ์ อรัญญพงษไ์พศาล
649 เมธาวี แกว้ซงั
650 รวนินัท์ องัคสยาวฒัน์
651 รินทล์ภสั เดชสะโร
652 ลภทัพร สมพรมมา
653 ลิซ่า แอนน์ บาร์เกนทค์วาสท์
654 ศิริกาญจน์ วงษา
655 ศิริชยั ชยัวเิชตุกุล
656 สิรินรัตน์ พรมโมคกั
657 อมรเทพ เล้ียงโชคชยั
658 อาทิตยา เอ่ียมอิทธิพล

659 กมลรัตน์ วงษรั์กษา
660 กีรติ เจริญวงคเ์พช็ร์

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต
ปริญญาศิลปบัณฑิต (คอมพวิเตอร์อาร์ต)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

แถว A 9 (ลาํดบัที่ 641-660 )
ห้อง  113   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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661 ขวญัเท่ียง เทียนงาม
662 จนัทกานต์ิ แจ่มจาํรัส
663 ชญานิศ ตรีวจิิตรศิลป์
664 ชนญัญา ภิญโญสวสัด์ิสกุล
665 ชนิษฐา พลชุมแสง
666 ชญัญา ปาลวฒัน์วไิชย
667 ณชัพฒัน์ แจ่มทกัษา
668 ณฐักมล ประชาอาทร
669 ณฐัวฒัน์ แจ่มทกัษา
670 ถิรดา แยม้ช่ืน
671 นภสัวรรณ โสดาลว้น
672 บุษกร สมกลา้
673 ปฎิญญา กาํลงั
674 พงศธร จนัทสุบรรณ์
675 พศุตม์ ธนาวฒิุวศิน
676 พนัธิตรา นิธิบุณยวจัน์
677 รัชเณตร นามศิริ
678 รัตนกร แกว้วานิช
679 สุกญัชญา มีชยั
680 สุพิชชา ชุมภูอินทร์

แถว B 9 (ลาํดบัที่ 661-680 )
ห้อง  113   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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681 อภิชญา จรรยาเศรษฐกุล
682 อาทิตยา แซ่อ้ึง
683 อารัส เพง่ผล

684 เฉลิมเดช จนัทวงค์
685 ชฎามาศ วงศว์ชัรานนท์
686 เชน ชูแกว้
687 ธนวฒัน์ เตม็ถาวรกุล
688 ปราโมทย์ พาหา
689 วชิญพ์ล แซ่เฮา้
690 ศิลปการ สนิทโกศยั
691 สุทธ์ธิดา แซ่โลว้
692 อมรา พยางาย
693 อริสา ศิริสนธ์ิ

694 กนกวรรณ คาํพนัธ์
695 กษมา สามารถ
696 เขมชาติ เพญ็แสง
697 จกัรรินทร์ ศรีชยัยา

698 จิรกิตต์ิ ศรีโพธ์ิงาม
699 เจตนิพิฐ แจง้สวา่ง
700 เจตวฒัน์ วรรณวรีกุล

ปริญญาศิลปบัณฑิต (คอมพวิเตอร์อาร์ต)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปบัณฑิต (คอมพวิเตอร์อาร์ต)

แถว C 9 (ลาํดบัที่ 681-700 )
ห้อง  113   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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701 ชนาธิป คงเกียรติเจริญ
702 ชินวตัร์ กีร์ตะเมคินทร์
703 ญาณิศา ศรีสุพรรณดิฐ
704 ฐานวฒัน์ ยิม้สีใส
705 ฐิติชญา ปัทมดิลก
706 ณฐัติพล อรุณมงคล
707 ณฐัพงศ์ อติศพัท์
708 ดุสิตา โยธาสอน
709 ตรีขนิษฐ์ อนุสรานนท์
710 ธนโชติ คาํภิมาบุตร
711 ธนธรณ์ หาญกิจ
712 ธมกร วชัรอาภานุกร
713 ธรรศ ฤทธิชยั
714 ธีระพงษ์ ซอนะ
715 ธีรัตม์ ปานคลงั
716 นฤชิต นาคะชยักุล
717 นํ้ามนต์ ลิขิตวฒันเศรษฐ
718 บุญธรรม แจงจริยา
719 บุษรา แซ่ตั้ง
720 ปนทัพงษ์ เสียงดงั

แถว D 9 (ลาํดบัที่ 701-720 )
ห้อง  113   อาคาร 2  ช้ัน 1 
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721 ปุณยวร์ี วเิศษสินธ์ุ
722 ผไท ไทยเลิศ
723 พรพรต พรหมมาศ
724 พลกฤษณ์ งามดี
725 พสิษฐ์ กิจธนาทรัพย์
726 พนัเลิศ จนัทร์เสม
727 พีรีนชัญ์ ม่วงนอ้ย
728 ภคพล วรพนัธ์
729 ภีษเรศ มโนชญากร
730 ภูวดล เช้ือพว่ง
731 มณฑล หิรัญเทศ
732 มณีวรรณ ธิดา
733 มุกรินทร์ คงมีสุข
734 วชัระ รักษาพงค์
735 วรีวชิญ์ โชติวฒันกานตก์ุล
736 วรีาภรณ์ รัตนาวะดี
737 วฒิุชยั กิติโสภากุล
738 เวยีนนา กล่อมอยู่
739 สมาธิ แจ่มสวา่ง
740 สาธินี ศรีโยธา

แถว A 10 (ลาํดบัที่ 721-740 )
ห้อง  207   อาคาร 2  ช้ัน 2
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741 สืบชยั บุญสิทธ์ิ
742 อชิณะ ลิมานวฒัน์
743 อธิชา เพช็รสันทดั
744 อริยะ สมบุญ
745 อเล็ก อธิป จนัทร์ประภานนท์

746 กญัญว์รา หงสกุล
747 ธนภณ ธีระประภาณ
748 นงพะงา ชินวรรังสี
749 ปฏิภาณ โสตถิวไิลพงศ์
750 ปริญญา กวนิเลิศวฒันา
751 ปวริศ กอบบุญ
752 พิชชาภรณ์ หีบพร
753 รุ่งระวนิ ทรงรัตนขจร
754 วราทิพย์ เท่ียงพิเชียร
755 สรศกัด์ิ เจริญกิตติศกัด์ิ
756 อชิรญาณ์ อายโุย

757 กญัญภา วงัพฤกษ์
758 คธาวฒิุ ฉายากุล
759 เจษฎา ชาภกัดี

760 ภูริทตั นอ้ยเหน่

แถว B 10 (ลาํดบัที่ 741-760 )
ห้อง  207   อาคาร 2  ช้ัน 2

สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค
ปริญญาศิลปบัณฑิต (วชิวลเอฟเฟค)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาศิลปบัณฑิต (วชิวลเอฟเฟค)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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761 มณชยั เอ้ียวอ่ิมพร
762 วาสิตา ดนัแคน

763 ศรวฒิุ พงษช์มพร
764 ศรัณย์ ล้ินนาคแกว้
765 ศุภโชค น่วมทอง
766 ศุภณฐั แถวพนม
767 สุมินตรา พิวงคก์ุล

768 กนกวรรณ อุดม
769 กมลชนก ยิง่เกรียงไกร
770 กิตติธชั จารุวสัตร์
771 กิตติศกัด์ิ เวชกรณ์
772 กิตติศกัด์ิ โสภาพินิจ
773 คุณากร ปริยพฤทธ์
774 จิตตาภรณ์ ใคร่ครวญ
775 จิราฤทธ์ิ ชมชนะ
776 จุฬารัตน์ ฝอยทอง
777 ชนินสิทธ์ิ สุทธิธาํรงสวสัด์ิ
778 ณฐักานต์ สุราอามาตย์
779 ณฐัพล อนนัตศิ์ริขจร
780 ณฐัสิทธ์ิ ด่อนแกว้

แถว C 10 (ลาํดบัที่ 761-780 )
ห้อง  207   อาคาร 2  ช้ัน 2

ปริญญาศิลปบัณฑิต (วชิวลเอฟเฟค)
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781 ณษัฐา มีชิตสม
782 ดลพร ทศันา
783 ธนายทุธ ฉนัทวสันต์
784 ธราธร ประเสริฐสุโข
785 ธีรวฒัน์ สวนพานิช
786 นพนนัท์ แสงสุวรรณ
787 นพพล กล่ินพิกุล
788 นพรัตน์ อั้งโสภา
789 นภพล เพชรเลิศ
790 นภทัร ภาวตัธนนักุล
791 นราธิป จาํปาราช
792 ปฐวี เพง็เพชร
793 ปภาวรินทร์ เจริญกิจภณัฑ์
794 ปรีดา ลีลาปัญญาชน
795 ปิติ โคตรจรัส
796 ผกายมาศ พินิจทรัพย์
797 พรจิรา ซิง
798 พรไพลิน อรุณจินดาวรรณ
799 พรภวษิย์ โตษณาวงศ์
800 ภาสกร มากนุ่ม

แถว D 10 (ลาํดบัที่ 781-800 )
ห้อง  207   อาคาร 2  ช้ัน 2
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801 ภูวดล บุญโต
802 ภูษิตา ไตรรัตน์อศัว
803 มนสัโจเซฟ คาํพรรณ์
804 มานะชยั สวนอนนัต์
805 รัชพล พงษพ์ินิจ
806 รุ้งไพลิน สุขมุาลพงษ์
807 ฤทยัทิพย์ ทองคง
808 วรสิทธ์ิ ชวพฒันากุล
809 วลัลภ กุมภีพงษ์
810 วชิิต สุทธา
811 วเิดช แตงชยัภูมี
812 วทิวสั จาระกิจ
813 เวชุเวช ประพนัธ์บณัฑิต
814 ศิลปกร สนิทโกศยั
815 ศุภกิจ สุขสมยั
816 ศุภชยั บวัผา
817 สถาพร แซ่ปึง
818 สิทธา คงเจริญนิวติั
819 สิริภูมิ คาํนนท์
820 สุปวณ์ี มธัยมพนัธ์

แถว A 11 (ลาํดบัที่ 801-820 )
ห้อง  507   อาคาร 2  ช้ัน 5
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821 สุปวณ์ี สายบณัฑิต
822 สุระสิทธ์ิ วรเดชพนัธ์
823 อดิศกัด์ิ พรรณราย
824 อธิวฒัน์ ผลเกิด
825 อคัริน ซอหะซนั

826 จิราณี หรุ่นบุญลือ
827 โชตินนัท์ ช่ืนชวลิต
828 ฐิตาภรณ์ อรัญเจริญยิง่
829 ฐิติ ฤกษว์เิชียร
830 ธิดารัตน์ ใจปาละ
831 พรประภา ตั้งวฒันมนตรี
832 พรวภิา รุ่งหมี
833 วราลี ธญัลกัษณากุล
834 ศรินทิพย์ พรหมอกัษร
835 สิรภทัร รุ่งอโนทยั
836 สิริเดวี ดูลาเรยาโดว
837 สุพรรษา หรุ่นบุญลือ
838 สุภาสิรี อาชีวะประดิษฐ

839 กิตติรัตน์ บวัผนั
840 กุลธิดา วรีะจิตสกุลงาม

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

สาขาวชิาการจดัการ
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

แถว B 11 (ลาํดบัที่ 821-840 )
ห้อง  507   อาคาร 2  ช้ัน 5
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841 จิตรการ หารอาวธุ
842 ชญานี ลอ้วชิระวฏัฏ์
843 ฐิติพรรณ เกษมสุข
844 ณฏัฐภ์าค สุทธิสัตยารักษ์
845 ธนทั ภิรมยช์ยักิจ

846 นนลนีย์ ถาวรศิลาพฒัน์
847 พรทิพย์ ราษฏรอาศยั
848 มณีรัตน์ ธนสารววิฒัน์
849 ยศพล น่ิมมณีวรรณ
850 วชัระ ผลกิจ
851 วานิช อุปมะ
852 วภิาวี วสุวตั
853 วรีวรรณ พณิชกิจสุวรรณ
854 สุธีธร ปอตระกลู
855 อภิชญา โชคศิริผล

856 กชกร อยูเ่อ่ียม
857 กชอร บุญมณี
858 กนกกานต์ ลีลาวจิิตรกุล
859 กนกวรรณ ภูสิงห์
860 กนกวรรณ สนคณวงษ์

แถว C 11 (ลาํดบัที่ 841-860 )
ห้อง  507   อาคาร 2  ช้ัน 5 

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการ)
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861 กมลวรรณ สิทธิโชติรัตน์
862 กรรณิการ์ หงษบิ์น
863 กรวชิญ์ กล่ินคง
864 กรวี ลีลาพจน์สกุล
865 กฤติน นิยมสมาน
866 กลัป์ฐคุณ สกลวทิยานนท์
867 กิตติพศ ซ่ือวาจา
868 กิตติภพ คงเกิด
869 กิติยา รุ่งรัตนาอุบล
870 เกศกญัญา ลาเก้ียว
871 เกียรติชยั ชนะฤทธิชยั
872 ขวญัชนก นาคะพฒันกุล
873 จกัรกฤษณ์ ยคุไกรฤกษ์
874 จาตุรงค์ กระออมแกว้
875 จารุกิตต์ กล่ินขจร
876 จิดาภา เซ่ียงฉิน
877 จิตติมา อินทเช้ือ
878 จิรกิตต์ิ ชยัเลิศ
879 จิรวฒัน์ ประจิตร
880 จิราภรณ์ ธงสิบเจด็

แถว D 11 (ลาํดบัที่ 861-880 )
ห้อง  507   อาคาร 2  ช้ัน 5
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881 จิราวฒัน์ แสวงกิจ
882 จุฑาภรณ์ มาลาศรี
883 เจนณรงค์ เรืองฤทธ์ิ
884 เจษฎา ชุณหประธานกุล
885 เจสสิกา้ มงัค์
886 ฉตัราภรณ์ มาลยัทองทิพย์
887 ชนกชนม์ ยางทอง
888 ชนะชยั ตรีกริชวฒันา
889 ชลธิศ ดาราการ
890 ชุตินนัต์ วารียทิ์พยข์จร
891 โชคทวี วเิศษสังข์
892 โชติกา คาํเนียม
893 ไชยพฤทธ์ ช่วยเชียร
894 ซลัวายณี์ ฮามิ
895 ญาณิศา ธีระพงษพ์นัธ์ุ
896 ฐิติมา เฉลิมศรี
897 ฐิติวรดา ตรงดี
898 ณภทัร กิตติรัต
899 ณญัวษา เกียรติวนิยัสกุล
900 ณฏัฐพล งามทรัพยม์ณี

แถว A 12 (ลาํดบัที่ 881-900 )
ห้อง  506   อาคาร 2  ช้ัน 5
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901 ณฏัฐพชัร ป่ินอํ่า
902 ณฐักานต์ ชินบุตร
903 ณฐัชนน นาคสวสัด์ิ
904 ณฐัชยา โสภา
905 ณฐัญา สวยงาม
906 ณฐัพงษ์ พฤกษธ์าราธิกลู
907 ณฐัวรรณ นามสุข
908 ณฐัวตัร วงศไ์ตรโพธ์ิ
909 ณฐัวชิช์ สุขใจ
910 ณิณชัชา ปิยโชคสกุล
911 ตรีฤทธ์ิ เรืองอาํนาจเจริญ
912 เตชินท์ เบา้ประเสริฐกุล
913 ทศวรรณ ศรีสุธรรมพร
914 ทกัษพร สมมุ่ง
915 ทชัชะพล นามพลกรัง
916 ทชัรพงศ์ กิจจารุนนัท์
917 ทิฆมัพร ศิริพรพนัธ์
918 ธนกร โลหะจรีกุล
919 ธนดล เจนจิรโฆษิต
920 ธนวฒัน์ เจริญภาศ

แถว B 12 (ลาํดบัที่ 901-920 )
ห้อง  506   อาคาร 2  ช้ัน 5 



Page 47

921 ธนเสฎฐ์ ชูพงษ์
922 ธนากร ขจรอุดมฤทธ์ิ
923 ธนากร มรกฎจินดา
924 ธเนศ เอ้ียวสุวรรณ
925 ธาดา จนัทร์ประเสริฐ
926 ธิติ เรืองศิลป์
927 ธีชชั เหล่าศรีวรพนัธ์ุ
928 ธีรพฒัน์ ชินรัตน์
929 ธีรวชัร์ ฉนัทว์รีวงศ์
930 ธีราภรณ์ ขนุมี
931 นพรพรรณ แกว้โมรา
932 นพรัตน์ มุตุมาจนัทร์
933 นภสัมน ฤทธิศุภธรรม
934 นภสัสร ฤกษส์มบูรณ์
935 นรากร นาโสก
936 นราธิป ภิรมยร์ส
937 นฤเบศร์ ศิริธราธิวตัร
938 นลินลกัขณ์ ธิรินทอง
939 นฐัพงศ์ กลูรมย์
940 นนัทพร ทองประดิษฐ์

แถว C 12 (ลาํดบัที่ 921-940 )
ห้อง  506   อาคาร 2  ช้ัน 5
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941 นนัทิยา คุม้เมือง
942 นิติธรรม เสน่ห์
943 นิติพงษ์ เตียวยนืยง
944 บุญญฤทธ์ิ นินเกล็ด
945 บุณยนุช ฝ่ังสาคร
946 บุษรัตน์ คาํบุญ
947 บุษราวรรณญ์ วหิารทอง
948 เบญจศีล แซ่ลอ้
949 ปนฎัฐา เดชเดชา
950 ปัณณทตั สายสิน
951 ปาลชาติ ชมกุล
952 ปาลิตา เบอรพนัธ์ุ
953 ปิยาพชัร อินทบิน
954 ปิยาภรณ์ เวชสูงเนิน
955 ปุญญฉตัร บุญอยู่
956 พงศกร สงวนชม
957 พงษพ์ฒัน์ แซ่ล้ิม
958 พนิตพร ยางทอง
959 พสธร ทองบริสุทธ์ิ
960 พชัมล พฒันเจริญ

แถว D 12 (ลาํดบัที่ 941-960 )
ห้อง  506   อาคาร 2  ช้ัน 5
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961 พชัรินทร์ จารุรังสิมา
962 พชัรี ดาวทองวรกิจ
963 พณัณ์ชิตา สุขทองธนารัตน์
964 พิมณฐัฐา พฤกษว์ฒันากุล
965 พิริยะ สุวรรณพินิศ
966 พุทธิดา แซ่ผู่
967 เพลินพร รักชุม
968 ภควชิญ์ สุวรรณรัตน์
969 ภรพรรณกรณ์ โพธ์ิแกว้
970 ภคัสุดา สมคัรประโคน
971 ภณัฑิรา โมอ่อน
972 ภทัรพร บุญสืบมา
973 ภาณุพงศ์ องัศุธีรกุล
974 ภูธเนศ บวัสิงห์
975 มณีมณฑ์ วงศว์าสนา
976 มนพร เลิศลกัษณ์ศิริกุล
977 มนสัศจี นาคประเสริฐ
978 มานสัวี จบัใจตรง
979 มารุต ศึกษาศิลป์
980 ยลดา เช่ือมแกว้

แถว A 13 (ลาํดบัที่ 961-980 )
ห้อง  504   อาคาร 2  ช้ัน 5
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981 รมิดา ศรีสุนทร
982 รัตตินนัท์ ขีดดี
983 รัตนา เจียมเงิน
984 รามิล หิรัญศุภโชติ
985 รุจิรา สุภาษิต
986 ฤกษเ์กา้ นพโสตร
987 ฤทธิชยั สลุงอยู่
988 ลภสัรดา ทตัเศษ
989 ลกัขณา ดิษกร
990 วรรณวลี ศรีบุญเรือง
991 วรวจัน์ วไิลวงษว์ฒันกิจ
992 วรากร ธรรมสุภา
993 วรากร สวสัด์ิขวญัเมือง
994 วสุ บวัแกว้
995 วชัชาวี เดชาละมยั
996 วชัรพล อาจหาญ
997 วนัปภสั พรหมมา
998 วชิชุดา เอ่ียมคง
999 วภิาวลัย์ วงศศ์รีประพนัธ์ุ

1000 ศตวรรษ จนัทร์อน้

แถว B 13 (ลาํดบัที่ 981-1000 )
ห้อง  504   อาคาร 2  ช้ัน 5



Page 51

1001 ศรัญญา ศิริมงคล
1002 ศานติกานต์ ตั้งวนังาม
1003 ศิริรัตน์ เทวพีนัธ์
1004 ศิริวรรณ บุญรักษ์
1005 ศุภกานต์ เจริญศรี
1006 ศุภอรรถ ชินวงษจ์นัทร์
1007 สมพล แสงทอง
1008 สาธิตา บุญปลอด
1009 สิทธิโชค ศรีมาขนัธ์
1010 สิทธิพงษ์ มณีเขียว
1011 สุณิชา ปุจฉาธรรม
1012 สุดารัตน์ รุ่งเพชรคุณากร
1013 สุทธิณี ดีษะเกตุ
1014 สุทธิดา พุทธารักษ์
1015 สุทธิดา เลิศไธสง
1016 สุทธิพร อินทรสิงห์
1017 สุทธิภทัร ลิมปานนท์
1018 สุทศัน์ แซ่ล้ี
1019 สุธิดา โฉมศรี
1020 สุนนัท์ เนียมขนุทด

แถว C 13 (ลาํดบัที่ 1001-1020 )
ห้อง  503   อาคาร 2  ช้ัน 5
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1021 สุนนัธิตา เกษแป้น
1022 สุนิศา เสถียรประดิษฐ์
1023 สุพรรษา ไพบูลยเ์บญ็จะ
1024 สุพฒัตรา บุญรัตน์
1025 สุพตัรา สวสัดี
1026 สุภาพร เจริญภาพ
1027 สุรัสวดี ฉิมเยน็
1028 แสงระวี ตั้งเล่งฮวด
1029 หทัยา คุณโลก
1030 อธิษฐาน โชคเฉลิมวฒัน์
1031 อน้ รอนะโชติ
1032 อนุธิดา สุขแดง
1033 อนุภาพ หมวดทรัพย์
1034 อภิชาต ภิภพ
1035 อภิรักษ์ สมานทอง
1036 อภิวฒัน์ พวงจนัทร์แดง
1037 อมรเทพ ศิลาเงิน
1038 อมเรศ ชุมศกัด์ิวนิิจ
1039 อรชพร บุญยงค์
1040 อรทยั ใจเอ้ือเฟ้ือ

แถว D 13 (ลาํดบัที่ 1021-1040 )
ห้อง  503   อาคาร 2  ช้ัน 5
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1041 อรไท อารอล
1042 อรอนงค์ ประสมหงส์
1043 อรอุมา แสงทองลว้น
1044 อรุณวรรณ ช่างปรุง
1045 อรุณวรรณ บุญมัน่
1046 อจัจิมา กลดัสมบติั
1047 อญัญรัตน์ หลวงจนัทร์
1048 อญัธิกา ทิสาลี
1049 อนัธิวรรณ ศรีเทพเอ่ียม
1050 อารีญา ศรีวเิชียร
1051 อิทธิพล สาริบุตร
1052 อินทิรา ศรีพฒัน์
1053 เอกพจน์ ตัน่เล่ง
1054 ไอยรา นิลผาย

1055 บุณยกร พาณิภคัปัญญา

1056 จิราภรณ์ ขนัธ์เดช
1057 ปิยะธิดา งามนาเสียว
1058 ภูเบศ จิตร์งามขาํ

1059 กิตติภพ ลอ้สิงห์ทวี
1060 ธีธฤต ถิระสิทธิเวทย์

แถว A 14 (ลาํดบัที่ 1041-1060 )
ห้อง  502   อาคาร 2  ช้ัน 5

สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการอตุสาหกรรม)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการอตุสาหกรรม)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการอตุสาหกรรม)
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1061 ธีร์ธวชั เครือพิเศษ
1062 ประกาศิต จิรเลิศวทิยาพร
1063 ปริยะ แดงสมภาพภูมิ

1064 ปรีชา สวสัดิวงษ์
1065 พรรณธิรา รองวงศ์
1066 วริศรา สุขอุทยั
1067 ศุทธวร์ี โยธินเรืองรอง
1068 ศุภชยั ศรีนางแยม้

1069 สกล ยวุรรณะ
1070 สมฤดี หินอ่อน
1071 สุธิดา สุขธรรม
1072 โสรญา แกว้งาม
1073 อคัรวฒัน์ สวสัด์ิไทร

1074 สุพชัจณี ทองหยด

1075 พลาเลิศ บรรจงคชาธาร
1076 อารยา รุ่งวริาประกาย

1077 ฐาปนีย์ ดีทอง
1078 ตรีชฎา แซ่ตั้น
1079 ธนกฤต ทองเกตุ
1080 เบญจวรรณ คุณธรักษ์

สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

แถว B 14 (ลาํดบัที่ 1061-1080 )
ห้อง  502   อาคาร 2  ช้ัน 5

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์)
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1081 วรรณวสิา พรรณทรัพย์

1082 ศุภลกัษณ์ สัตยธ์รรม

1083 สุริยะ ลือวนัคาํ
1084 เสาวรัตน์ สีหะวงษ์

1085 อนุวฒัน์ มกัเฮง
1086 อรุณทิพย์ นาควนั
1087 อาจารีย์ สีนามโหน่ง

1088 ณิชาภทัร เศาจกุล
1089 นนัทิยา กงัแฮ
1090 อรวรา แกว้อุด

1091 ชฎาพร เรืองเนตร
1092 นภสัสร นิยมแกว้
1093 วฒันพงษ์ ชาติมนตรี

1094 กมลภทัร อธิศวรภทัร
1095 ขวญัพิรุณ เยน็ทรวง
1096 จนัทริกา ชูจนัทร์
1097 จิราภา เกรียงไกรลาภ
1098 ญานิศา น่ิมสุข
1099 ณฐัณิชา เจะ๊เตะ
1100 ณฐัริกา ปาสาบุตร

สาขาวชิาการเงนิและการลงทุน

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การเงนิและการลงทุน)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การเงนิและการลงทุน)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การเงนิและการลงทุน)

แถว C 14 (ลาํดบัที่ 1081-1100 )
ห้อง  501   อาคาร 2  ช้ัน 5
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1101 นิสาชล บานเยน็งาม
1102 นุศราภรณ์ เดชอุทยั
1103 บรรณรต จริงจิตร

1104 ปิยะณฐั แยม้สาํรวล

1105 พลวชัร บุญฉวี
1106 พชัรา แดงลาศ
1107 มุนินทร์ โตะ๊เถ่ือน
1108 วรกมล ซาเตอร์

1109 วรลภย์ บุญพรหม

1110 วศิน ทรงบุญเขตกุล
1111 วาสนา ฉิมมา
1112 ศิริลกัษณ์ ทรงแกว้
1113 ส่งโสม เกษมสันต ์ณ อยธุยา
1114 สิเรียม พลูผล
1115 สุวนิยั สิงคะราช

1116 พงศธร วงศน์ามโรจน์
1117 อจัฉรียา เส็นบตัร

1118 ชุตินนัท์ เผอืกทอง
1119 ธนญัญา สิงห์คาํ
1120 ธเนศพล มีเถ่ือน

สาขาวชิาการตลาด
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การตลาด)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การตลาด)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว D 14 (ลาํดบัที่ 1101-1120 )
ห้อง  501   อาคาร 2  ช้ัน 5
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1121 อรพรรณ เหลืองปฐมชยั
1122 อรอุมา โพธิสุนทร

1123 กนกพิชชา จิรภทัรนิธิ
1124 กมลชนก ศรีสุธรรม
1125 กมลพร เจตพนูทรัพย์

1126 กรณฏัฐ์ ดาราเคล่ือน

1127 กญัญารัตน์ เห็มกอง

1128 กนัตก์นิษฐ์ เจียมจีรกุล

1129 กุลชญา มีสวน
1130 เกษศิรินทร์ ลู่บุญเกรียงไกร
1131 โกศล เรืองวไิลกฤตย์

1132 จุฑามาศ กุลชนะวเิชียร

1133 ฉตัรมงคล เชิงรัมย์
1134 ชญานุตต์ นวลมะ
1135 ชฎาพร ลามอ
1136 ชนิตา กิมเตก๊
1137 ชลดา บางบ่อ
1138 ชาญชยั ดีลอ้ม
1139 ชานน เลิศแสงอรุณ
1140 ญาณภทัร์ หนูนอ้ย

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การตลาด)

แถว A 15 (ลาํดบัที่ 1121-1140 )
ห้อง  312   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว B 15 (ลาํดบัที่ 1141-1160 )
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1141 ฐิตาภา บุญมี
1142 ณฐัญา สินสอาด
1143 ณฐัดนยั รวสีวสัด์ิ
1144 ณฐัพงศ์ วอ่งทรง
1145 ณฐัพนธ์ โพธิบุญ
1146 ณฐัรินทร์ พรธนานนัทโชติ
1147 ดนยพร นครเกตุ
1148 ต่อเกียรติ แซ่จงั
1149 ทศัน์พล เบญจพงษว์มิล
1150 ทิพยสุ์ดา ลบัภู
1151 ธนวชิญ์ พวงสันเทียะ
1152 ธวชั มงคงโชคไพศาล
1153 ธีรนยั พุม่ถาวร
1154 นภาพร ตั้งนาวาดี
1155 นริสรา อ่ิมใจ
1156 นทัธมน เขตขนั
1157 นิรมล ตนัติวฒัน์
1158 บุษกร พนัชยั
1159 ปณยา จริงจิตร
1160 ปิยะพนัธ์ อินทรักษ์

ห้อง  312   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว C 15 (ลาํดบัที่ 1161-1180 )
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1161 พรนภา พิศาลรัตนคุณ
1162 พาฝัน พลประสิทธ์ิ
1163 พิชญา เจริญอดิศยั
1164 พิทยารัตน์ ขาวดี
1165 พิสุทธิณี ปุ่นอุดม
1166 ไพโรจน์ นอ้ยหลวงชยั
1167 ภฏัศรัญย์ เตชโรจน์ธนภทัร
1168 ภทัรจาริน ภูมิเหล่าแจง้
1169 ภทัรพร พิมเสน
1170 ภาวนีิ พิชิตขลงั
1171 ยรูายุ ลี
1172 รัตน์ติยา เพชรชลคราม
1173 รุ่งนภา กางเพง็
1174 เรียม ดวงสี
1175 ลลิตา พลูเรือง
1176 ลกัขณา ธรรมสุวรรณ์
1177 วรวฒัน์ ปากหวาน
1178 วรัท พงษว์ทิยภานุ
1179 วรางครั์ตน์ บุตรวงศน์รา
1180 วชิญว์สิิฐ ใจสมุทร

ห้อง  312   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว D 15 (ลาํดบัที่ 1181-1200 )
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1181 วรีภทัร แกว้กาํพล
1182 ศิรินนัท์ เตยอ่อน
1183 ศิริศกัด์ิ อุดมรักษ์
1184 ศุจีนนัท์ ทยานสมุทร
1185 สุทธิดา สระแกว้
1186 เสกสรร ถิรรัฐเศรษฐ์
1187 อนวชั นดัสูงวงษ์
1188 อภิญญา ฤทธาพล
1189 อมิตรา เอ่ียมศรี
1190 อรประวี ตรีนยั
1191 อรอุมา สายทอง
1192 อญัชลี สุขเรือง
1193 อิทธิฤทธ์ิ ขาวละออ
1194 เอกธนชั จงพิสัย
1195 ฐิติชญา นามพิมล

1196 ดวงพร แสงชาติ
1197 ศิรประภา ศิริบุญ

1198 ชุลีรัตน์ เขียวฤทธ์ิ
1199 สุรัตน์ อรัญโชติ
1200 อริสรา เตชะคุณากร

สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการทรัพยากรมนุษย์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการทรัพยากรมนุษย์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว A 16 (ลาํดบัที่ 1201-1220 )

ห้อง  312   อาคาร 2  ช้ัน 3
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1201 กณญธี์ร์ สิทธิวฒันพนัธ์
1202 กิตยาภรณ์ ดว้งทอง
1203 เกตุชุดา ดวงแข
1204 คนัธรส พิทธจิตต์
1205 จุฑามาศ บวัเงิน
1206 ชนิกานต์ บูรณะบุตร
1207 ชยัมงคล วงศว์สิิฐตระกลู

1208 ชยัวฒัน์ วงัเมือง

1209 ธนกร วชัรโสรัจ

1210 ธนิษฐ์ เจริญเมือง
1211 พงศกร วรวสุิทธ์ิ
1212 พรชิตา แดงสูงเนิน

1213 พรรณิภา หาญเช่ียว

1214 พฤกษา นุกลูอุดมพานิชย์
1215 พชัรียา สาบุตร
1216 ภาราดา ปัญญา
1217 ภูมิทศัน์ ปัจฉิม
1218 ภูรินท์ แสงอากาศ
1219 มนทิรา สุงคาสิทธ์ิ
1220 มุตาพล มโนสันติไพบูลย์

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการทรัพยากรมนุษย์)

ห้อง  311   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว B 16 (ลาํดบัที่ 1221-1240 )
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1221 ระววิรรณ ชยัอินทร์
1222 วชัราพร นาคะสุภา
1223 ศุภนนัท์ ธนะปาน
1224 สิริพงษ์ บวัเพชร
1225 สุจิตา พนูเกษ
1226 สุภทัศร จรูญรัตน์
1227 สุรีรัตน์ สีโส
1228 เสฎฐวฒิุ ถือพฒัน์
1229 อนุกลู ตนัเก็ง

1230 กษิดิศ สาระยิง่
1231 ขวญัณฏัฐมณฑ์ ตรึกธรรม
1232 จกัรกฤษณ์ ชาติโยธิน
1233 จสัมินทร์ เขียวเรือง
1234 จิดาภา รอดเอ่ียม
1235 จิรสิน พลเขต
1236 จุฑามาศ แท่นเครือ
1237 ญาณภา สุประดิษฐ์
1238 ญาโณภาส สุประดิษฐ์
1239 ธนาภรณ์ อรุณศรี
1240 นนัทิญา สวสัดีมงคล

สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการโลจสิตกิส์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

แถว C 16 (ลาํดบัที่ 1241-1260 )

ห้อง  311   อาคาร 2  ช้ัน 3
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1241 นยัน์ปพร ฐานาทรัพย์
1242 นิรมล สุวรรณไตรย์
1243 ปัติมาพร นพพะ
1244 ปิยะนุช โม่งปราณีต

1245 พสุวดี จนัทรชยั

1246 พสัวี สถิตอยูคู่่ไทย

1247 ภูธนพฒัน์ ภชัรพิพฒันากรณ์

1248 ภูวรินทร์ วงศช์ดัเจน
1249 วริศ ทางเรือ
1250 วภิาดา เสถียรทิพวรรณ
1251 ศิริวรรณ กาวชิา
1252 สิรภพ ขมุทองวฒันกุล
1253 สิริรัญญา จิตบรรจงพร
1254 สุธีรา อชัชนะลิมภากรณ์
1255 สุพิชา เวยีงนิล
1256 อดิศกัด์ิ ฝีมือสาร
1257 อมรรัตน์ ผลภาษี
1258 อรุณินทร์ จรัลแสงโชติช่วง
1259 อคัรชยั พิเชฐถาวร
1260 อมัรินทร์ ชาํปฏิ

ห้อง  311   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว D 16 (ลาํดบัที่ 1261-1280 )
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1261 กรระพี แท่นนิล
1262 กฤติยา คาํภา
1263 กิตติ แพทยนุ์เคราะห์
1264 ชญาดา ชอบทาํเหมือน
1265 ฐิตามร เหลืองอร่าม
1266 ณชัชยาน์ บูรภกัด์ิ
1267 ณฐัพงษ์ มีบุญเอนก
1268 ณฐัวดี โตะ๊ทอง
1269 ดวงกมล ฝ้ายมงคล
1270 ดวงพร มณีนิล
1271 นภสัสร ปวรางกรู
1272 นริศรา ทิมงาม
1273 นริศรา สุวรรณหงษ์
1274 นฤมาศ กรรณพว่ง
1275 ปภาดา จิตสดใสกุล
1276 พงษเ์ทพ ทองมี
1277 พิชชรัตน์ ดวงแกว้
1278 พุธิตา ลีนะธรรม
1279 ภทันนัท์ ตั้งอยูเ่ยน็
1280 ภทัรพงษ์ เขียวนาค

ห้อง  311   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว A 17 (ลาํดบัที่ 1281-1300 )

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการโลจสิตกิส์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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1281 มณัฑนา ศรีสวสัด์ิ
1282 วรวรรณ สิงห์สันติ
1283 วภิา สารักษ์
1284 วภิาวี บูรณะสมุทร
1285 ศิริภสัสร รักษก์าํเนิด
1286 สุรเดช ศรีทองดี
1287 อธิป ฮอหรินทร์
1288 อารียา บดีรัฐ

1289 กนกกร ฤกษว์รีิ
1290 กนกภรณ์ บุตรราช
1291 กมลทิพย์ ทิพยส์าลี
1292 กรกนก ถ่ินสูงเนิน
1293 กรกมล ตรงเจริญกิจ
1294 กรกมล รุ่งวงศส์กุล
1295 กรธาราทิพย์ ยศสมบติั
1296 กฤติณภทัร สิงห์ศกัดา
1297 กวนิ โสธะโร
1298 กญัน์จณฏัฐ์ โชตินอก
1299 กมัปนาท โชติวรรณ
1300 กาญจนา เอ่ียมแจ๋

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการโลจสิตกิส์)

แถว B 17 (ลาํดบัที่ 1301-1320 )

ห้อง  310   อาคาร 2  ช้ัน 3
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1301 กานตพ์ิชชา หลา้นอ้ย
1302 กิตติ แกว้เรือง
1303 กิตติทตั โววงศดี์
1304 กิตติเทพ ไชยเทพ
1305 กิตตินนัท์ ผวิทน

1306 กิตติภพ ฉตัรภูติ
1307 กุลธิดา บุราณ
1308 กุลภรณ์ กรองกรุด
1309 กุลยวษิฐา อภิวฒันานนท์
1310 กุลสตรี อนรรฆมงคล
1311 เกรียงไกร ประมาณู
1312 เกรียงไกร สมบูรณ์พนัธ์
1313 เกวลิน สาระ
1314 ขจรศกัด์ิ ขาํหิรัญ
1315 ขวญัฤทยั บาํรุงสาลี
1316 คณานนท์ สีพรม
1317 คณิต กาํมะเลศ
1318 คณิน วญิญาณ
1319 จกัรพงษ์ วงศอ์จัฉริยา
1320 จกัรภทัร พร้อมพิมพ์

ห้อง  310   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว C 17 (ลาํดบัที่ 1321-1340 )
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1321 จกัรวาล ดาราศรี
1322 จารุเนตร มลิวนัทอง
1323 จิตติ เพชรพิรุณ
1324 จิรพร มีใจ
1325 จิรศกัด์ิ อ่ึงอภิวฒัน์
1326 จิระพงศ์ แหยมเจริญ
1327 จิรายุ ทะแพงพนัธ์
1328 จิรายุ เผา่นอ้ย
1329 จีรศกัด์ิ วงษเ์ลิศ
1330 เจนจิรา จนัทร์สวา่ง
1331 เจนจิรา แพทองคาํ
1332 เจษฎา ภูผวินาค
1333 ชนนาถ อารักษณากุล
1334 ชนญัชิดา เดชเพิ่มฤทธ์ิ
1335 ชนิดา เสือภูมี
1336 ชนินทร์พร ศรีวภิาสถิตย์
1337 ชยพทัธ์ ทองสั้น
1338 ชชัวาล รินทรสวสัด์ิ
1339 ชยัรัตน์ มัน่หมัน่
1340 ชาครียา ศกัด์ิรัตนอมัพร

แถว D 17 (ลาํดบัที่ 1341-1360 )

ห้อง  310   อาคาร 2  ช้ัน 3
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1341 ชิตภณ ธญัชาติเดชากุล
1342 ช่ืนกมล รักษาแดน
1343 ชุติกาญจน์ ไชยชมภู
1344 ฐากรู คาํแผน
1345 ฐิติมล คาํนูเอนก
1346 ณดานีน เสนาควริานนท์
1347 ณฎัฐธ์รนนัท กระทงนอ้ย
1348 ณฎัธีรา ศรีไกรเพช็ร์
1349 ณฏัฐน์รี ป้ันม่วงแดง
1350 ณฐัธิดา มีชยัผาสุข
1351 ณฐัพร โพลง้เสียง
1352 ณฐัพชัร์ คลา้ยเหมือน
1353 ณฐัวฒิุ คงอินทร์
1354 ณฐัวฒิุ จนัทวงษ์
1355 ณฐัวฒิุ ผอ่งพิพฒัน์
1356 ดนุสรณ์ ทองคาํ
1357 ดรุณี สมบติัทอง
1358 ดาริกา นิยมเดชา
1359 ดาริน จนัทราทิพย์
1360 ตะวนั นิลพุฒ

ห้อง  310   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว A 18 (ลาํดบัที่ 1361-1380 )
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1361 ทศพล สนธิเดชกุล
1362 ทิพยป์ระภา สังขท์อง
1363 ธนเทพ เครือทอง
1364 ธนธสั สอนสาํโรง
1365 ธนพนธ์ ทศัมาลา
1366 ธนพร จาระตะคุ
1367 ธนะรัชต์ โรจนอิศรานนท์
1368 ธนชัพร บุญสวสัด์ิ
1369 ธนชัพร ป้ันสนิท
1370 ธนากร ศรุติสุต
1371 ธนาธิป ศุภสุนทรกุล
1372 ธนาธิป สักกะวนิช
1373 ธนาพงศ์ เพิ่งรัตน์
1374 ธนาวฒิุ ศรีสังข์
1375 ธมนพรรณ บรรลือพืช
1376 ธมลวรรณ วงษจ่์า
1377 ธราธร งามขจรกุล
1378 ธชักร มณีราย
1379 ธญัญลกัษณ์ มุสิกลาย
1380 ธนัยช์นก มณีคาํ

ห้อง  309   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว B 18 (ลาํดบัที่ 1381-1400 )
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1381 ธิดารัตน์ ปรีชา
1382 ธีภพ อนนัตนิรัติศยั
1383 ธีรภทัร สารผล
1384 ธีรภทัร เสน่ห์จนัทร์
1385 ธีรวฒิุ หวงัรุ่งโรจน์
1386 นทีกาญจน์ บูรณพนัธ์ุ
1387 นพธีรา พึ่งเทศ
1388 นภสัสร เพช็รพนมขวญั
1389 นริศรา สุขีวฒัน์
1390 นฤภร พยานอน
1391 นลธวชั ป่ินสวสัด์ิ
1392 นลินกานต์ ศรีสุวนนัท์
1393 นจัรีย์ ศรีจนัทร์
1394 นนัทน์ภสั หงษย์นต์
1395 นนัทพร พิศอ่อน
1396 นนัทิตา หวอืขนุทด
1397 นาซีฟะห์ สาเมาะ
1398 นาวนิ เเซ่หวงั
1399 นิชานาถ พระแสง
1400 นิศารัตน์ วงคแ์กว้

ห้อง  309   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว C 18 (ลาํดบัที่ 1401-1420 )
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1401 นิสาชล คาํอุ่น
1402 นุชนาฎ บุญบาล
1403 เนตรนภา บุญเวยีง
1404 บดีพล วรรณธนโชติ
1405 บริพฒัน์ โตพว่ง
1406 เบญจมาศ ศรีสิงห์
1407 เบญจวรรณ เกลาเกล้ียง
1408 เบญจวรรณ ธนูศร
1409 ปนดัดา เนตนิล
1410 ประจกัษ์ แหยมศรี
1411 ปรารถนา เจริญสุข
1412 ปริฉตัร ปัดแพง
1413 ปัญจพล ลาภเจริญ
1414 ปัญญาทิพย์ หุ่นงาม
1415 ปัญญาวี เกตุหนู
1416 ปุณญนุช คูบุญญอารักษ์
1417 ผดุงเกียรติ เกษรพรม
1418 ผึ้งจิรา พฒันกุลอนนัต์
1419 พงศธร เสมวรณิชย์
1420 พรเทพ พนัธ์ภูษา

ห้อง  309   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว D 18 (ลาํดบัที่ 1421-1440 )
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1421 พรนชัชา โกษะ
1422 พรพิมล วลิยัพฤกษ์
1423 พรรณนิภา ยาวไทยสง
1424 พรศิริ เปรมเดชา
1425 พชัรณฐั อารียว์งศ์
1426 พชัรานนัท์ คงเจริญ
1427 พชัริดา เรืองฤทธ์ิ
1428 พาขวญั เขียวขาว
1429 พิชชารีย์ เจริญทบัศรี
1430 พิมพก์มล วรพิริยฉตัร์
1431 พิมพช์นก นกทอง
1432 พิสมยั ทรัพยม์ัน่
1433 พีรวชิญ์ กงัเจริญสัมพนัธ์
1434 เพชร เมธาพานิชกุล
1435 เพชรรัตน์ รัตนอุบล
1436 ไพศิฐ ดิษฐวงษ์
1437 ฟ้าทิวา วารีกุล
1438 ภควตั พรรณประภาศรี
1439 ภทัร ภวภูตานนท์
1440 ภทัรพงศ์ กีรติภกัดีพงศ์

ห้อง  309   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว A 19 (ลาํดบัที่ 1441-1460 )
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1441 ภศัราภรณ์ ไชยตน้เทือก
1442 ภาณุพงศ์ ฉายศิริ
1443 ภาณุพงษ์ สุขสุวรรณ
1444 ภานุกฤษณ์ เกิดเทพ
1445 ภานุพนธ์ ผลพอตน
1446 ภานุวฒัน์ คาํโส
1447 ภูริภิรมย์ อินช่ืนใจ
1448 มณฑล ดอกแกว้
1449 มณฑล โอฬารอร่ามกุล
1450 มณัฐิตา สุทธิสงค์
1451 มารียา มงักะลงั
1452 มาศตรี นวลพลบั
1453 มุขรวี หิรัญอาภา
1454 เมศิริน กฤตภาสชญานนท์
1455 ยศนนท์ ขจรศกัด์ิสิริกุล
1456 รชต ทรัพยรั์ตน์
1457 รชต วนัยะนาภรณ์
1458 รณวร กฤษณะโยธิน
1459 รมิดา นิธิธาํรงกิจ
1460 รววีรรณ แกว้แดง

ห้อง  308   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว B 19 (ลาํดบัที่ 1461-1480 )
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1461 รัชกฤช พลูเจริญ
1462 รัชดาภรณ์ เทศทอง
1463 รัชดาภรณ์ บุญยประภา
1464 รัตนชยั มหาเทียน
1465 รัตนาพร อน้โต
1466 ลลิตา จงดี
1467 ลลิตา ไทยพร้ิง
1468 ลกัขณา รอดงาม
1469 ลลัน์ณภทัร ติณณภพชินโชติ
1470 ลลัน์ลลิต สมมุ่ง
1471 วธูสิริ ปานงาม
1472 วนสัยา อยูสุ่ข
1473 วนิดา สหรัตน์
1474 วรภร สุภากิจ
1475 วรรณกานต์ ไชยมงคล
1476 วรรณทิวา หวานฉํ่า
1477 วรากร สิงห์รอ
1478 วะริยา ศิริเจริญ
1479 วชัรเกียรติ แกว้คงบุญ
1480 วนัวสิา พึ่งชู

แถว C 19 (ลาํดบัที่ 1481-1500 )

ห้อง  308   อาคาร 2  ช้ัน 3
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1481 วาริช เลิศโสภา
1482 วชุิดา ศรีนํ้านวล
1483 วริโช รัชตะดาํรงกิจ
1484 วลิาวณัย์ รูปสม
1485 วรีะยทุธ ถํ้ากลาง
1486 วฒิุพร มูลทรัพย์
1487 ศตนนัท์ สวสัด์ิบุรี
1488 ศตายุ อน้อินทร์
1489 ศรศิลป์ แถลงกิจ
1490 ศรัญญ่า นิยมยิง่สกุล
1491 ศรายทุธ แกว้ใสย์
1492 ศริญญา ธาราพิตรกิจชยั
1493 ศศิกร ทรัพยอ์าภากรกุล
1494 ศศิธร เผอืกทอง
1495 ศิริพร โกมล
1496 ศิริพร เดชศิริ
1497 ศิริพร บุญครอง
1498 ศิริพร พลอยดี
1499 ศิริพล วอ่งสิริชนม์
1500 ศิวกร พงศป์ระศาสน์

ห้อง  308   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว D 19 (ลาํดบัที่ 1501-1520 )
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1501 ศุจินนัท์ นาคจนัทร์
1502 ศุภนฐั บุญเยีย่ม
1503 สถิตคุณ ขวญัเมือง
1504 สมพงศ์ อุง
1505 สมตัถพร วริิโยฬาร
1506 สรศกัด์ิ โตอนนัต์
1507 สหภูมิ ฟ้ืนชมภู
1508 สัจจวจัน์ จีนสืบสุข
1509 สันติชยั พรหมศร
1510 สินีนาฎ จิระธนากร
1511 สิราณี แกว้ตนั
1512 สิรินาฎ ใจเท่ียง
1513 สิรินาฏ วงัขยุ
1514 สุกฤตา กาญจนโสภา
1515 สุจินต์ ฝ่ายหม่ืนไวย์
1516 สุชานนัท์ พนมยงศ์
1517 สุดารัตน์ สุขแพทย์
1518 สุทธิดา ตาวงศ์
1519 สุทธิพงศ์ ไทยเดช
1520 สุทธิสิทธ์ิ ทองรักษาวงศ์

ห้อง  308   อาคาร 2  ช้ัน 3

แถว A 20 (ลาํดบัที่ 1521-1540 )
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1521 สุนนัทา การสังเวช
1522 สุพศิน ชมภูศรี
1523 สุภาวรรณ ดอนทราย
1524 สุมาลิน เรียบร้อย
1525 สุรศกัด์ิ บวัพิน
1526 สุวนนัท์ ทองเกิด
1527 สุวชิญา ทองทบัทิม
1528 เสาวนีย์ เหรียญทอง
1529 อธิปติ วทิกัษาบุตร
1530 อนิรุทธ์ หะหสั
1531 อภิชญา พลบัศิริ
1532 อภิชาต วจิารณ์ปรีชา
1533 อภิวฒัน์ จนัทรฤกษ์
1534 อมรรัตน์ มืดแคน
1535 อมรรินทร์ กอสะเกต
1536 อรรถชยั โอตะ
1537 อรรถพนัธ์ คุม้สวสัด์ิ
1538 อรุสา นุวงษ์
1539 อจัฉราพรรณ ประเสริฐ
1540 อญัวณ์ี อริยพลวฒัน์

ห้อง  3-105   อาคาร 3  ช้ัน 1

แถว B 20 (ลาํดบัที่ 1541-1560 )
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1541 อาขนุ จรัสสุทธิกมล
1542 อาทร ทนัยะเชียงพิณ
1543 อาทิตย์ ศรีทองทิม
1544 อาภสัรา ยศมา้ว
1545 อาํพล ศรีคงทน
1546 อุกฤษฎ์ อยูนิ่รันดร
1547 อุเทน อ่ิมเอิบ

1548 กรัณ แสงสวา่งธนภทัร
1549 กญัภิชาญ อยูสุ่ข
1550 ทกัษิณา โตสุวรรณเวช
1551 ปฤษนี จวนภูเขียว
1552 พชัรภา อ่อนใจอารย์
1553 ภคัพล ศรีรุปิยานนัท์
1554 ภูชิต แพร่คุณธรรม
1555 ยทุธการ ศรีมหาวาส
1556 ลลิตา นิลโต
1557 วรานนัทน์ จิตรกวา้ง
1558 ศุภณฐั รัตโนดม
1559 สุธาสินี เทียนทองดี
1560 สุวรรณรัตน์ บวัเกตุ

สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์)

ห้อง  3-105   อาคาร 3  ช้ัน 1

แถว C 20 (ลาํดบัที่ 1561-1580 )
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1561 อนุชิต ทองหุม้
1562 อภิสรรค์ พรหมแกว้
1563 อคัรวทิย์ กิจไธสง

1564 กรองกาญจน์ ประทุมถม
1565 ผกาวรรณ์ อารีการ
1566 วรีภทัร น่ิมอนงค์
1567 สายธาร บวัใหญ่

1568 กวี นพพลกรัง
1569 กิตติพนัธ์ พลูเพิ่ม
1570 จรัสภูมิ ศรีไพรวรรณ
1571 จิดาภา ไหมดี
1572 จิรายุ ตั้งศรีสุข
1573 ชนิษฐา ทองรวย
1574 ชายาบดี จิรไชยสิงห์
1575 ฐิติยา พฤทธิสาริกร
1576 ณฐัดนยั อินธิ
1577 ณฐิัวฒิุ อรรจนานนัท์
1578 ทรงสิทธ์ิ วจะรักษเ์ลิศ
1579 ธนาภรณ์ ชนะพงศส์กุล
1580 ธนัยพตั ชยัพชัร์ธนากุล

ห้อง  3-105   อาคาร 3  ช้ัน 1

สาขาวชิาการจดัการธุรกจิค้าปลกี
ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการธุรกจิค้าปลกี)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจดัการธุรกจิค้าปลกี)

แถว D 20 (ลาํดบัที่ 1581-1600 )
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1581 ธุรกิจ อินทรบุตร

1582 ปนดัดา ปานแดง

1583 ปิตุพร ฉิมอยู่
1584 ฝนทิพย์ สาํโพรง
1585 พณิดา นิธิกวสีกุล
1586 พริมา โลหะเวช
1587 พลอยไพลิน พวงผกา
1588 พชัระนนท์ เตม็สิริเดชานนท์

1589 พทัฐพิสุทฐ์ิ เพชรศรี
1590 พสักร เชิงหอม
1591 พิทยา สิงห์งาม
1592 พิมพกานต์ แพร่คุณธรรม
1593 ภทัราวรรณ บวร
1594 มนชิสา คชแกว้
1595 รวสุิต อรชร
1596 เรณู ม่วงลายทอง
1597 ลกัษิกา จนัทนเรืองชยั
1598 วรัญชนา ประพาฬ
1599 วรัปสร สวสัด์ิเดชาเมธี
1600 วราภรณ์ อินชยั

ห้อง  3-105   อาคาร 3  ช้ัน 1

แถว A 21 (ลาํดบัที่ 1601-1620 )
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1601 วโรตม์ จนัทร์ถนอม
1602 วรีวรรณ รินสอน
1603 ศิรินนัท์ พรเพชรประชา
1604 ศิริวรรณ รัตนสังข์
1605 ศุภกิตต์ิ พนัธจกัร์
1606 เศรษฐพงศ์ พุม่จิต
1607 สมพงษ์ ตั้งนาวาดี
1608 สุทธิณี พงศพ์ณิชวฒันา
1609 สุพตัรา แกว้นิล
1610 อนุรักษ์ วจัรินทร์
1611 อภิสิทธ์ิ ฤทธ์ิศิริ
1612 อรุณโรจน์ ชูศรี
1613 อลิสา ชชัวาลยางกรู
1614 อฉัชาพร อาตวงค์
1615 เอกกาํกร โพธ์ิแดง

1616 กรัษนีย์ กรัษนยัรววิงค์
1617 กลัยสุ์ดา ดวงประเสริฐ
1618 จนัทนี สมบูรณ์
1619 จนัทมณี ทรัพยอ์าภากรกุล
1620 ชนิดาภา ศรีทอง

แถว B 21 (ลาํดบัที่ 1621-1640 )

สาขาวชิาบัญชี
ปริญญาบัญชีบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ห้อง  3-102   อาคาร 3  ช้ัน 1
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1621 ชาลินี รุ่งเรืองปฐวี
1622 ฐาปนี ทองดี
1623 ตวงพร ชูแกว้
1624 ธญักมล คงพยคัฆ์
1625 นิภาวรรณ ขาํเชษฐา
1626 วรรษชล โกยดุลย์
1627 แววดาว สุธรรมดี
1628 ศุขฤทยั กลบัเจริญ
1629 สุทธิดา ร่ืนภาคแดน
1630 อนุตตา วงศรั์งรอง

1631 กมลพร วานิกร

1632 กาญจนา จัน่กลาง

1633 ชุติกาญจน์ เหมาะทอง

1634 ณฐัพร บวัสี

1635 ณฐัวรา เพชรกาฬ
1636 นนัทพชัร์ ธรณไพบูลย์
1637 นุสรา สิงห์บวั
1638 บุณยนุช กฤษฎีรัตนมณี
1639 ปัญจพร อาภาศิริกุล
1640 ภคัจิรา บุบผาแดง

ห้อง  3-102   อาคาร 3  ช้ัน 1

แถว C 21 (ลาํดบัที่ 1641-1660 )

ปริญญาบัญชีบัณฑิต  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง



Page 83

1641 ภูวนตัถ์ ผอ่งอ่อน
1642 วรรณชนก โพธ์ิยิม้
1643 สุจิตรา อินทร
1644 สุพิชฌาย์ รอดชาติ
1645 อรนภา เอ่ียมสาํอางค์

1646 กมลชนก นอ้ยหุ่น
1647 กมลพร พุม่แกว้
1648 กญัญาลกัษณ์ วบิูลยธ์นสาร

1649 กุลรัตน์ เหลืองมงคลกุล

1650 เกศินี โสมเมา
1651 แกว้กมล วงษท์ตั
1652 ขนิษฐา จนัทร์ศรี
1653 จงรักษ์ อาบสุวรรณ
1654 จารุวรรณ สันตะการ
1655 จุฑามาศ จนัทร์งาม
1656 เจษฎากร สวามีชยัน์
1657 ชนดัดา ศิริมหาชยั
1658 ชนิกา เสนียว์งษ ์ณ อยธุยา
1659 ชนิสรา รัตนบุรานินท์
1660 ชาลิณี ปลอดโปร่ง

ห้อง  3-102   อาคาร 3  ช้ัน 1

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

แถว D 21 (ลาํดบัที่ 1661-1680 )
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1661 ชุติมา สมบูรณ์
1662 ชุติมา หมานมา
1663 ฐิติมา เยาวพนัธ์ุ
1664 ณภทัร สมนวล
1665 ณฏัฐธิดา อินทรวเิศษ
1666 ณฐักานต์ กองทรัพย์

1667 ณฐักานต์ บวัผนิ
1668 ณฐัฐา ชนกชนธรรม
1669 ณิชารีย์ ทิพยบุ์ญแกว้
1670 ดวงกมล เพชรปานกนั
1671 ดวงกมล โยธิน
1672 ทกัษด์นยั ทรงเวชเกษม
1673 ธนญัญา ธีระภู่สงวน
1674 ธรรมนูญ จาํปาดิบรัตนกุล
1675 ธชัพิชยั บิลหมาด
1676 ธาวดิา ซูซูกิ
1677 นภสินธ์ุ เอกงั
1678 นิตยา แกว้ทองคาํ
1679 นิตยา ดีสวสัด์ิ
1680 นิภาพร วงคท์องจนัทร์

ห้อง  3-102   อาคาร 3  ช้ัน 1

แถว A 22 (ลาํดบัที่ 1681-1700 )
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1681 บุณยานุช นุชนนท์
1682 เบญจวรรณ สอนคุณ
1683 ประกายแกว้ กองธรรม
1684 ประภาศิริ วนันา
1685 ปวสุีดา หทยัสมิทธ์
1686 ปิยะวรรณ ดิเรกศรี
1687 ปิยะวฒัน์ เปรมปรัชญา
1688 พนิดา คาํภาเมือง
1689 พิมพณ์ดา ภูริทตั
1690 พิมพนิ์ภา นํ้าใจสัตย์
1691 พิมพป์ฏิภาณ จนัทร์เสวก
1692 เพียรโฉม กาบปินะ
1693 ภทัรวี ชชัวาล
1694 ภานุชนาถ โกมลมาลย์
1695 ภานุพงษ์ ธรรมมิยะ
1696 ภาวดิา ศรีคาํ
1697 มณีนุช ศรทอง
1698 มานิตา ทนัช่ืน
1699 มินตรา เนียมคง
1700 รวนิทรั์ตน์ จิตนิวรณ์

ห้อง  3-101   อาคาร 3  ช้ัน 1

แถว B 22 (ลาํดบัที่ 1701-1720 )
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1701 รัชดาภรณ์ ฤกษดี์
1702 รัตนาภรณ์ เอ่ียมสาํอางค์
1703 รุจิรา นิธิสกุลบวร
1704 ละอองดาว เวยีงสมุทร
1705 วราภรณ์ หิรัญ
1706 วาสนา ฤทธิศาสตร์
1707 วชิยั เกิดสวสัด์ิ
1708 วณีา กล่ินสอาด
1709 ศศิวมิล ทองละมุล
1710 ศิริพร สาดคลา้
1711 ศิลป์ชยั บุญนุช
1712 ศุภวฒิุ วงศสุ์ริยฉ์าย
1713 โศภิดา แกว้คาํจนัทร์
1714 สิรภคั ศรีชา
1715 สิริกร จรรยร์มณ์
1716 สุจิตตรา ศิระสรวงศุกล
1717 สุดารัตน์ บางแสงอ่อน
1718 สุธิดา ส้มมีสี
1719 สุนีย์ สุทธิกรณ์
1720 สุปการ วรตนัติ

ห้อง  3-101   อาคาร 3  ช้ัน 1

แถว C 22 (ลาํดบัที่ 1721-1740 )
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1721 สุพิชญา คชสาร
1722 สุวนิยั พรศรัทธากุล
1723 หทยัทิพย์ ปานศิริ
1724 อนุชตรา เพช็รจินดา
1725 อภิชญา คิดดีจริง
1726 อภิสิทธ์ิ แสงโมลี
1727 อรจิรา ต.สุวรรณ
1728 อรชุน นนัตา
1729 องัสุมา แกว้ดวงตา
1730 อจัฉรา แพฟืน
1731 อาทิติยา ทองสิน
1732 อาภานุช พนัธุเสวี
1733 อินทิรา อุตรนคร

1734 กชวรรณ สมวฒันากุล
1735 กญัฐณฐั โฮ
1736 ขวญัใจ จนัทร์กระแจะ
1737 จุฬารัตน์ ชมภูเลิศ
1738 ชนนิกานต์ บุญเกิด
1739 ฐากร อญัภานนท์
1740 ฐิติพร ใจดี

สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์

ห้อง  3-101   อาคาร 3  ช้ัน 1

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (วทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

แถว D 22 (ลาํดบัที่ 1741-1760 )
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1741 ดนิตา น่ิมวฒัน์
1742 ทศพล เพิ่มพลู
1743 นพเกา้ วงสีทอง
1744 นิศารัตน์ เกียรติกิจพิศาล
1745 ประทุมพร ม่วงเอก
1746 ปวณีา เอมวฒัน์
1747 พลอยไพลิน พินิจกิจ
1748 พชัฎาพร ผากากอง
1749 วนญัญา กุลวงศ์
1750 วรัญญู ณ ลาํพนู
1751 สุชาวดี วฒันะ
1752 สุภาภรณ์ ตน้พนม
1753 อภิรติ วเิชียร
1754 อารีรัตน์ เกษแป้น

1755 กมลทิพย์ แสงพลอย
1756 กรุณา แจ่มมณี
1757 คุณานนต์ หลิมพานิช
1758 จารุภา ทองอร่าม
1759 จุฑาพร ศรีภูธร
1760 ณฏัฐณิชา ทองรัตน์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (วทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ห้อง  3-101   อาคาร 3  ช้ัน 1

แถว A 23 (ลาํดบัที่ 1761-1780 )
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1761 ณฐัพล รัชอินทร์
1762 ธนวฒัน์ มณัฑุกานนท์
1763 ธรรค์ ธารธรเจริญ
1764 ธิติภพ วเิศษหอม
1765 นราธิป แกว้ห่อทอง
1766 เบญจมาศ เลขพฒัน์
1767 พงศกร แซ่ล้ี
1768 พรพิมล เกษสุภะ
1769 พิชญา พรมมะ
1770 พิษณุพงษ์ จงสูงเนิน
1771 พีระเดช ตามชูชยัชนะ
1772 ภทัรพงษ์ อยูช่ยนัตี
1773 ยทุธพงศ์ นอ้ยช่างคิด
1774 วรินธร โพธ์ิเจริญ
1775 ศุภาสินี บุญทนั
1776 สิรภพ รัตนชลธาร
1777 สิริกานต์ มีชาํนะ

1778 สิริลกัษณ์ มีชยั

1779 สิรีธร สฤษดิพนัธ์ุ
1780 สุจิตรา ม่านมุงศิลป์

ห้อง  3-508   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว B 23 (ลาํดบัที่ 1781-1800 )



Page 90

1781 หน่ึงฤทยั แสนมี
1782 อมรเทพ วเิศษสังข์
1783 อรรณพ บุญลอย
1784 อานนท์ แจง้สวา่ง

1785 กฤช ตุย้สาํราญ
1786 กฤตธน พรจินดารักษ์
1787 กฤติชยั เจนถูกใจ
1788 กฤษดา คลา้ยวงค์
1789 กนัตก์นิษฐ์ พินิจวงษ์
1790 กุลภสัสร์ คาํเซ่ง
1791 เกรียงไกร สันทาลุนยั
1792 โกเมน เกิดกลํ่า
1793 จตุพล เขม็เพช็ร
1794 จนัทิมา คณารักษส์ันติ
1795 จิดาภา ปรีชาชน
1796 จิดาภา สิทธิเมธาวี
1797 จิรธชั สิงหะ
1798 จิรายุ ตั้งวงศว์ราชยั
1799 จุติพร จิตตินนัทกร
1800 จุติพร สกุลกญัจน์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (วทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์)

ห้อง  3-508   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว C 23 (ลาํดบัที่ 1801-1820 )



Page 91

1801 จุมพลภทัร์ ภทัรินทร์นราสิน
1802 ชนานนท์ อศัวอาํนวยชยั
1803 ชนินทร์ เจิดรุจิกุล
1804 ชลกานต์ ทกัษิณะมณี
1805 ชลนี วฒันะชยั
1806 ชญัญาพทัธ์ ทรัพยย์ิง่
1807 ชยัวฒัน์ โฉมยงค์
1808 ชุติญา กุนกนัไชย

1809 ฐิตินนัท์ จริยะภูมิ
1810 ฐิติภา ขนุเณร
1811 ณธรรศ พิชยวฒันา
1812 ณพล วรรณวกิรม์
1813 ณชัชา มารศรี
1814 ณฐัชนนัท์ ธรรมปัญญา
1815 ณฐัธิดา กลนัทะกะสุวรรณ
1816 ณฐัพงษ์ ดอกกระโทก
1817 ณฐัพล ชีวาเสถียรชยัพร
1818 ณิชกานต์ แสงไกรรุ่งโรจน์
1819 ณิชนนัทน์ นาคคล้ิง
1820 ทชัริน อินทโชติ

ห้อง  3-508   อาคาร 3  ช้ัน 5 

แถว D 23 (ลาํดบัที่ 1821-1840 )
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1821 ทิชากร จกัษุทิพย์
1822 ทิพยาณภสัสร์ ศิรรุ่งเรืองภรณ์
1823 ธนากร บาํรุงจิตร์
1824 ธญัจิรา ธนวรพิชชา
1825 ธญัพิชชา ธาระพุทธิ
1826 ธนัยพร บุญสวสัด์ิ
1827 ธีรภทัร โกรธา
1828 ธีรวฒัน์ รัตนามหทัธนะ
1829 นคร อมรักษ์
1830 นรนาถ มาลีรัตน์
1831 นารีนาฏ สุภคันนัท์
1832 แบงค์ แจ่มไพบูลย์
1833 ปฐพงศ์ ศรีสุวรรณวเิชียร
1834 ปวนัรัตน์ โสละวฒัน์
1835 ปาริชาติ นศามณี
1836 ปาลิตา ชาํนาญกิจ
1837 พรรษกร เพชรรัตน์
1838 พลวฒัน์ แกว้ไพรวนั
1839 พทัธนนัท์ อุดมเดช
1840 พิทวสั จนัทร์เรือง

แถว A 24 (ลาํดบัที่ 1841-1860 )

ห้อง  3-508   อาคาร 3  ช้ัน 5
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1841 พีรญา บวัสุวรรณ
1842 พุทธภูมิ ดวงเกิด
1843 เพชรนภา ไข่แกว้
1844 เพญ็นภา บาํรุงเขต
1845 ภควตั คอ้มทอง
1846 ภทัรวดี เขียวเจริญ
1847 ภาณุพล เหล่าประชา
1848 ภาณุพฒัน์ ชูเชิด
1849 ภูเบศร์ ฉํ่าเฉ่ือย
1850 ภูวนยั ฤทธิเลิศ
1851 มริษฎา ศิลปพรหม
1852 มตัติกา ไกรดิษฐ์
1853 มุกนิลตรา สัมเภาวมาลย์
1854 โยธิตา สามะอาลี
1855 รพิอินทร์ จรัสสุทธิกมล
1856 วงษธร เอ่ียมยงั
1857 วรพจน์ เมฆฉาย
1858 วรภาพร เพญ็พวงสินธ์ุ
1859 วรากร ชารีฟอารี
1860 วราลี ยนิดีพิธ

ห้อง  3-509   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว B 24 (ลาํดบัที่ 1861-1880 )



Page 94

1861 วนัเฉลิม ผลพฒันา
1862 วนัวสิา อ่ิมไพบูลย์
1863 วสัสา รัตนภูรีวรกุล
1864 วาสนา อินงาม
1865 วชิชุลดา พนัธ์ไมสี้
1866 วลิาวลัย์ ฉนัทะมิตร
1867 วษิรุต ฤาไชยคาม
1868 วรีะดา ยอดใจ
1869 วฒิุกร เชิญศิริ
1870 ศกัดา จนัทาบุตร
1871 ศุภวชิญ์ ชูศกัด์ิสกุลวบิูล
1872 สรายทุธ สุขวารี
1873 สิทธิพร ขดัสงคราม
1874 สิทธิพร คาํชมเชา้
1875 สุชาวดี ทาํสะดวก
1876 สุดารัตน์ ตนัติวชัรพนัธ์ุ
1877 สุธาสินี บุญประกอบ
1878 สุนนัทา วรรณกลู
1879 โสรดา ชชัราภรณ์
1880 หน่ึงฤทยั บุญเกิด

ห้อง  3-509   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว C 24 (ลาํดบัที่ 1881-1900 )
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1881 หยกสวรรค์ วมิลเศรษฐ
1882 หสัดิน หสัดินทร ณ อยธุยา
1883 อนุธิดา สมบูรณ์เจริญชยั
1884 อนุรักษ์ อ่ิมนรัญ
1885 อภิชา วฒันะสิริกุล
1886 อภินนัท์ จูวงษ์
1887 อภิสิทธ์ิ โชติชนะรุ่งเรือง
1888 อรรณพ ช่ืนกมล
1889 อคัคพล ยงยทุธ
1890 องัคณา อุตสาห์การ
1891 อสัยทุธ บรรยงกะเสนา
1892 อารีรัตน์ พรหมมาโนช
1893 อุดมรัตน์ ช่ืนมจัฉา
1894 เอกราช พวัพานิชย์

1895 ธนพร พิลาสุทธ์ิ
1896 ปลิตา ปัญญาดี
1897 วณิชชา ยนิดีสิทธ์ิ
1898 สิริโสภา สิริเวชชะพนัธ์

1899 กุลิสรา เสือไทย
1900 เกษราภรณ์ ภู่ละออ

แถว D 24 (ลาํดบัที่ 1901-1920 )

ห้อง  3-509   อาคาร 3  ช้ัน 5

สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพนัธ์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพนัธ์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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1901 เบญจรงค์ อกัษรพิชิต
1902 หทยัรัตน์ เสนาะพล
1903 อาภาพร หิมวาห์
1904 อารีรัตน์ เกิดมาก
1905 อิสรานุวฒัน์ เอ้ือจิรกาล

1906 กนกลกัษณ์ เบญจรัชตเ์ดโชชยั
1907 กนิษฐา แวงชยัภูมิ
1908 กมลพรรณ บรรพบุรุษ
1909 คทัลียา ม่วงงาม
1910 จินดารัตน์ ภูสุวรรณ์
1911 จิรัชญา จิรธชัชกุล
1912 จุฑาธิป สุทธิวรัิตน์
1913 จุฑามาศ วงศรั์ตน์
1914 ชมพนุูท ภิญโญ
1915 ชริยา ลอวเ์วอร่ี
1916 ชุตินนัท์ โพธ์ิสาํโรง
1917 ณชัชา จิตรพวล

1918 ณฐัชา ประสมสุข

1919 ณฐันรินทร์ สุริยะกมล
1920 ทอรุ้ง ชลคงคา

ห้อง  3-509   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว A 25 (ลาํดบัที่ 1921-1940 )

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพนัธ์)
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1921 ธญัชนก จานเข่ือง
1922 ธีรญาณ์ จนัทร์แจง้
1923 ธีรารัตน์ ธีรกุลเกียรติ
1924 นนรดา อ่ิมเอ่ียม
1925 นภสร จู่จร
1926 นลพรรณ ยอดรัก
1927 นนัทภ์สักร ธีระพรสถานนท์
1928 นิศาชล ตว้มสูงเนิน
1929 ปรางคอ์ญัญา ทองอ่อน
1930 ปวนัรัตน์ ธาราชีพ

1931 ปิยะมาศ เทพมงคล
1932 พรพรรณ ภกัด์ิคีรี
1933 พิมพรรณ สีทา
1934 พิมรภทัร มีสุข
1935 ฟาริดา แดงเล็ก
1936 ภทัราภรณ์ จาํรัสทอง
1937 มนสัวร์ี บุตรวงศ์
1938 มุจจลินท์ หอมสุวรรณ์
1939 รัชพร ยาวไิชย
1940 ลดัดาวลัย์ จุลเพช็ร์

ห้อง  3-513   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว B 25 (ลาํดบัที่ 1941-1960 )
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1941 วรรณธิณี ป่งแกว้
1942 ววิรรณ ยนสิงห์
1943 ศิรพรรษ ตาดว้ง
1944 สิทธิชยั สุขตะโก
1945 สุจินต์ สมพา
1946 อภิญญา ธีระทวสุีข

1947 จุฑามาศ สนามทอง
1948 ณฐัธิดา เจือสุทธิลกัษณ์
1949 ธนวรรณ อิโต
1950 นภาพร งามสุจริต
1951 ปัณณวชิญ์ กฤษศิริวฒิุนนัท์
1952 อนุวฒัน์ อยูสุ่ข

1953 กนัตก์วี หุตงัคบดี
1954 ชนนิกานต์ รัตนประทีปทอง
1955 เดชภิวฒัน์ รัตนพนัธ์
1956 ทรงยศ กอบเกียรติกวนิ
1957 ปัตตาเวยี ป่ินทอง
1958 ปุณณภา ภคัจิราพร
1959 สุนิสา ทองสุวรรณ
1960 สุวฒัน์ สุขนิตย์

สาขาวชิาการโฆษณา
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ห้อง  3-513   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว C 25 (ลาํดบัที่ 1961-1980 )
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1961 กรกมล วฒันภกัดี
1962 โกเมน ววิฒันเศรษฐ์
1963 จิตพิสุทธ์ิ นพศรี
1964 จุฑาภรณ์ สิงห์ศรี
1965 เฉลิมพร แจง้แสงทอง
1966 ชฎาพรรณ เบญจรัฐพงศ์
1967 ชวลัวธิย์ ฉํ่าช่ืนวงศ์
1968 ชุติมน จรัสศรีทวโีชค

1969 ฐิติกาญจน์ วงศช์ยัประเสริฐ

1970 ฑฐัฐกรฑ์ รัตนมณีกาญจน์

1971 ณฐัทินี ราชประสิทธ์ิ
1972 ณฐัพร แกว้ทอง
1973 ณฐัพชัร์ ดวงวสุิทธ์ิ
1974 ณฐิัดา ธนวรกุลชยั
1975 ณิชารีย์ ศรีสุวรรณ
1976 ทรงกลด กมล
1977 ธนากร ชนะกิจชูโชค
1978 ธญัญพ์ฒัน์ ลิมป์รุ่งรัตนา

1979 ธญัญภสัร์ พนัธ์ุเสง่ียม
1980 นทดัชา วงษย์อด

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

ห้อง  3-513   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว D 25 (ลาํดบัที่ 1981-2000 )
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1981 นพรัตน์ ศรีบวรมงคล
1982 นาถลดา พิพฒันาไพบูรณ์
1983 บุญพิทกัษ์ แซ่เต้ือง
1984 ปนดัดา บุญสิทธ์ิ
1985 ประภากุล บุญอ่ิม
1986 ปัญจพร ศรีสัตตรัตน์กุล
1987 ปิยวฒัน์ โถแกว้

1988 ไปรยา สังขจินดา
1989 พรรณรุจี คงสอน
1990 พลอยนภสั วรรัชตจ์งสิริ
1991 พิชิตพล ธนาคาํ
1992 มทัรี ธงศรี
1993 มุทิตา เนตรกระจ่าง
1994 ยศวจัน์ อภิวชัร์กิตติกุล
1995 ยศวร์ี ธนพฒัน์จีรกุล
1996 รพีพร มโนมยัวงศ์
1997 วริิยะ พานิชกิจ
1998 ศรศกัด์ิ แสงส่ง
1999 ศิวกรณ์ บาํเพญ็
2000 สกาวฟ้า เป่ียมสมบูรณ์

ห้อง  3-513   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว A 26 (ลาํดบัที่ 2001-2020 )
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2001 สรชา ประทุมเมศร์
2002 สวติต์ มัน่ใจ
2003 สิราวรรณ องัวรโชติ
2004 สิริภูมิ พงศพ์ุฒิกุล
2005 สุนิสา กนัทะกาลงั
2006 สุนิสา แกว้พิบูลย์
2007 สุพินิจ โชคกิจ
2008 เสาวลกัษณ์ แกว้สีเหลือง
2009 หทยักาญจน์ เสมาทศัน์
2010 อธิวฒัน์ โชคคณาพิทกัษ์
2011 อภิชญา หิรัญสถิตยพ์ร
2012 อจัฉรา สงวนทรัพย์
2013 ณฐัวฒิุ ชาํนาญ

2014 กานตพ์งศ์ บรรจงพินิจ
2015 จารุสิริ สิทธิพร
2016 ชลธี สวนรักษา
2017 ณฐัธยาน์ ธนทักิตติพงศ์
2018 นภาพร เยน็ทรวง
2019 ปาริฉตัร พนัธ์ุภกัดี
2020 ภูมิปรัชญ์ ญาโณทยั

สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดีทิศัน์

ห้อง  3-514   อาคาร 3  ช้ัน 5

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์และวดีทิศัน์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

แถว B 26 (ลาํดบัที่ 2021-2040 )
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2021 มณัฑนา ยงัมีสุข
2022 มินตรา พรวจิิตรจินดา
2023 ยาดา มีวาสนา
2024 รัฎฌภฏั ชาติปฐมรักษ์
2025 วราลกัษณ์ มีชยัเจริญ
2026 สุชาดา กล่ินระรวย

2027 เกศสุดา วงศเ์ล็ก
2028 จนัทร์นิรันดร์ นาคสินธ์ุ
2029 ฐิชากานต์ อู่อรุณ
2030 ธนิก จตุรพกัตรารักษ์
2031 ธนัวเ์ฉลิม ชยัชนะ
2032 นนทวสั แสงศรีเพญ็กุล
2033 นรีกุล รักวงษฤ์ทธ์ิ
2034 นฤมล ภกัดีวจิิตร
2035 ประกาศิต อ่ิมอว้น
2036 ปิติภทัร เกษวริิยะการ
2037 มณัฑนา เกตุสะอาด
2038 รหทั เหล่าบูรณะสันติ
2039 วรรธนา เป้าเขม็

2040 ศรารัตน์ พลเชียงสา

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์และวดีทิศัน์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว C 26 (ลาํดบัที่ 2041-2060 )

ห้อง  3-514   อาคาร 3  ช้ัน 5
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2041 ศุภวชิญ์ นนทธิ
2042 อารยา แกว้ศรีนวม

2043 กชกร เจียวก๊ก
2044 กนธี จีรวฒัน์ธนพงศ์
2045 กนิษฐ์ โรจน์ดวง
2046 กริช นามไธสง
2047 กฤษชยัส์ ธิติบูลยารัตน์
2048 กฤษฎา ภารา
2049 กฤษณ์ ปิลนัธนดิลก
2050 กฤษติยา ฝากกลาง
2051 กษิดิศ ยสูานนท์
2052 กฐั ผวินวล

2053 กณัติชา ทวพีนัธ์
2054 กนัตพ์จน์ ประยรูพนัธ์
2055 กนัตศ์ม อ่ิมสุข
2056 กนัตินนัท์ เมืองดอน
2057 กมัปนาท สุนทร
2058 กิจกชยั บริบูรณ์หิรัญ
2059 กิตติ สุวรรณโชติ
2060 กีรติ คาํสัตย์

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์และวดีทิศัน์)

ห้อง  3-514   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว D 26 (ลาํดบัที่ 2061-2080 )
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2061 เกษมสันต์ สุขานุวตัร
2062 คณณฏัฐ์ ปภาดากุล
2063 จกัรกริช อฐัพร
2064 จารุบุตร เนติพฒัน์เมธีภิบาล
2065 จิดาภา เลาหประภานนท์
2066 เจษฎากร ถวลิรัตนกุล
2067 เจษฐพงษ์ ปานจร
2068 เฉลิมชยั วทิูรวรากร
2069 ชญานิศฐ์ บุญโสพิศ
2070 ชนนัญา กลธนเสพย์

2071 ชนิดาภา บุญเอ่ียม
2072 ชยตุ สวา่งดาว
2073 ชยตุม์ พจนารถ
2074 ชลิดา ลูกรัตน์
2075 ชวศิา วงศต่์าย
2076 ชาลิสตา อนนัตกาญจนา
2077 ชุติเดช จนัทร์รวม
2078 ชุติปภา ศรีวเิชียร
2079 ชุติวตั อินทรเวศน์วไิล
2080 ญาณวฒิุ ตนัธนะสฤษด์ิ

ห้อง  3-514   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว A 27 (ลาํดบัที่ 2081-2100 )
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2081 ญาดา เปรมเสถียร
2082 ฐนพงษ์ พุทธรักขิต
2083 ฐชัชนม์ วรพิพฒัน์
2084 ณฐกร เขม้แขง็
2085 ณพล สุขศรี
2086 ณชัชา ร่มศรี
2087 ณฏัฐากร ศรีหมุดกุล
2088 ณฐันนัท์ พวงสุข
2089 ณฐันนัท์ มีเงิน
2090 ณฐัพนธ์ กองเมืองปัก
2091 ณฐัพล จนัทรจิต
2092 ณฐัพล สิงห์งาม
2093 ณฐัภทัร ภู่ริยะพนัธ์
2094 ณฐัวฒัน์ บุญนาม
2095 ณฐัวฒิุ สุขช่ืน
2096 ณฐิัดา ขจรวบิูลยผ์ล
2097 ณิชกานต์ ศรีสุข
2098 ดนุชา ศรีสุภา
2099 ดนุภทัร ธนานุรักษ์
2100 เด็จราวฒั ตรียงั

ห้อง  3-515   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว B 27 (ลาํดบัที่ 2101-2120 )
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2101 เตโชดม เตวนิตะ๊
2102 ทนงศกัด์ิ ครอบนพรัตน์
2103 ทยวตัน์ ล้ิมธนาวรัิชต์
2104 ทยาวฒัน์ เรืองไพศาล
2105 ทศพล เจะ๊ลี
2106 ทินภทัร บุญมัน่
2107 เทวฤทธิ เกิดมุสิก
2108 เทอดพงศ์ มาตรหนองแวง
2109 ธงชยั คุม้สติ
2110 ธงชยั ใยนาคี
2111 ธนฉตัร พนัธ์ภกัดี
2112 ธนพร ปานเทวญั
2113 ธนพล อรุณวฒันานนท์
2114 ธนภูมิ พุฒิเบญญา
2115 ธนวฒัน์ นิธิยศจงวฒันา
2116 ธนวทิย์ พิมพา
2117 ธนสกล ธรรมภูชิชย์
2118 ธนะศกัด์ิ ดาํดว้งโรม
2119 ธนาภทัร รัตนเสวก
2120 ธวชั พรรัตนประเสริฐ

ห้อง  3-515   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว C 27 (ลาํดบัที่ 2121-2140 )
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2121 ธวชัชยั วเิศษฤทธ์ิ
2122 ธญัญารัตน์ โนนใหม่
2123 ธญัลกัษณ์ เหลืองสมบูรณ์
2124 ธญัวรรณ หงษเ์วยีง
2125 ธิดาภรณ์ นิติอภยัธรรม
2126 ธิติวฒิุ ขนุหาญ
2127 ธีรวร์ี เจริญศรี
2128 นนทป์วธิ บุญเสริม
2129 นนทวฒิุ ชุตินารา
2130 นพกร วงศจิ์ระศกัด์ิ
2131 นพรัตน์ เอมดวงดี
2132 นพอนนัต์ สิงห์ประโคน
2133 นภนต์ สดใส
2134 นภสักร โชคสุชาติ
2135 นรวฒัน์ สุขเกษม
2136 นฤเบศร์ ทองผาสุข
2137 นฤมล แยม้บุญชู
2138 นวชัร เกิดมณี
2139 นนัทิชา ศรีสุวรรณ์
2140 นิติพล แสงบวั

ห้อง  3-515   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว D 27 (ลาํดบัที่ 2141-2160 )



Page 108

2141 นิพาดา สุขพิศาล
2142 นิวฒัน์ วฒันพรรณากุล
2143 บดินทร์ ปัทมศิริกุล
2144 บวรเอก จนัทรกระวี
2145 บณัฑิต บรรจง
2146 บุญตระกลู บุญสิงห์
2147 บุศพรชณะ บุไธสง
2148 โบ เรนชอว์
2149 ปกรณ์ อารมณ์รัตน์
2150 ปพิชญา ป่ันทรัพย์
2151 ปราชญช์วฒัน์ เกียรติบุตร
2152 ปริญญา ชั้นศิริ
2153 ปรียาภรณ์ ชุมนุมราษฎร์
2154 ปวรรสร จนัทรุไทย
2155 ปวริศ ปัญจเวทีกุล
2156 ปวณี บุญสถิตย์
2157 ปิยะพร สุรําไพ
2158 พงศด์นยั มนสัศิลา
2159 พงษท์ร จิระดาํรงชยั
2160 พชร แพทยพ์งศ์

ห้อง  3-515   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว A 28 (ลาํดบัที่ 2161-2180 )
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2161 พรนภา แสงไส
2162 พรพิมล สิงห์สุทธิโสทร
2163 พรภสัร์ชนก สมบูรณ์
2164 พรรณเชษฐ ทิมใจ
2165 พรรณิกา ใจมูลมัง่
2166 พรลภสั พรมชาติ
2167 พลช มโนเชาว์
2168 พลศกัด์ิ แกว้กญัญาติ
2169 พศวตั คาํมณี
2170 พศวร์ี จิรเมธ
2171 พชัรพร นอ้ยตน้
2172 พสัชนนัท์ มีนมณี
2173 พิจกัขณา วงศารัตนศิลป์
2174 พิชชา กํ่ามะเริง
2175 พิธพล ธุระสิทธ์ิ
2176 ภฤศหิรัณย์ ทองเเสง
2177 ภคัธร ส่วนบุญ
2178 ภทัรานิษฐ์ วริิยะบาํรุงกิจ
2179 ภทัรีพร แกว้ธิวงศ์
2180 ภาณุพนัธ์ กิจแสวง

ห้อง  3-516   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว B 28 (ลาํดบัที่ 2181-2200 )
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2181 ภูมิ เขม็เพช็ร
2182 ภูมิบดินทร์ รักถ่ินเดิม
2183 มณฑล อินอุตร
2184 มทัรี สาฝ่าย
2185 มาริสา ช่ืนศิริ
2186 เมธสั วงศศ์รี
2187 ยศกร ร่วมชาติสกุล
2188 ยศวริศ จรัลโภค
2189 ยสินทร ศิวะตระกลู
2190 ยทุธพล พิเศษศิลป์
2191 รงรอง สามสาหร่าย
2192 รชา หลงสกุล
2193 รัตนนิธ์ิ ทรายทอง
2194 รุ่งทิพย์ มาน่วม
2195 รุจิสา วลิยัรัตน์
2196 เรืองเกียรติ วภูิษณะภทัร์
2197 ลภสัลลั จิรเวชสุนทรกุล
2198 วชิราภรณ์ เนตรานนท์
2199 วรพต สมศรี
2200 วรเมธ ปัญจเสวี

แถว C 28 (ลาํดบัที่ 2201-2220 )

ห้อง  3-516   อาคาร 3  ช้ัน 5
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2201 วราริน ปรีดาวรรณเพญ็
2202 วศิน แถวพินิจ
2203 วชัรชยั ใจเพชร
2204 วลัลภ เศรษฐศุภกลู
2205 วลัลภา ทองรอด
2206 วจิกัขณ์ ตนัประเสริฐ
2207 วทิยา พนับุบผา
2208 วศิรุฒ ผลพล
2209 วรีศกัด์ิ มินบาํรุง
2210 วสีันต์ หวานฉํ่า
2211 ศตายุ นาคทองเพชร
2212 ศรัญญา พุกกะรัตน์
2213 ศรายทุธ ยงัอยูย่ดื
2214 ศกัด์ิสิทธ์ิ สวนรัตน์
2215 ศิริภาดา กอบกิจ
2216 ศิลานนท์ อินทวเิศษ
2217 ศุภกานต์ วงศช่์าง
2218 ศุภณฐั อุดมพงษ์
2219 ศุภพฒัน์ มาติวงศ์
2220 ศุภมิตร เศรษฐลกัษณ์

ห้อง  3-516   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว D 28 (ลาํดบัที่ 2221-2240 )
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2221 สรณ์คณสั จนัตะ๊วงค์
2222 สรวฒัน์ ดีสุดจิตร
2223 สรวศิ จตุรงคพ์าณิชย์
2224 สราวฒิุ ทา้วลา
2225 สลารี สระสิทธ์ิ
2226 สัจจะ อินทร์ประสิทธ์ิ
2227 สันติภาพ บุญซอ้น
2228 สาธิต ตะโนรี
2229 สิทธานต์ เพชรทอง
2230 สิทธิโชค โคตรพนัธ์
2231 สิรวชิญ์ แข่งขนั
2232 สิริ จงรุจิภิญโญ
2233 สิริมา อุบติั
2234 สิริลดา พวงสาํลี
2235 สุทธิกานต์ ฉตัรวฒันลกัษณ์
2236 สุทธิพนัธ์ เลิศหงิม
2237 สุรชยั ป้องเศร้า
2238 สุรางคณา สาํเภา
2239 สุวชั เมทเมรุรัตน์
2240 สุวาณี แซ่ตนั

ห้อง  3-516   อาคาร 3  ช้ัน 5

แถว A 29 (ลาํดบัที่ 2241-2260 )
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2241 หิรัญ ประสพรัตนโชค
2242 เหมวรรณ วชิชาตานนท์
2243 องอาจ กระนยันาท
2244 อดิศร บุญออ้ย
2245 อธิคม ไชยสวน
2246 อนนัต์ วริิยตุตศิลป์
2247 อนนัตญา สุขดา
2248 อนุภทัร พนัธ์ุศิริ
2249 อนุวฒัน์ มาพร้อม
2250 อภิทพล คชสาร
2251 อรทยั บุญสัมฤทธ์ิ
2252 อรรณพ จนัใด
2253 อรุณวรรณ พรหมมิ
2254 อลงกฎ ปัญญา
2255 อคัรวฒัน์ ชินะกาญจน์
2256 องัคว์รา ซา้ยเกล้ียง
2257 อาภากร คุ่ยกล่ิน
2258 อินทิรา ไวดี
2259 อิสรา เปรมจนัทร์
2260 โอภาส เตมีพฒันพงษา

ห้อง  3-402   อาคาร 3  ช้ัน 4

แถว B 29 (ลาํดบัที่ 2261-2280 )
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2261 กาญจนา อาจศึก
2262 ชลลดา จริตพนัธ์
2263 นารีฉตัร รอดเทศ
2264 เบญริสา ธรรมกุลธารี
2265 ประสพโชค สุขทอง
2266 พงษน์ภา กิจโมกข์
2267 มติมนต์ บุญทรัพย์
2268 วรรณวชัร์ เครือแดง
2269 วรรษา กุลตงัวฒันา
2270 อภิกานต์ คุม้เพชร

2271 จิรานุช บรรจุสุวรรณ
2272 ภาริณี มณีวงศ์
2273 มนสัวี ใจซ่ือ

2274 ชานน อคัรกุลพงศ์
2275 ทศพร จิตร์สมสุข
2276 ปรียนนัท์ โฆษิตบุณยรัตน์
2277 พรมาศ เทพกิจ
2278 ภคัจิรา อยูอ่่อน
2279 วรากร พลูแสง
2280 อฑิตยา สุตธรรม

สาขาวชิาวารสารศาสตร์
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ห้อง  3-402   อาคาร 3  ช้ัน 4

แถว C 29 (ลาํดบัที่ 2281-2300 )

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์)
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2281 อรพรรณ วฒันะจินดาวงศ์
2282 อรรถพล อุทการ
2283 อฉัริยา ถาวรวงษ์

2284 รัตนาภรณ์ หลกัคาํ

2285 อรพิมล เเจง้จาํรัส

2286 ปาราเมศ บวัดวง
2287 ปิยะนุช ราศรี
2288 อินทรามาศ สอนสวาท

2289 กนัตสิ์นี จรูญโพธ์ิ
2290 กิติยากร มีไพศาล
2291 กุฎาธาร ครุธวเิศษ
2292 ชนดัดา อยัราพจน์
2293 ทวพิงศ์ แสงโพธ์ิ

2294 ทิพวรรณ ทองศรี
2295 เพญ็วภิา สิทธิพรวฒันากุล
2296 วริะยา แกว้สุวรรณ
2297 สโรชา ศรีอ่วม
2298 สินีกานต์ ดาํดว้งโรม

2299 อภิสิทธ์ิ ส่ี
2300 อานนท์ ศรีวงษช์ยั

ห้อง  3-402   อาคาร 3  ช้ัน 4

แถว D 29 (ลาํดบัที่ 2301-2320 )

สาขาวชิาส่ือสารการแสดง
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารการแสดง)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารการแสดง)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารการแสดง)
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2301 กมลเพชร รักประกอบกิจ
2302 เกวลิน ศรีวรรณา
2303 ดลยา สุมากิจ
2304 บูชิตา สุคนัธวณิช
2305 ปุณยวร์ี วรีะพงษ์
2306 มาริษา ศรีสุดดี
2307 หตัถาภรณ์ กาฬดิษย์

2308 กานตร์ะพี อารีประชาภิรมย์
2309 ชลลดา แกว้สุขโข

2310 ชุลีกร ชา้งพลายจิต
2311 ธญัญารัตน์ โพธิธาตุทอง
2312 พรทิพย์ จนัทร์ดาขาํ

2313 พีรวสั รีตานนท์

2314 วริษา กมัทรทิพย์
2315 ศศิประภา ชาํนาญจิตร
2316 สุเบญญา สุขบวรกุล
2317 สุพรรษา คาํเยน็

2318 อุบลวรรณ อรุณประเสริฐศรี

2319 กมลทรรศน์ สัตยาธร
2320 กมลพนัธ์ ศรีจาํรัส

สาขาวชิาส่ือสารการตลาด

ห้อง  3-402   อาคาร 3  ช้ัน 4

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารการตลาด)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารการตลาด)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารการตลาด)

แถว A 30 (ลาํดบัที่ 2321-2340 )
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2321 กฤษณา จงเจริญสุขไพศาล
2322 กญัญาพชัร์ ทรงทบัทิม
2323 กญัสุชญา เตง็ประทีป
2324 กาญจนา กลอยกล่อม
2325 กาญจนา ศรีเหรา
2326 กาญจนา สมานกุล
2327 กิตติศกัด์ิ บุดดานอก
2328 กิตติศกัด์ิ เอ่ียมอาจหาญ
2329 เกศรา สุชยัสงค์
2330 เกศรินทร์ ทะอินทร์
2331 ขวญัฤทยั หมวกลาว

2332 คุณากร พลูเกตุ

2333 จริยา แกว้สุขแสง
2334 จกัรภทัร ศรีสวสัด์ิ
2335 จิราภรณ์ หอมหวล
2336 เจนจิรา จนัสงวน
2337 เจนจิรา เตม็วงษ์
2338 ชฎาพร เชิดรัตนะสกุล
2339 ชนะพล ขาวอุไร
2340 ชญัญนิษฐ์ เวศยล์ลิตตา

ห้อง  3-403   อาคาร 3  ช้ัน 4

แถว B 30 (ลาํดบัที่ 2341-2360 )
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2341 ชุดาภรณ์ พงศพ์นัธ์พฤทธ์ิ
2342 เฌอริลิณจ์ ปุกิจ
2343 เฌอริสสา แซ่เอง็
2344 ฐิติพร วริิยะลพัภะ
2345 ฐิติพนัธ์ ไกรสินเดชสกุล
2346 ณธีร์ ทินราช
2347 ณชัชา พงศจ์ริยา
2348 ณฏัฐ์ สมิตินนัทน์
2349 ณฏัฐค์เณศ วชิิตาสุตนนัท์
2350 ณฏัฐณิชา เซ่งผอม
2351 ณฏัฐภพ อธินรจกัรัตน์
2352 ณฐัชา สืบสมุทร
2353 ณฐัฐาพร นาคสิทธิพนัธ์ุ
2354 ณฐัธิดา นุชอ่อง
2355 ณฐันรี ศิลปานุกลู
2356 ณฐัพงศ์ โอภาสวานิช
2357 ณฐัวตัร พลมัน่
2358 ดวงนภา วงษา
2359 ทนงศกัด์ิ ปิยะชาตินนัท์
2360 ทศพล ณ ป้อมเพช็ร

แถว C 30 (ลาํดบัที่ 2361-2380 )

ห้อง  3-403   อาคาร 3  ช้ัน 4
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2361 ทณัฑิกา วงคต์ะวนั
2362 เทิดศกัด์ิ ประสมทรัพย์
2363 ธนวฒัน์ ภู่เสือ
2364 ธนานนัท์ ไชยปัญญา
2365 ธนาภรณ์ สาํเร็จเฟ่ืองฟู
2366 ธนามาศ ไชยปัญญา
2367 ธชัชยั ม่วงเพชร
2368 ธชันนท์ บุญประกอบ
2369 ธญัจิรา ศิริโสภณ
2370 ธญัลกัษณ์ เกียรติรุ่งอรุณ
2371 ธนัยธร ศรีสังขสุ์ข
2372 ธิมลกลา้ โกศล
2373 นพพร ไวยนิทา
2374 นพรัตน์ วฒันโรจนาพร
2375 นภจนัทร์ มาเม่น
2376 นภสัวรรณ จีนขจร
2377 นภสัสร ชุ่มเช้ือ
2378 นฤเบศร์ โตจีน
2379 นฤวรรณ คงชู
2380 นะชาลีติ อุม้ปรีชา

ห้อง  3-403   อาคาร 3  ช้ัน 4

แถว D 30 (ลาํดบัที่ 2381-2400 )
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2381 นชัชา สุขอุดม
2382 บุญศิริ สุขเมือง
2383 เบญจมาศ มีเพียร
2384 ปฐมพงศ์ บุญประเทือง
2385 ปนดัดา คลงัภกัดี
2386 ปภงักร วฒักาพฒัน์
2387 ปานรวี ศรียางนอก
2388 ปิยนาถ สังคม
2389 พรกนก ขนัปรึกษา
2390 พรนภสั สุวรรณเครือ
2391 พชัรมณี แหววกระโทก
2392 พชัราภรณ์ ขวญัเมือง
2393 พลัลภา หมัน่สมคัร
2394 พิชญรั์ตน์ วชิรหตัถพงศ์
2395 พิชยา ระกาํทอง
2396 ภทัรดล แซ่ท้ึง
2397 ภานุวฒัน์ วไิลลกัษณ์
2398 ภาวรรณ เจริญนิลพนัธ์
2399 ภาสวชิญ์ วชิิตพงษ์
2400 มนตสิ์นี ล่ิมหุ่น

ห้อง  3-403   อาคาร 3  ช้ัน 4

แถว A 31 (ลาํดบัที่ 2401-2420 )
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2401 มนสันนัท์ ปิติรุ่งเรืองกุล
2402 เมริน พลูลาภ
2403 เมศญา ธาระเขตต์
2404 รวสิรา สุภาพนัธ์
2405 รักษิณา นอ้ยญาติ
2406 รัชการ ร่ืนวชิา
2407 วรกิจ ตน้สมฤดี
2408 วรรณฤดี งึดสันเทียะ
2409 วรัญญา กิจสมบูรณ์
2410 วราภรณ์ วงศส์วาสด์ิ
2411 วสุรัตน์ เอ้ือสัจจะธรรม
2412 วฒันา พรหมทอง
2413 วาริกาญจน์ กาเจริญ
2414 วจิิตรา สีหราช
2415 วรัิญยา เจียมสุวรรณสิริ
2416 วริิน ไชยศิริ
2417 วศิรุต หนูนอ้ย
2418 ศศิโสม รามสมภพ
2419 ศิริพร ธรรมยา
2420 ศิริลกัษณ์ เสียงหาญ

ห้อง  3-410   อาคาร 3  ช้ัน 4

แถว B 31 (ลาํดบัที่ 2421-2440 )
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2421 ศิริวรรณ จนัทร์เรือง
2422 ศิริวรรณ จินะสาม
2423 ศิวพร ฉิมสุทธิ
2424 ศุภมาส เพช็รอินทร์
2425 ศุภลกัษณ์ ยะสะวฒิุ
2426 สลินทิพย์ วจิารณบุตร
2427 สาริสา หม่ืนศรี
2428 สุจิตรา อินทรประสิทธ์ิ
2429 สุฑารัตน์ เรืองสง่า
2430 สุพตัรา นนัทพรพิสุทธ์ิ
2431 สุรีรัตน์ เติมทวทีรัพย์
2432 อดิเทพ สุวรรณราช
2433 อดิศกัด์ิ ศรีบุรินทร์
2434 อธิชา คุณวาสี
2435 อภิชญา ทองสา
2436 อภิสิทธ์ิ เพญ็จมุข
2437 อรรถพล เหมาะสมสกุล
2438 อรัญญา คชเสนีย์
2439 อลิษา ประเทภา
2440 อานุภาพ อาทิเวช

ห้อง  3-410   อาคาร 3  ช้ัน 4

แถว C 31 (ลาํดบัที่ 2441-2460 )
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2441 อิทธิพทัธ์ สินธุพนัธ์ุ
2442 อินทุอร นิลคลํ้า
2443 ไอรดา รอดมายุ

2444 ชาดา บินกาเมน
2445 ญาณี ดิษฐกระจนั
2446 ฐิรวชิญ์ จิรภาพาณิชย์
2447 ธนสาร ยางสวย
2448 นลินรัตน์ พานแกว้
2449 ปทิตตา พรรณสุขผล
2450 ภานุวฒัน์ ประสพสุข
2451 รุจิพชัร์ ศุภณฏัฐโ์ภคิน
2452 สมศกัด์ิ มุลิ
2453 สุวรรณา สมบูรณ์

2454 เกศชนก วงษท์ตั
2455 ทิพวลัย์ ศรีเษม
2456 เพญ็ศิริ ยาจิตร
2457 ฤาเดช เอ่ียมบุญฤทธ์ิ
2458 วชัรพงษ์ แสงสุวรรณ์

2459 กนกวรรณ จนัทรพงศ์
2460 กมณชนก กา้นบวั

ห้อง  3-410   อาคาร 3  ช้ัน 4

แถว D 31 (ลาํดบัที่ 2461-2480 )

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (มลัตมิเีดยี)

สาขาวชิามลัตมิเีดยี
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (มลัตมิเีดยี)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (มลัตมิเีดยี)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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2461 กานตธี์รา ทูลไธสง
2462 แกว้กลา้ ทองเอ่ียม
2463 ไกรวชิญ์ งามวถีิ
2464 จิรวฒัน์ พึ่งนํ้าใส
2465 จิรายุ บุญขนัธ์
2466 จุมพลภทัร์ บุญส่ง
2467 เจตนิพิฐ รัตนโกมล
2468 ชาญชยั ยงัจอก
2469 ณกรณ์ จาํปาดิบ
2470 ณภทัร สุขประเสริฐ
2471 ณฏัฐพล หวงัเจริญมณี
2472 ณฐัพล พจน์พงศส์รรค์
2473 ณฐัภทัร พิบูลยทิ์พย์
2474 ณิชา กิยะแพทย์
2475 เดชขจร มงักรรัตนะกุล
2476 เดชณรงค์ ศรีมหาโชตะ

2477 ติณณภพ ผาทอง

2478 ธชามาตย์ กอสวสัด์ิพฒัน์

2479 ธนชาติ ธีรานนท์
2480 ธรรมรงค์ จงัพานิช

ห้อง  3-410   อาคาร 3  ช้ัน 4

แถว A 32 (ลาํดบัที่ 2481-2500 )
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2481 ธวชัชยั บรรจง
2482 ธญัชนก เวชกุล
2483 ธาราภสัร์ แสวงศกัด์ิ
2484 นพวฒัน์ อศัวสถาพรผล
2485 นวฤทธ์ิ สิทธิเลิศเจริญ
2486 นนัทน์ภสั หนูสวสัด์ิ
2487 นิพทัธ์ ม่วงโสภา
2488 นิรันดร์ บุญตรี
2489 บงกชกร สวนยา
2490 บุญพิทกัษ์ ภาทรัพยเ์จริญ
2491 บุศรินทร์ ร้ิวทอง
2492 ปฏิภาณ คุม้เกตุ
2493 ประกฤษฎ์ิ เหลืองคุณากร
2494 ปรัชญ์ อารยางกรู
2495 ปรัชญา รุ่งละโภ
2496 ปิยธิดา ขนุารักษ์
2497 ปิยะลกัษณ์ เน่ืองจาํนงค์
2498 ผอ่งพิศุทธ์ิ จิตรซ่ือ
2499 พงศธร นนัตา
2500 พศิน ศรีผดุง

แถว B 32 (ลาํดบัที่ 2501-2520 )

ห้อง 3-409   อาคาร 3  ช้ัน 4
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2501 พิชชาภา รักแผน
2502 พิพฒัน์ บาํรุงกิจ
2503 พีรพล ทองสุข
2504 ภทัราวธุ ภู่นุ่ม
2505 ภานี เหล่าศรีโชค
2506 ภิญญาพชัร์ พงศศิ์รเบญจกุล
2507 ภู วชัรสินธ์ุ
2508 มนตน์ภา โพธ์ิขาว
2509 มินตรา อินทรักษ์
2510 ยทุธนา สิงหทวทีรัพย์
2511 รณรงค์ วงศป์ระเสริฐ
2512 รดา ถุงทรัพย์
2513 รัฐกิจ โกทนั
2514 รัฐศาสตร์ สังขสุ์วรรณ
2515 รุ่งโรจน์ ศุภศิริภกัดี
2516 วจี สุขต่าย
2517 วชิรญาณ์ ฤทธ์ิเทพ
2518 วรรณพร พุม่เรือง
2519 วริศรา ไกรศรีบวร
2520 วนัชาลี ลีวนั

ห้อง 3-409   อาคาร 3  ช้ัน 4

แถว C 32 (ลาํดบัที่ 2521-2540 )
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2521 วทิยาทร บุญชูชีพ
2522 วศิณฐั หาญวงศ์
2523 วฒิุพงษ์ กุมพล
2524 ศิวกร ปัญญาวรคุณชยั
2525 ศุภชยั แต่รุ่งเรือง
2526 ศุรวชิ ศิริบูรณะ
2527 สิขเรศ พลเหิม
2528 สิทธิวรรณ สังคสิน
2529 อภิญญา กาํจดัภยั
2530 อกัษราภคั วงคม์ัน่
2531 อญัชิษฐา เหรียญนุกลู
2532 อานนท์ สุวรรณโชติ
2533 อาริฟ อุเซ็ง
2534 อุเทน พิทยาณิชกุล
2535 เอริสา อภิสิทธ์ิอมร

2536 ธีรนนัท์ วรรณแสง

2537 จิรพงศ์ อมัพเศวต
2538 นารีนาฎ มณีอินทร์

2539 ฐิติพนัธ์ ต่อเติมกิจชยั
2540 ณฐัวตัร กล่ินชา้ง

ห้อง 3-409   อาคาร 3  ช้ัน 4

แถว D 32 (ลาํดบัที่ 2541-2560 )

สาขาวชิาส่ือสารการกฬีา
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารการกฬีา)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารการกฬีา)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารการกฬีา)
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2541 ทศพล ชายทวปี
2542 ทติัธร ทองสินธ์ุ
2543 ธนพธัน์ ทองสินธ์ุ
2544 ธญัวฒัน์ ศรีพยคัฆ์
2545 นนทพทัธ์ เด่นวฒันา
2546 ปฏิภาณ ธนะวงษ์
2547 พงศภ์ทัร มีไชยศุภฤทธ์ิ
2548 เสาวลกัษณ์ คชเชนทร์
2549 อนุวตัร พรมจาด

2550 ก่ิงแกว้ ใจดี
2551 กุลวรางค์ วงศต์รัยรัตน์
2552 ชนญัญา แสงมณี
2553 ชนากาญจน์ อุปละกลู
2554 ณฏัฐนิช สมภาร
2555 ภทัรธร คนซ่ือ
2556 ศิรินาถ ทินวงศ์
2557 อลิสา แฮร์มนั

2558 นวรัตน์ ฉิมม่วง
2559 พนิดา ถาปะนา

2560 กริชกร คาํแฝง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญีปุ่่น)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญีปุ่่น)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญีปุ่่น)

ห้อง 3-409   อาคาร 3  ช้ัน 4

สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น
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2561 กฤษฎ์ เฟ่ืองทอง
2562 เกวรี เรืองภู

2563 เกษณี นาคสุข
2564 ขนิษฐา เจนกระบ่ี

2565 จิตติภทัร จาํปาเงิน
2566 จิตติภา อ่อนน่ิม
2567 จิรัฐิ แยม้พลาย
2568 จิรัฐิติกานต์ วศิิษฐพนัธ์
2569 ชาลิสา ลภสัศีรกุล
2570 ณนิล กนัยาโม้
2571 ณฐักิตต์ิ ผดุงจรูญ
2572 ทมิตา สุวรรณยหุะ
2573 ธนชัพร ประดบัแกว้
2574 ธีราทร สิริวจิิตรวรกาล
2575 นชัชา ประยรูญาติ
2576 นุสบา ช่วยเพชร
2577 นุสรา ช่อผกา
2578 บุรัสกร ตนัตระกลู
2579 ปณิธาน สุทธิ
2580 ปภาวี กุมารา

แถว A 33 (ลาํดบัที่ 2561-2580 )
ห้อง  3-415   อาคาร 3  ช้ัน 4
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2581 พิมพพ์ร ตาก๋า
2582 ภทัรวดี ล่ิมสกุล

2583 ภาวดิา ตงัคณารักษก์ุล
2584 มชัฌิมา บริบูรณ์สุขศรี
2585 ยวุรัตน์ บรรลือเกียรติ
2586 ลลิตา คุม้ฮะ

2587 ลลันา ปานเทวญั
2588 วณิชยา แกว้อ่วม
2589 วรรณรวี คงแกว้
2590 วาทิตย์ รุ่งอารีย์
2591 ววิรรธน์ เพช็รศรี
2592 ศกัยพ์สิษฐ์ วฒัน์วานิชชากร
2593 ศิรวทิย์ แนวบวัผนั
2594 ศิริพร บุญปลูก
2595 ศิริพร เลอศัวพาณิชย์
2596 สาวติรี คมวริิยะวฒิุ
2597 สุจิรา สุบุญสันติ
2598 สุฑี ดาํขาํ
2599 สุภนา วงษรั์กษา
2600 องัคณา วทิยารัตน์

แถว B 33 (ลาํดบัที่ 2581-2600 )
ห้อง  3-415   อาคาร 3  ช้ัน 4
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2601 อยัรดา คงสินชยั

2602 กฤติมา ล่ิมกาํป่ันทอง
2603 มาลินี ปาลกะวงค ์ณ อยธุยา

2604 นริศรา กองแกว้
2605 ศิรพร ประนมศรี

2606 กุลวฒัน์ แสงแสน
2607 คุณากร คงจนัทร์
2608 จิรประภา ธงวชิยั
2609 จุฬาลกัษณ์ ศรีทรัพย์
2610 นูรีดา ยนุู๊
2611 ประวนิทรา ระโหฐาน
2612 ปุณยรัตน์ เศลารักษ์
2613 โรจกร โพธิโชติ
2614 ลลิตา ทองยาน
2615 สุธาทิพย์ บวัศรี
2616 อลิสา ประทุมโต
2617 อินทุภา พงษร์อด

2618 กนกวรรณ เตง็สุวรรณ์
2619 กิต์ิชญัญา บุญสอาด
2620 ขนิษฐา รัตนธาํรง

สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาองักฤษ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร)

สาขาวชิาภาษาองักฤษ

แถว C 33 (ลาํดบัที่ 2601-2620 )
ห้อง  3-415   อาคาร 3  ช้ัน 4
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2621 ชรินรัตน์ แกว้ดวงแสน
2622 ณฐัณิชา วทิยมาศ
2623 ณฐัพร แสงรักษว์งศ์
2624 ทิดาพร ฉิมพลี
2625 ธนนัณฐั อคัรรัฐนนัท์
2626 ธญัญาลกัษณ์ มิตรวงษา
2627 บุณฑริก ธงประเสริฐ
2628 ประณิฐิรัช ยนืยง
2629 พราดา ศรีสุชาติ
2630 ภณัฑิรา ตรียานุวฒัน์
2631 ภทัทิยา กาญจนกุล
2632 มลัลิกา แสงเงินอ่อน
2633 ม่ิงขวญั แกว้โสนด
2634 รัตนา บุนนาค
2635 รุ่งภิญญา ชยัมีเขียว
2636 วรท ฤทธ์ิอินทร์
2637 วาธิยา จุนเนียง
2638 อจัฉรา สวา่งแจง้
2639 อารียา ปติตงั
2640 อิสรา ทิวากรพรรณราย

ห้อง  3-415   อาคาร 3  ช้ัน 4
แถว D 33 (ลาํดบัที่ 2621-2640 )
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2641 กนกพร จิตโสภา
2642 กฤติยาพร ดอนหวา่งไพร
2643 เกศิณี เกณฑส์ันเทียะ
2644 ชฎารัตน์ แกว้บวัดี
2645 ชโลธร ไชยมนตรี
2646 ชชัชดา สุชาติพงศ์
2647 ตรีสุคนธ์ ดาํรงคธ์รรมประเสริฐ

2648 ธีราพร ไกรสุข

2649 นพเกา้ บวัผนั
2650 นพวรรณ วรีะประสิทธ์ิ
2651 นฤเบศ งามพุม่
2652 นิฟาเดีย นิมะ
2653 ปาริชาติ อินไชยา
2654 พรรณธร พตัรภกัด์ิ
2655 พชัราภรณ์ คาํเพง็
2656 เพญ็พิชชา รําไพภกัตร์
2657 รวนิทนิ์ภา พชัระเศรษฐก์ุล
2658 รุจิวรรณ เสถียรเขตต์
2659 สุธิตา เจริญหงษษ์า
2660 สุวนนัท์ แกว้ทอง

แถว A 34 (ลาํดบัที่ 2641-2660 )
ห้อง  3-414   อาคาร 3  ช้ัน 4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาองักฤษ)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง
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2661 หทยัชนก สุขเกษม
2662 อาภากร ดอร์ร่ี

2663 กนกวรรณ เลิศธาํรงศกัด์ิ
2664 กมลพร ปัญญาวงศ์
2665 กรองกาญจน์ จนัทศิลป์
2666 กวนิณา พนัธ์ุพงศพ์ิพฒัน์
2667 กญัชริญา ชนมชู์ชาติ
2668 กญัญารัตน์ สุวรรณรัตน์
2669 กลัยธี์รา อนุชาเดชากร
2670 กาญจนา วชิยั
2671 กิตติภพ กิมากรณ์
2672 กิตติยาภรณ์ สายทอง
2673 กุลธิดา ไกรดงพลอง
2674 กุสุมา มหสัฉริยพงษ์
2675 เกศรินทร์ เนตรธุวกุล
2676 เกศินี คาํดี
2677 เกียรติศกัด์ิ สรณศรัณย์
2678 ฆรพรรณทอง สุขงาม
2679 โฆษิต อ่ิมสุชาติ
2680 จตุพร วชิยั

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาองักฤษ)

แถว B 34 (ลาํดบัที่ 2661-2680 )
ห้อง  3-414   อาคาร 3  ช้ัน 4
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2681 จิณศัญา สินไชย
2682 จิดาภา ศรีชวนะ
2683 จิตตา แสนเสน่ห์
2684 จิรภา กลบัน่วม
2685 จุฑามาศ จูเผือ่น
2686 จุฑารัตน์ พาทีทิน
2687 จุติพร สุรพฒัน์
2688 จุฬีพรรณ ปาลาศ
2689 ฉนัทนา รสใจ
2690 ชญานิศ มา้ไพบูลยกิ์จ
2691 ชนมนิ์ภา กลัน่กลีบ
2692 ชนนัรัตน์ โภคินธนนัวฒัน์
2693 ชนาธิป ฟักบวั
2694 ชนิสรา รัตนมุณี
2695 ชยพล สินทะมณี
2696 ชริยากรณ์ สายบุญเจียม
2697 ชลาธร ศกัด์ิรพีพงศ์
2698 ชญัญานุช ก้ิมแกว้
2699 ชฎัชฎาพร ฤทธิไกร
2700 ชาลิสา สายพรหม

แถว C 34 (ลาํดบัที่ 2681-2700 )
ห้อง  3-414   อาคาร 3  ช้ัน 4
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2701 โชติรส ทศศิลา
2702 เฌอปัฐม์ อุ่นสาํราญ
2703 ญาณพล สังวาลยท์อง
2704 ฐณฎัฐา บุตติ
2705 ฐิตารีย์ คนขยนั
2706 ฐิติพงศ์ นรมัง่
2707 ฐิติภา พุกประยรู
2708 ฐิติมา ตั้งสุณาวรรณ
2709 ฐิติยา นาคลอย
2710 ณนิชา พนัธุ
2711 ณภทัร จนัทร์กระจ่าง
2712 ณภทัรพล เจนพาณิชยชี์พ
2713 ณฐัชา ฦาชา
2714 ณฐัณิชา ภู่เพชร
2715 ณฐัธิดา ภกัดี
2716 ณฐัธิดา ยอดแกว้
2717 ณฐัพร ดลเสมอ
2718 ณฐัมน วลินัทนา
2719 ณฐัวรา วรรณโภคิน
2720 ณาฏฐิยา เพชรสงคราม

ห้อง  3-414   อาคาร 3  ช้ัน 4
แถว D 34 (ลาํดบัที่ 2701-2720 )
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2721 ณิชภคัร จรรยชยักร
2722 ณิชาภา ปิติคุณธรรม
2723 ดลวฒัน์ ชวนแพร
2724 ถกลรัตน์ คงช่ืน
2725 ทิพยว์ภิา อยัยะวรากลู
2726 เทพอมร ชนะภยั
2727 ธนภทั แดงเพชร
2728 ธมนวรรณ มัง่เรืองสกุล
2729 ธวชัวร์ี กีรติพงศพ์นัธ์ุ
2730 ธญัญรัตน์ โตมี
2731 ธญัญา เละเซ็น
2732 ธญัญาลกัษณ์ คาํหล่ิม
2733 ธญัรัตน์ บูรณสัจจะ
2734 ธนัยช์นก ส่องแสง
2735 ธีทตั มงคลรัตน์
2736 นพรุจ บุญรดาเมธาสิริ
2737 นภนต์ แกว้คุณงาม
2738 นภสันนัท์ มัน่จิตร์
2739 นภาพร กอ้นจนัเทศ
2740 นริญญา วงศเ์รืองวศิาล

แถว A 35 (ลาํดบัที่ 2721-2740 )
ห้อง  3-413   อาคาร 3  ช้ัน 4
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2741 นลินรัตน์ เกตุแกว้
2742 นวยีา เล็กเลอสินธ์ุ
2743 นาถปรีดา เป็งลูน
2744 นาวนิ ปล้ืมสุนทร
2745 นิชา มากบุญเท่ียง
2746 บวงสรวง เหล่ากิตติชยั
2747 บวรสิษฐ์ ชา้งโต
2748 บุศรินทร์ จิตตป์ราณีชยั
2749 บุษยา แกว้นิตย์
2750 ปฏิญญา บุญเพง็
2751 ปฏิพล เกียรติธนานนัท์
2752 ประภาพรรณ ฤทธิรงค์
2753 ปริยาภรณ์ เกตุแกว้
2754 ปัญญภรณ์ ช่างเหลา
2755 ปัณฑิตา จนัทร์
2756 ปัณณภสัร์ ไตรคีรีรัตน์
2757 ปิยพร วรวฒิุวทิยานนัท์
2758 ปิยวรรณ ยอ้ยไชยา
2759 ปิยาภรณ์ มากศรี
2760 ปุณยวร์ี ประยรูรัตน์

แถว B 35 (ลาํดบัที่ 2741-2760 )
ห้อง  3-413   อาคาร 3  ช้ัน 4
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2761 ผกามาศ ทูลสงวนศรี
2762 ผาณิตา สมโภชพฤฒิกุล
2763 พรทิพย์ อํ่าศรี
2764 พรทิยา หมาดสม
2765 พรรณมณี วดัพว่ง
2766 พชัรพร ตาํนานวาลย์
2767 พชัรพล วนนัโท
2768 พชัรีภรณ์ พรมเรือน
2769 พิชชาพร เมธีรัตนาพิพฒัน์
2770 พิชญา อ่ิมตา
2771 พิชามญชุ์ อ่ิมเอมประเสริฐ
2772 พิไลวรรณ ทองอยู่
2773 พุธิตา คงคา
2774 แพรวนภา ศรีเรือง
2775 แพรวพชัร์ ไววทิยะ
2776 ภคกุล ส่ือซนั
2777 ภคนนัท์ นาคาฮาร่า
2778 ภคัธีมา พรสวสัด์ิ
2779 ภคัสุภา สูงปานเขา
2780 ภณัทิลา บรรณวทิย์

แถว C 35 (ลาํดบัที่ 2761-2780 )
ห้อง  3-413   อาคาร 3  ช้ัน 4
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2781 ภทัรานิษฐ์ พรหมศิริ
2782 ภทัราพร จาํรัส
2783 ภทัราภรณ์ รักการ
2784 ภาคิน อินทจกัร์
2785 ภาณุพงศ์ คาํนนท์
2786 ภาวรา สุวรรณทรรภ
2787 ภิญญาพชัร์ พิสุทธ์ิธนสิน
2788 ภีรพน สังขโบสถ์
2789 มทัธิญาธร อุทาน
2790 เมธาวี โพธิชาเนตร
2791 เยาวลกัษณ์ เมืองจนัทร์
2792 รงคเทพ ล้ิมมณี
2793 รสสุคนธ์ ทองอยูเ่จริญ
2794 ระววีรรณ เปล่ียนสันเทียะ
2795 รุจิรา สุดา
2796 โรคานา อบัดลร่าหีม
2797 ลลิตา หุม้แพร
2798 ลกัษมณ จนัทร์ดี
2799 ลีลาวดี คนคล่อง
2800 วนิดา อุทิศ

แถว D 35 (ลาํดบัที่ 2781-2800 )
ห้อง  3-413   อาคาร 3  ช้ัน 4
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2801 วรนุช ชั้นดี
2802 วรรณนารี อินทรโชติ
2803 วรรณนิศา เอ่ียมสุพรรณ
2804 วรรณวษิา สามารถ
2805 วรัชยา อากิยวงศ์
2806 วรินธร โคตรณรงค์
2807 วริษฐา ขวญัช่วย
2808 วนัทนีย์ สุรีรัตน์
2809 วสัสพนัธ์ กรศิรินิชาสกุล
2810 วาสิฎฐี ศรีสุโคตร
2811 วชิชุลดา พลเยีย่ม
2812 ศรัณญา จิตหวงั
2813 ศรีวรินทร์ อุทยัวงศ์
2814 ศศิกานต์ สระไกร
2815 ศศิภรณ์ เอียดการ
2816 ศศิมนต์ อุบลแสน
2817 ศกัด์ิสิทธ์ิ ดิเรกวฒันวานิช
2818 ศิริกานต์ ปัญจาคะ
2819 ศิริพา ญาณารณพ
2820 ศิริลกัษณ์ จิรกิตติกลู

แถว A 36 (ลาํดบัที่ 2801-2820 )
ห้อง 3-208   อาคาร 3    ช้ัน 2
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2821 ศิวกร กิจธรรม
2822 ศุฎาภรณ์ วงษา
2823 ศุภชานนัท์ ธญัธนวโิรจน์
2824 สันติราม เลิศรังษิมนัต์
2825 สายพินทอง มสัสาธรรม
2826 สิริกาญจน์ อนนัตาวงษ์
2827 สิรินดา ซ่อนกล่ิน
2828 สุชานาถ ปิดตามานงั
2829 สุดาทิพย์ เกิดเส้ง
2830 สุธาสินี กล่ินจนัทร์
2831 สุนนัทรักษ์ บวรนนัทเดช
2832 สุนิสา นาํพา
2833 สุพรรณรัศม์ มงคลเพญ็
2834 สุพตัรา สายนํ้าเขียว
2835 สุภาภรณ์ จตุัชยั
2836 สุภาภรณ์ ชมภูพฤกษ์
2837 สุรเชษฐ์ นาคไร่ขิง
2838 เสาวลกัษณ์ ติณชาติอารักษ์
2839 หยกมณี เขียวอ่อน
2840 อนุชุดา สานอ้ย

แถว B 36 (ลาํดบัที่ 2821-2840 )
ห้อง 3-208   อาคาร 3    ช้ัน 2
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2841 อนุสรา จนัทรารังษี
2842 อภสันนัท์ บวรพฒันศิริ
2843 องัคณา คงชูศรี
2844 องัคณา นาคลดา
2845 อจัฉริยา อน้หอม
2846 อมัพาพร วงศส์วสัด์ิ
2847 อาดุลย์ ศรีวไิล
2848 อารียา สมบุญศรี
2849 อาํนาจ ฉํ่าผวิ
2850 อิงอร กุระมชัชะ
2851 อิศรารัตน์ กนัไชย
2852 อุนิษา ขทุรานนท์
2853 อุราพร เอ้ือเฟ้ือกลาง

2854 เดชาพร สุวฒัโนดม
2855 วรินทร ไผส่มบูรณ์
2856 สาธินี โพธ์ิพนัธ์
2857 อารยา สุภาวงศว์นัดี

2858 จีระรัตน์ โพธ์ิกระจ่าง
2859 ชนิกานต์ ไพฑูรย์
2860 ณฐัชยา ทดัสี

สาขาวชิาภาษาจนี
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจนี)  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจนี)  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง

แถว C 36 (ลาํดบัที่ 2841-2860 )
ห้อง 3-208   อาคาร 3    ช้ัน 2



Page 144

2861 ทิวา สุดสะอาด
2862 ปาริตา วรุิฬรัตน์
2863 พชัรินทร์ วงคก์าฬสินธ์ุ
2864 สิรีธร โกจารศรี
2865 อญัมณี เบา้พรหม
2866 อินทิรา อคัรบุตร

2867 กฤตเมธ บวัช่ืน
2868 กญัจนา รูปหล่อ
2869 กิติยา ตัง่วจิิตรศรี
2870 เกศนีย์ กนัทะวงศ์
2871 ขวญัฤดี ภุมกาญจน์
2872 จิตตโ์ศภิน เดชนที
2873 จุฑามาศ ปราณอมรกิจ
2874 เจตรินทร์ เจริญเศรษฐศิลป์
2875 ชนญัชิดา ฟักทองอยู่
2876 ชไมพร เสมอใจ
2877 ชญัญา นนัทน์มาโนชญ์
2878 ซูเฟิง หวง
2879 ญาณี จ่อมกระโทก
2880 ณฐัพล อคัรประสิทธ์ิ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจนี)

แถว D 36 (ลาํดบัที่ 2861-2880 )
ห้อง 3-208   อาคาร 3    ช้ัน 2
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2881 ตนุภทัร พึ่งแรง

2882 ธนตัดา ไกรวงศ์
2883 ธีราพร ไพรพนสั
2884 นภสร กุลอุบล
2885 นภสัวรรณ เจียรพนัธ์
2886 นภา ลีลาขจรจิต
2887 นลทัพร ดว้งผล

2888 นารีรัตน์ กล่ินเมือง
2889 นิชาภา ศรีเพญ็
2890 นิศานาถ ปราบภาลา
2891 ปรียาพร ผลพิบูลย์
2892 ปัทมา มีสมทรัพย์
2893 ปาริชาต ณ หนองคาย
2894 ปิยภรณ์ ชูสีสุข
2895 โป้ว ข่า จู
2896 พทัธรียา สกุลพงษ์
2897 พุทธิมา น่ิมวนาดอน
2898 ภานุรุจ ตนัติวตัรกุล
2899 มณสิณีย์ องัชยัสุขศิริ
2900 มนสัวี บางจริง

แถว A 37 (ลาํดบัที่ 2881-2900 )
ห้อง  3-212   อาคาร 3    ช้ัน 2
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2901 มลธิชา สกุลแกว้
2902 มีราพร แกว้แท้
2903 วรัญญู กิจศุราชยั
2904 วริศรา วจิิตรวงศท์อง
2905 วชัมน สิงห์เจริญ
2906 วญิญู เสือจู
2907 วภิาวี ถึงสุข
2908 สญาภรณ์ แกว้วจิิตร
2909 สิริวภิา ตราชู
2910 สุกญัญา อินทรโชติ
2911 สุชาดา สวา่งฉาย
2912 สุดารัตน์ ประพฤทธิพงษ์
2913 สุธิรา หล่อเวสารัชกร
2914 สุปรีชา จนัทร์แกว้
2915 อรพรรณ ศรีกลัลา
2916 อณัศยา ปิยถาวรอนนัต์

2917 ชฏาภรณ์ ผาสุข
2918 ชนิดาภา พงศพ์ุทธชาติ
2919 ชญัญา อมฤต
2920 ณฐัฎา ทาทองสี

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส)

แถว B 37 (ลาํดบัที่ 2901-2920 )
ห้อง  3-212   อาคาร 3    ช้ัน 2
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2921 เตชินี ทองคาํชุม
2922 เปมิกา นาคสุข

2923 กิตติวฒัน์ มูฮาํหมดั
2924 พรรณรัตน์ รามบุตร
2925 มณีนุช ศรีวารี
2926 มนสัชา ธุวสินธ์ุ
2927 วโรชา เรืองปราชญ์
2928 สุภาวดี ตงสาลี
2929 อดิศกัด์ิ เชาวไ์ว

2930 ธนิตา เห่งพุม่

2931 ณฐัชา ศรีบุญเรือง
2932 ภูมิพฒัน์ มานชู
2933 มีนกลือสง สะบือลา
2934 ระพีพรรณ ฉิมวเิศษ
2935 สุภตัตา มะลิวนั
2936 อนสั หวงัยี
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