
บัณฑิตทีจ่ะเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2562 
 

บัณฑิตที่มีรายช่ือตามประกาศ ให้ด าเนินการดังนี้ 

• ตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง 

➢ กรณีบัณฑิตท่ีมี ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ที่อาจจะสะกดผิด ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

- ติดต่อที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ฝ่ายบริการส่วนหน้า พร้อมน าหลักฐาน

มาแสดงดังนี ้

1) ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ตัวอย่างการรับรองส าเนาด้านล่าง) 

2) ใบทรานสคริป (ใบรายงานผลการศึกษา) ฉบับจริง 

3) ใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง 

4) ใบค าร้อง ทบ.1 (ขอรับได้ที่งานทะเบียน หรือ Download ได้ ที่  

http://aar.bsru.ac.th/forms/) 
 

ให้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 
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สารบัญรายชื่อบัณฑิต 

• คณะครุศาสตร์ 

• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• คณะวิทยาการจัดการ 

• วิทยาลัยการดนตร ี

• ปริญญาโท 

• ปริญญาเอก 

 

วิธีค้นหา 
กรณีใช้คอมพิวเตอร์  

➢ ใหก้ด Ctrl + F เปิดกล่องค้นหา แล้วใส่รหัสนักศึกษา จากนั้นกด Enter 

 

กรณีใชโ้ทรศัพท์เคลื่อนที่ 

➢ ให้เปดิกับ Application ท่ีสามารถอ่าน PDF ได้ เพื่อท าการค้นหา 

➢ หากในโทรศัพท์ไม่มี App แต่มี Google Drive สามารถใช้งานได้ 
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ส ำหรับก ำหนดกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

และก ำหนดกำรรำยงำนตัวบัณฑิต 

จะแจ้งให้ทรำบในภำยหลัง 



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่1 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1 5521158068 นางสาว ปาริฉัตร ผิวทองงาม การบริหารจัดการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

2 5521158073 นางสาว เบญจพร แก้วภูมิแห่ การบริหารจัดการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.51

3 5521158090 นางสาว ณัฐรดา แก้วขาว การบริหารจัดการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

4 5521148001 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วเรณู การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

5 5521148010 นางสาว อรวรรณ เย็นอารมย์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.82

6 5521148031 นางสาว อินทิรา ทัวะนาพญา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.92

7 5521148043 นางสาว พรทิพย์ บุญเกื้อ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.96

8 5521148062 นางสาว เมริกา กุลสิทธิ์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.05

9 5621148001 นางสาว ชนิสรา แม่นปืน การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.7 1

10 5621148002 นางสาว รุ่งฤดี เพชรยันต์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

11 5621148005 นางสาว กันทิมา ลุนตะ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.33

12 5621148006 นางสาว ณัฐกานต์ รอดปิน่ทอง การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.14

13 5621148009 นางสาว สุรีย์พร บัวจันทร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.05

14 5621148012 นางสาว ดรุณี สุทธิบุญ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.85 1

15 5621148013 นางสาว กิตตินุช เพียรประเสริฐ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.36

16 5621148016 นางสาว พัชรินทร์ เพลินทรัพย์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.52 2

17 5621148019 นางสาว อภันตรี นาคอ าไพ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.14

18 5621148020 นางสาว ปนัดดา ขันชัย การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.53

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่2 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

19 5621148023 นางสาว มะลิวรรณ พูนด า การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

20 5621148025 นาย ชยานันท์ โคสุวรรณ์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.59 2

21 5621148027 นางสาว สายชล ส าราญดี การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.41

22 5621148029 นางสาว ธัญญรัศม์ ทองค า การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

23 5084107023 นางสาว วิชุดา จันทร์ลอย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

24 5284107027 นางสาว ดวงพร เอี่ยมสะอาด การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.61

25 5284107029 นางสาว ธัญญรัสย์ กันทิยะวงค์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.65

26 5284107046 นาง วิภารัตน์ บุญธรรม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.72

27 5324307017 นางสาว มาลิณี สว่างศรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.05

28 5381107105 นางสาว อนงค์นาฎ ทีทา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.46

29 5381107207 นางสาว อรุณกมล ช่ออ่อน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.18

30 5381107229 นางสาว เปมิกา รักษาพจนากิจ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.16

31 5381107253 นางสาว ขวัญพร ทศิธร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.37

32 5381124188 นางสาว กาญจนา สนใจ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.53

33 5384107006 นางสาว วนิดา ศรีทอนชิน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.95

34 5384107021 นางสาว กมลชนก เหลืองขจรเลิศ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.42

35 5481107005 นางสาว นุชจรี เหล็กสูงเนิน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.55

36 5481107038 นางสาว เนตรนภา เกื้อนะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.7

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่3 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

37 5481107059 นางสาว ธนัชพร ปัน้ทอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.26

38 5481107072 นางสาว มินตรา พุกเงิน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.75

39 5481107073 นางสาว มิรันตรี พุกเงิน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.75

40 5481107076 นางสาว ดาริน หอมชื่น การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.47

41 5481107115 นางสาว สุกานดา เนื่องชุมพล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.79

42 5481107126 นางสาว ลาตีผ๊ะ หลีอิ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.27

43 5481107159 นางสาว เพชรไพลิน ตรีรัตนพิทักษ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.24

44 5481107202 นางสาว ศิริพร ประเสริฐศรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.77

45 5481107206 นางสาว มนัสนันท์ ศักด์ิเศรษฐ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.81

46 5481107239 นางสาว วรรณชนก น้อยศิริ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.58

47 5481107273 นางสาว สุชาวดี ชาญณรงค์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

48 5481107324 นางสาว จิรนันท์ เนื้อนวล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.7

49 5481107432 นางสาว นูรไอนี บินสะนิ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.22

50 5481107436 นางสาว วีณา ใจรักดี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.76

51 5481107442 นางสาว ธิดาทิพย์ สีกาโน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.58

52 5481107453 นางสาว นิตยา สมพงษ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.69

53 5481107483 นางสาว ขนิษฐา หินซุย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.92

54 5481107526 นางสาว อังสุดา ศรีสวัสด์ิ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.58

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่4 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

55 5481107543 นางสาว กนกภรณ์ เป็นมูล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.38

56 5481107573 นางสาว อมรรัตน์ สาระบัว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.58

57 5481107577 นางสาว รุ่งรวี วิเศษ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.56

58 5581107006 นางสาว สายธาร สุวรรณเขต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.81 1

59 5581107007 นางสาว จิตตา เสมสายัน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.77 2

60 5581107008 นางสาว ดุจฤดี เหล่าศรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.78 1

61 5581107009 นางสาว นิภาพร ชิตเชี่ยว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.85 1

62 5581107010 นางสาว สุวรรณี จันทร์นาคา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.53 2

63 5581107011 นางสาว นัฐพร เพ็ชรตะกั่ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.83 1

64 5581107013 นางสาว ศศิภาวรรณ หิรัญเรือง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.54 2

65 5581107014 นางสาว นิตยา พืชทองหลาง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.06

66 5581107015 นางสาว อ าพา วงษ์แก้วมา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

67 5581107016 นางสาว สุนันทา จันทรธนู การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.3 2

68 5581107017 นางสาว อัฐนิยา ชาระ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.39

69 5581107018 นางสาว สิริพร ผงธุลี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.15

70 5581107019 นางสาว วิชุดา แสนบี้ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

71 5581107020 นางสาว ธัญญารัตน์ ลุผล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.35 2

72 5581107021 นางสาว สุทธิเพ็ญ อิสโร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.37

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่5 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

73 5581107022 นางสาว วรรณนิภา ทองอ้ม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

74 5581107023 นางสาว ปิยธิดา สิงห์ชัย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

75 5581107024 นางสาว กรรณิการ์ ปุราถาเน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.46

76 5581107025 นางสาว ยุพิน พรมนอก การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.36

77 5581107026 นางสาว อังสนา ศรีประจันทร์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.73 1

78 5581107027 นางสาว ชลธิชา คิดอ่าน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.85

79 5581107029 นางสาว พัชรี ศรีมันตะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.67

80 5581107031 นางสาว นพรัตน์ ขาวเจริญ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

81 5581107032 นางสาว จันสุดา ชอบธรรม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3

82 5581107033 นางสาว อมรรัตน์ เนียมสกุล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.66 1

83 5581107034 นางสาว อัญชลี โมอ่อน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.8 1

84 5581107035 นางสาว ธัญญาพร จันทร์ทาสี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.1

85 5581107037 นางสาว จารุรักษ์ มลเดช การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

86 5581107038 นางสาว สุภาพร ปานทอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.52 2

87 5581107039 นางสาว อุไรวัลย์ ขลุ่ยดี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

88 5581107040 นางสาว อรรัตน์ ภูร่ะหงษ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.68

89 5581107042 นางสาว ปภาวรินทร์ ราโช การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

90 5581107045 นางสาว นิศาชล พรจ าศิล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่6 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

91 5581107047 นางสาว วริศรา เศษภักดี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.66 1

92 5581107049 นางสาว กัลยารัตน์ พุทธรัตน์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.72 1

93 5581107051 นางสาว นิสาชล ภูศรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.37

94 5581107054 นางสาว ปทุมมา อินลี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.62

95 5581107055 นางสาว บุญญรัตน์ ยอดกันหา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

96 5581107056 นางสาว พิมพร ประมาคะโม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.05

97 5581107057 นางสาว ขวัญนภา ล้ิมทอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.84

98 5581107058 นางสาว รัศมี เลพล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.7 1

99 5581107059 นางสาว เจษฎาภรณ์ เทพสุดตา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.41 2

100 5581107061 นางสาว เพ็ญนภา จอมกระโทก การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.46 2

101 5581107062 นางสาว ธัญญา แซ่โต๋ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.59

102 5581107063 นางสาว วราภรณ์ เชิดชิด การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.67 1

103 5581107065 นางสาว ธัญชนก อังก์สิริทรัพย์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.47

104 5581107067 นางสาว เบญจวรรณ ค าแนบ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

105 5581107068 นางสาว อริสา สีทาดี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.07

106 5581107069 นางสาว วิไล แสงทอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.61 2

107 5581107070 นางสาว วนิดา ทวีโภค การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3

108 5581107074 นางสาว ธัญวรรณ เวชวงศ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.5

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

109 5581107075 นางสาว นิษฐ์ภากุล รามอ้น การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.51 2

110 5581107076 นางสาว จินตนา วามะขัน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.37

111 5581107077 นางสาว ฤทัยวรรณ หลาบโพธิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.07

112 5581107078 นางสาว บุษราภรณ์ สุขสาลี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.89

113 5581107079 นางสาว กมลวรรณ เนียมฉ่ า การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.39

114 5581107080 นางสาว นลินี อุ่นทะยา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.62 2

115 5581107082 นางสาว หาดีย๊ะ มะแตหะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.57

116 5581107083 นางสาว จิราพร พูลเพิม่ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.82

117 5581107084 นางสาว ณัฐธิดา หมายถมกลาง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.28 2

118 5581107086 นางสาว ศิริลักษณ์ วักไธสง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.15

119 5581107087 นางสาว ณัฐธยาน์ เข็มอุทา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.5

120 5581107088 นางสาว ศิริพร บุญลักษณ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.87

121 5581107089 นางสาว พัชรี มณฑาสุข การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

122 5581107091 นางสาว กาญจนา ศิริบุญ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.77

123 5581107092 นางสาว สิรีธร หาญกล้า การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2.93

124 5581107093 นางสาว นิตยา กันโท การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

125 5581107094 นางสาว กวินนา แก่นประยูร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.74 1

126 5581107095 นางสาว เสาวภา ชัยชะนะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.52

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

127 5581107097 นางสาว สุธัญญา มั่งมี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.37

128 5581107098 นางสาว ช่อลัดดา ศรีหะมงคล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.67 1

129 5581107099 นางสาว วนิดา บุญพรชัย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 3.29

130 5481110012 นางสาว พรรณปพร แฝงเชียงเหียน คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.82

131 5481110017 นางสาว บรุศรินทร์ ทองเขียน คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

132 5481110072 นางสาว วรรณภา พันธะ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.98

133 5481110099 นางสาว สุมลฑา ลิตมนตรี คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.99

134 5481110112 นางสาว หยกมณี ไวยประเสริฐ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

135 5481110184 นางสาว ณัฐิกา สุขสาคร คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.09

136 5481110233 นาย ณรงค์ศักด์ิ ไกรษี คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.73

137 5481110244 นาย เกียรติศักด์ิ เบ็ญจรักษ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.57

138 5481110248 นาย วิษนุชิต แท่นประยุทธ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.03

139 5481110395 นาย เทวฤทธิ์ สืบเรือง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.81

140 5481110415 นางสาว พัชราภรณ์ ทะกัน คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.87

141 5481110547 นางสาว กฤติยา แท่นจันทร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.87

142 5481110553 นาย เกรียงไกร ดอกไธสง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.84

143 5481110652 นางสาว ซัลมี บือราเฮง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.01

144 5481110659 นาย ภคพร มีมุข คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

145 5581110003 นางสาว สุนิสา แสนโก คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.14

146 5581110006 นาย พีริชัย จรัสกาย คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

147 5581110007 นางสาว อัญธิดา มณเฑียรรัตน์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.46

148 5581110008 นางสาว ช่อทิพย์ ศรีวิไลย คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.87 1

149 5581110009 นาย พีรวัฒน์ ศีติสาร คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.52 2

150 5581110010 นาย ทิชากร ค าสอน คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.06

151 5581110011 นางสาว นราภัณฑ์ ข าวงค์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

152 5581110012 นาย ดนัย สะแกแสง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.79

153 5581110013 นางสาว สุจิตรา ผดาเวช คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

154 5581110014 นางสาว จารุวรรณ แก้วมานพ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

155 5581110015 นางสาว ธิดารัตน์ ทองกอบ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.78 1

156 5581110016 นางสาว สกาวเดือน คงกลับ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.44

157 5581110017 นางสาว ฐิติพร นามไพร คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.39

158 5581110018 นางสาว มาริษา อินทร์ฤทธิ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.99

159 5581110021 นางสาว ยุพาวรรณ แก้วนิ่ม คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

160 5581110022 นางสาว อารีรัตน์ ระวัง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.67 1

161 5581110023 นางสาว เกษมณี พัดรัมย์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.1

162 5581110024 นางสาว กนกกาญจน์ สุขโข คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.62

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่10 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

163 5581110026 นางสาว จิดาภา ภุมรินทร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

164 5581110027 นางสาว มณีรัตน์ ประรัมย์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.8

165 5581110028 นาย ชลภัทร สิริวัฒน์สุนทร คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

166 5581110031 นางสาว กรวิภา ประจักษ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

167 5581110032 นางสาว ธิดารัตน์ ทองเนื้อขาว คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.87

168 5581110033 นางสาว พรชุดา แม้นมาตย์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.85

169 5581110036 นาย ไกรสร ตะลุ่ม คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.48 2

170 5581110038 นางสาว บงกช แพทย์สมาน คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.37

171 5581110039 นางสาว สกุลรัตน์ กันจู คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

172 5581110041 นางสาว ทัศศิณา สลางสิงห์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.37

173 5581110042 นาย กิตติชัย สุพรรณดิษฐ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.54

174 5581110043 นางสาว พรทิภา สมประสงค์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

175 5581110044 นาย นพพล มาประชุม คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.3 2

176 5581110045 นาย ธงชัย ฟักช้าง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.85

177 5581110046 นางสาว ฐานิตา ดาวประกาย คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.47

178 5581110047 นาย กวีคม รัตนบุรม คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

179 5581110048 นางสาว มนสิชา แจ่มจันทร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.1

180 5581110049 นาย วีรชัย แก้วสุติน คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.65 1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่11 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

181 5581110050 นาย ศรัญญู เทนไธสง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.35 2

182 5581110051 นางสาว กมลลักษณ์ เพ็งด า คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

183 5581110052 นาย วิสิทธิ์ เซ่ียงเห็น คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.37

184 5581110055 นางสาว ปรียานุช สุขมาก คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.44

185 5581110056 นาย อนันตโชค คล้ายมณี คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.65 1

186 5581110059 นางสาว สุกัญญา เขียวพายับ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.74

187 5581110060 นางสาว ปิยวรรณ จันทะลี คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.34

188 5581110061 นางสาว รัตติยา รอดสีเสน คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

189 5581110062 นางสาว พัชรินทร์ บุญสาง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.37

190 5581110063 นางสาว สุรางคนาง ธรรมลี คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.69

191 5581110064 นาย ฑนันชัย คชเคล่ือน คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.71 1

192 5581110066 นางสาว สุรางค์รัตน์ มาลี คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.32 2

193 5581110067 นางสาว สิริกานต์ สุวรรณฉิม คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.44

194 5581110068 นางสาว อัญชลี บุญพระจันทร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

195 5581110069 นางสาว ปัทมา ยังธิคุณ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.51

196 5581110070 นางสาว ชนกวรรณ ฉิมสะอาด คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.52 2

197 5581110071 นางสาว อุษา แสนเลิง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.07

198 5581110072 นางสาว วรรณนิสา อนิลบล คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่12 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

199 5581110073 นางสาว เพ็ญนภา พลสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

200 5581110074 นางสาว สุวิสา แป้นสุขา คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.82

201 5581110075 นางสาว สุพัฒน์ตรา อาจมนตรี คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.01

202 5581110078 นางสาว จีระประภา เชียงทอง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.92

203 5581110080 นางสาว พัชราวรรณ สูงสุด คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

204 5581110084 นางสาว วลัยกร ประดับผล คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.34

205 5581110085 นางสาว กุลธิดา บุญใย คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

206 5581110086 นาย เสฏฐวิทย์ โพธิอ์้น คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.76 1

207 5581110088 นางสาว กุลจิรา พลายละหาญ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.8 1

208 5581110089 นางสาว ดวงจันทร์ อ่อนเกล้ียง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

209 5581110090 นางสาว พิชญ์นรี แสงทอง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.49 2

210 5581110091 นางสาว ชฎาพร แก้วสิงห์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.87

211 5581110093 นางสาว อลีนา สุปินะ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

212 5581110094 นางสาว มาศสุภา มามงคล คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.83

213 5581110095 นางสาว จุฑาทิพย์ ช้างเผือก คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

214 5581110096 นางสาว ลลิตา โชติ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.41

215 5581110097 นางสาว นรินทร ทรค าหาร คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

216 5581110098 นางสาว พรกมล วงค์ทะแยง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.04

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่13 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

217 5581110099 นางสาว ศิรภัสสร ภูผา คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3

218 5581110100 นาย ธนวัฒน์ หมุนวงค์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.77

219 5581110101 นางสาว วชิราภรณ์ รุ่งเรือง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

220 5581110102 นางสาว จุฑามาศ หมาดหมาน คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.94

221 5581110103 นางสาว พรทิพย์ จันหัวนา คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.36

222 5581110104 นางสาว จิรวรรณ เอกวรรณัง คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.72 1

223 5581110105 นางสาว วณิดา วัฒนานุกูล คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.77 1

224 5581110106 นาย นนทภักด์ิ ประสพผล คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.71 1

225 5581110107 นาย ปุณยวัจน์ เปรมปรีด์ิ คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.65 2

226 5581110108 นางสาว พิจิตรา อรัญมิตร คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.11

227 5521161020 นางสาว ณัชชา ประเสริฐยิ่ง คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.5

228 5521161022 นางสาว นฤมล โต๊ะลายเทศ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.31

229 5521161029 นางสาว จันทมาศ ชาเมืองกุล คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.56

230 5521161097 นางสาว พรนิภา นุชิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.87

231 5521161104 นางสาว เวณิกา วารียันต์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.44 2

232 5521161105 นางสาว ยุพา จามกลาง คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.5

233 5521161108 นาย เมธา ชูเมือง คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.33

234 5521161117 นางสาว จิราพร โพธิพิทักษ์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.68

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่14 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

235 5521161131 นางสาว สรัญญา โลขันธ์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.12

236 5521161132 นางสาว นิสา กรอบทอง คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.36

237 5521161135 นางสาว อทิตยา จรรยา คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.45

238 5521161196 นาย ศรุต นัยเจตน์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.63

239 5521161223 นาย เศรษฐบุตร กึนพันธ์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.43

240 5521161229 นางสาว ปิยะนารถ มะวงษา คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.43

241 5521161253 นางสาว เฟือ่งฟ้า เข็ญค า คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.95

242 5521161255 นาย นครินทร์ ศุภโรจนี คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.47

243 5521161257 นางสาว เบญจรัตน์ ผิวทอง คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

244 5524161009 นาย สุธี โอฬารเสถียรกุล คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.51

245 5524161010 นางสาว วิไลภรณ์ สุขไพรบูรณ์ศรี คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

246 5524161014 นางสาว อนงค์ลักษณ์ ประทัดธง คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.25

247 5524161017 นาย ศุภฤกษ์ ทัศนสุวรรณ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.9

248 5524161019 นาย จตุรงค์ เนคมานุรักษ์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.94

249 5524161021 นาย ธนัสถา จันทร์อร่าม คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.64

250 5524161023 นางสาว วรัญญา ไชยเยศ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.93

251 5524161030 นางสาว หนึ่งฤทัย คามกะสก คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.34

252 5524161041 นางสาว จิตติมา เรืองเพ็ญ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.57

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่15 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

253 5621161001 นางสาว อาลิสา ปุรา คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.8

254 5621161002 นางสาว พรวิภา ร่ืนสุคนธ์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.64 1

255 5621161004 นางสาว รุจิราภรณ์ ปานแก้ว คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.93

256 5621161005 นางสาว สุวพัชร ง้ิวเรือง คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.1

257 5621161006 นาย นรินทร ใจปานแก่น คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.87

258 5621161008 นางสาว ญาณัท จันที คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

259 5621161011 นาย จันทร ทองค า คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.58

260 5621161012 นางสาว พรรณทิพย์ เสียงเสนาะ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.67

261 5621161017 นาย กวิน แก้วใส คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.47

262 5621161018 นางสาว ธิดาพร ลับโกษา คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.05

263 5621161019 นางสาว กมลชนก ปากเพราะ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.85

264 5621161021 นาย ธนพนธ์ ประทุมไทย คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

265 5621161022 นาย ธรรมศักด์ิ บุญยัง คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.87

266 5621161024 นางสาว กมลนิตย์ พิศสุวรรณ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

267 5621161025 นางสาว รัตติกาล อ่างค า คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.75 1

268 5621161026 นาย เมธาวุฒิ ใจแน่ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.24

269 5621161027 นางสาว ขวัญสุดา ทับทิม คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.67 1

270 5621161028 นางสาว สุนิสา แก้วแก่น คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.73

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่16 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

271 5621161029 นางสาว สุขชนาพร ชุ่มมา คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.82

272 5621161031 นางสาว พรพรรณ แมลงภู่ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.94

273 5621161032 นาย ทศพล จันทรทิพาพงศ์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

274 5621161034 นางสาว พิชญ์ธีรา ตันติวิริยากร คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.67 1

275 5621161037 นางสาว ณัฐพร คงขวัญ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.03

276 5621161038 นางสาว เจนจิรา พูลศิลป์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.97

277 5621161040 นางสาว ศิรินาฎ พลนิกร คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

278 5621161041 นางสาว รสสุคนธ์ บุญเรืองจักร คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.53 2

279 5621161042 นาย ศักรินทร์ ไกรนรา คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.53 2

280 5621161043 นางสาว จินตนา ต้องเดช คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

281 5621161045 นางสาว ศิรินันท์ อ่ าข า คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.58

282 5621161047 นางสาว สุวลักษณ์ เกตุแก้วเกล้ียง คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

283 5621161048 นางสาว ไอรดา ยืนยาว คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.96

284 5621161049 นางสาว ปาริชาติ แก้วคูนอก คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.77 1

285 5621161051 นาย พรอนันต์ บุญรอด คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.94

286 5621161052 นางสาว สุธาณัฐ ภูอมรเลิศ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.26

287 5621161053 นางสาว จิราเพ็ชร ศรีบุญลักษณ์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.42

288 5621161055 นางสาว ปาจรีย์ พึง่คร้าม คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่17 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

289 5621161056 นางสาว ทิพวรรณ สายสังข์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.98

290 5621161064 นางสาว มณีรัตน์ ผู้ก าจัด คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.82

291 5621161066 นาย วิศรัตน์ โสภาวัง คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.97

292 5621161068 นางสาว ชนากานต์ ชัยภา คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.96

293 5621161069 นาย เทอดพงษ์ คงค าศรี คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.85

294 5621161070 นางสาว อิงตกาญณ์ บุญอินทร์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.98

295 5621161071 นางสาว สุวนันทน์ อินคงมะดัน คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.94

296 5621161072 นาย ณัฐวุฒิ แขวงหลี คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.68

297 5621161074 นางสาว สุนัดดา มาชาวนา คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.88 1

298 5621161075 นางสาว ศิริลักษณ์ โพธิช์ัยเลิศ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.8

299 5621161076 นางสาว ธิดารัตน์ พิมศร คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.94

300 5621161079 นาย ซือลี มูซอ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.63 1

301 5621161081 นางสาว วริษา แกล้วกล้า คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.62

302 5621161082 นาย พิทักษ์ เนื้อทองสยาม คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.93

303 5621161087 นางสาว พงษ์นภา จันทะดวง คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

304 5621161088 นางสาว รติพร ผาสุขเจริญไพบูลย์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.17

305 5621161089 นางสาว มุทจรินทร์ สุระสังข์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.96

306 5621161091 นางสาว ปัญญุดา ฐานันตรศักด์ิ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.76

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่18 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

307 5621161092 นางสาว นาถธิดา แก้วทอง คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

308 5621161093 นาย วัชรพงษ์ เคร่ืองทิพย์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.74

309 5621161094 นางสาว ยุพดี อาจสามารถ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.85

310 5621161098 นางสาว อัญชลี พันธ์ศรี คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

311 5621161099 นางสาว สุวรรณนา โปสันเทียะ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

312 5621161100 นางสาว สุนิดา ภูแสนค า คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

313 5621161101 นางสาว สุภาทิพย์ บุญสาร คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.92

314 5621161105 นางสาว รุ่งทิพย์ ศรีวะรมย์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.01

315 5621161106 นางสาว กิ่งกาญจน์ อุค า คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.86

316 5621161110 นางสาว พิกุล รองสนาม คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.37

317 5621161111 นางสาว จันทิมา มีงามดี คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

318 5621161114 นาย เมธาวี ศรีไว คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.66

319 5621161116 นางสาว สุพรรณี วงค์ภักดี คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.68

320 5621161124 นางสาว เวณิกา มาอินทร์ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.34

321 5621161125 นางสาว ศุภลักษณ์ นามค า คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.68

322 5621161127 นางสาว บุษราพร บุญศิริ คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

323 5621161130 นาย สุทธิพงษ์ คนงาม คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3

324 5621161131 นาย คมกฤษ จันทร์เพ็ญมงคล คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.63

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่19 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

325 5221112055 นาย เกื้อกูล จันทร์หง่อม คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.14

326 5324112004 นาย ศุภมิตร โคตรชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

327 5381112031 นางสาว ชนิดาภา ณ ศรีสุข คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.86

328 5381112041 นางสาว นิสา ดีสว่าง คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.5

329 5381112051 นางสาว ปนัดดา ตู้สระกาศ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.79

330 5421112040 นาย ศราวุธ คุณแพง คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.37

331 5421112045 นาย ธนกฤต ต้ังถิ่น คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

332 5421112055 นาย อัมรี บินลาเตะ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.34

333 5421112067 นาย เอกมงคล ชัยโชค คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.78

334 5481112146 นาย จิตติพัญญ์ สุขจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

335 5481112153 นาย มนัสกรณ์ ชื่นมะโน คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.78

336 5481112168 นางสาว กรรณิกา ชาติวงษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.05

337 5481112171 นาย กิตติภูมิ จันทร์พิพัฒน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.79

338 5481112235 นาย อารีฟ เจะแม คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.54

339 5481112243 นาย ซักวาน อาบ๊ะ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.67

340 5481112270 นาย สหเทพ แคนหนอง คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.04

341 5481112312 นางสาว ศศิมา ภูมูล คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.87

342 5481112323 นาย เจษฎา อินค า คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่20 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

343 5481112343 นางสาว รัตนาวดี ทัพทะมาตร คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.81

344 5481112355 นางสาว ณัฐริกา เตส่วน คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.34

345 5481112398 นางสาว ศิริวรรณ ชิตไชยนันท์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.56

346 5581112001 นางสาว มณฑิตา โลกา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.52 2

347 5581112002 นางสาว สุกัญญา แก้วยอดฟ้า คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.79 1

348 5581112003 นางสาว นารีรัตน์ ผลทวี คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.77 1

349 5581112005 นางสาว ผัลย์สุภา กัมปนาทวุฒิกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.63 1

350 5581112006 นางสาว จุฑาทิพย์ ทรัพย์สิน คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.86 1

351 5581112007 นางสาว รัตติกาล จริยเวชช์วัฒนา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.83 1

352 5581112008 นางสาว จุฑามาศ นัยนิตย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.64 1

353 5581112009 นางสาว ศุภญา ไพแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.67 1

354 5581112010 นาย สมชาย แซ่เต๋ง คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.91

355 5581112011 นางสาว มานิตา ศิริรัตนาวดี คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.99

356 5581112016 นางสาว ทิภาพร กุลาเลิศ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.56

357 5581112017 นางสาว โชติรส บุญธรรม คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

358 5581112020 นางสาว นรินทร์วรรณ ลัมภเวช คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.56

359 5581112021 นาย ปรเมษฐ์ ประเสริฐสาร คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.61 1

360 5581112023 นางสาว สิริลักษณ์ พึง่ผัน คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.34

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่21 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

361 5581112024 นางสาว สิริพรรณ ไกรทัต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

362 5581112025 นางสาว สุภาพร เชิงชม คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.05

363 5581112027 นางสาว รพีพรรณ แก้วโกมุท คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

364 5581112029 นาย จตุรวิทย์ ถึงเสียบญวน คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.56

365 5581112030 นาย พรชัย สงวนปราง คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.48 2

366 5581112031 นางสาว วริศรา บุญยาน คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.17

367 5581112033 นาย จักรกฤษณ์ ผาแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.54

368 5581112034 นางสาว เพ็ญสินี แผ่นจินดาพร คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

369 5581112037 นางสาว รุ่งนภา แตงค า คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.69 1

370 5581112038 นาย รัตนพล แตงขาว คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

371 5581112039 นาย นัฏฐนนท์ พัฒนวงศา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.42 2

372 5581112040 นาย จิรายุส น้อยมาลัย คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.25

373 5581112041 นางสาว พชรธิดา ปิน่เกตุ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.38

374 5581112043 นาย กชกร เพ็ชรศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.36

375 5581112044 นางสาว กมลทิพย์ จันทร์เพชร คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.99

376 5581112045 นาย นันทชัย ไหมพรหม คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.17

377 5581112047 นางสาว อโรชา ไผ่อุ่น คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.56 2

378 5581112048 นาย สุรกานต์ สง่าแสง คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่22 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

379 5581112050 นางสาว หัสญา ค าภาเวียง คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

380 5581112051 นางสาว ธาดารัตน์ ทริดสังข์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.1

381 5581112052 นาย ติวนัย ล้อดงบัง คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.09

382 5581112053 นาย พงษ์พิสุทธิ์ วิสาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.38

383 5581112054 นาย วุฒิไกร มากผล คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.11

384 5581112055 นาย ชินพัฒน์ พันธุเ์ลิศเมธี คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.27

385 5581112056 นาย ประณิธาน ศิริรัตน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.55

386 5581112057 นางสาว ขนิษฐา เอี่ยมบุตร คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.76 1

387 5581112058 นาย ภัทรพล ไกรยา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.51

388 5581112059 นาย ปุณยวีร์ เพชรมณี คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.14

389 5581112060 นาย กิตติศักด์ิ พลอยเอี่ยม คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.79 1

390 5581112061 นางสาว ณัฐธกมลทิพย์ ฉายาพัฒน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

391 5581112063 นางสาว ภรภัทร สุดแสวง คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.27

392 5581112064 นางสาว สุภาพร โอชารส คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.68 1

393 5581112065 นางสาว พัชรินทร์ ม่วงงาม คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.52

394 5581112066 นางสาว อ าพร แซ่จั่ว คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

395 5581112067 นางสาว กิติยาภรณ์ บุญเสริฐ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

396 5581112068 นาย ราชันย์ สุนทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.04

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่23 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

397 5581112069 นาย สิทธิพงษ์ สงระวิ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.25

398 5581112070 นางสาว ฐิติพร ผิวพรรณ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.34

399 5581112071 นาย วนศาสตร์ สร้อยจิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.27

400 5581112072 นาย ฐิติศักด์ิ มังษะชาติ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.97

401 5581112074 นางสาว พีรยา จิตพิไล คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.09

402 5581112075 นาย สรวิศ ดาลุนสิม คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.54

403 5581112077 นาย ประกฤต สิงจานุสงค์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.24

404 5581112078 นาย ธนภัทร วัฒนวงศ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

405 5581112079 นาย ศุภกิจ บุติพันดา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.36

406 5581112080 นางสาว นฤภัทร บุญเลิศ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.73 1

407 5581112081 นางสาว สุภาวดี คิดการ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.24

408 5581112082 นางสาว สุภาพรรณ โมคมูล คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.33

409 5581112085 นางสาว สุดารัตน์ ค าสิงห์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.31

410 5581112086 นางสาว หนึ่งฤทัย ภูฆงั คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

411 5581112087 นาย ศิริชัย เพ็ญสุข คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.57 2

412 5581112088 นาย โกเมศ ภูมิพันธ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.46

413 5581112089 นางสาว จิตรลัดดา อุ่นค า คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.79 2

414 5581112090 นาย อรงกรณ์ ทองพันธ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.05

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่24 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

415 5581112091 นาย ทรงกต ค าแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.04

416 5581112092 นางสาว สุธาสินี มาตรา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.84 1

417 5581112094 นางสาว วิภวานี ต่อศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.43

418 5581112095 นางสาว กัลย์ยมล กิ่งบู คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.79 1

419 5581112096 นางสาว โกสุมภ์ คุณริยา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.38 2

420 5581112098 นางสาว ภาณุดา เดชคุ้ม คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.68 1

421 5581112099 นาย วัชชากร คนมาก คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.97

422 5581112101 นางสาว เยาวลักษณ์ อรรคฮาต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.17

423 5581112102 นาย สุรพงศ์ แซ่ฮ้อ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.8

424 5581112103 นาย ยุทธภูมิ บุญด าเนินพานิช คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.84

425 5581112104 นาย ชัยธวัช อุ่นศิริ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.14

426 5581112105 นางสาว วรารัสมิ์ ชุมพล คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.63 1

427 5581112106 นางสาว เอื้อมพร เลือดกุมภา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.31

428 5581112107 นาย วิทิต ค ารังษี คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

429 5581112110 นาย เจตริน นนทแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.66 2

430 5581112111 นางสาว ฐิติกานต์ ขวานทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.74 2

431 5321154027 นาย หัสดินทร์ พิมจ าลอง จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.38

432 5421154058 นาย พงศ์ภัค พุม่ไสว จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.03

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่25 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

433 5421154079 นางสาว ซูซีรมี สีตีเป๊าะ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.59

434 5421154109 นางสาว เดือนเพ็ญ พิมพ์ศรี จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.75

435 5521154047 นางสาว ชนัดดาภรณ์ สินพิทักษ์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.26

436 5521154053 นาย ทศพล บรรลือวงศ์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.06

437 5521154056 นางสาว ณัฐชยา ปาคะเชนทร์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.89

438 5521154155 นางสาว กัญญา เพ็งแจ่ม จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

439 5521154158 นางสาว สุกัญญา ดอกรักษ์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.2

440 5521154173 นางสาว กัสตูรี สะมะแอ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

441 5521154178 นางสาว ปิยวรรณ สายนิล จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

442 5521154183 นางสาว นภาพร ชัยศรี จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.94

443 5521154185 นางสาว อารีรัตน์ เครือวัลย์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.77

444 5521154187 นางสาว นาตาชา ยิ้มสุข จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.7

445 5621154002 นาย รังสิมันตร์ สืบสกุลทอง จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.98

446 5621154010 นางสาว พรทิพย์ มรกต จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.58

447 5621154023 นาย สราวุธ ธารีวงษ์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.17

448 5621154024 นางสาว ธิดารัตน์ หนูจันทร์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.98

449 5621154026 นางสาว สุดาพร ทองกลม จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

450 5621154027 นางสาว ศศิวิมล หอธรรม จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.77

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่26 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

451 5621154028 นางสาว จุฑารัตน์ สังเขป จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.11

452 5621154030 นางสาว กาญจนา มีทอง จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.68

453 5621154043 นางสาว ขนิษฐา ศันสนะสิริ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.95

454 5621154046 นางสาว สิริกัญญา สถานสุข จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.07

455 5621154053 นางสาว แก้วตา ม้าแก้ว จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.65

456 5621154056 นางสาว สุพิชชา ดีเกิด จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.91

457 5621154057 นางสาว ธารารัตน์ ศาสนกิจ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

458 5621154058 นางสาว จิราพร จันดา จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.46

459 5621154061 นางสาว ปณิตา สาริปา จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.48

460 5621154062 นางสาว อรวรรณ ศรีประเสริฐ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.96

461 5621154063 นางสาว สุกานดา บิม้ขุนทด จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3

462 5621154065 นางสาว ปิยชาติ ประเสริฐไทย จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.77

463 5621154069 นางสาว สุพรรณี จันทะวงษ์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.72

464 5621154071 นาย พรชัย ดวงสุฤทธิ์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

465 5621154076 นาย ชญาวุฒิ แซ่โอ้ว จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

466 5621154078 นาย สาธิต สันตะวา จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.98

467 5621154081 นางสาว บัณฑิตา ยอดพรหม จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.83

468 5621154082 นางสาว ปุญญ์ปิยวัชร์ ศรีเมือง จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.74

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่27 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

469 5621154089 นางสาว ขวัญฤดี แสงภา จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

470 5621154090 นางสาว นันท์นภัส หาญพล จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.67

471 5621154095 นางสาว สุวนันท์ ค าขม จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.48

472 5621154100 นางสาว เบญจวรรณ บุตรราช จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

473 5621154107 นาย อนุชา ฤกษ์วิทูรกุล จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.09

474 5621154108 นางสาว เกศรินทร์ เจริญสุข จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.44

475 5621154109 นางสาว ปวีณา พิมพล จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.81

476 5621154110 นาย พิชญุตม์ ธนวุฒิพร จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.15

477 5621154116 นางสาว นภสร โคนันทะ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.41

478 5621154119 นาย จิรายุทธ พลชัย จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.73

479 5621154121 นางสาว จรัญญา สุทธิพุม่ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.33

480 5621154122 นาย ทศพร บุญคง จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

481 5621154132 นางสาว จิรัชยา ยาค า จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.53

482 5621154133 นางสาว พัชรียา ไกยเกษ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

483 5621154151 นางสาว วิไลรัตน์ ยืนนาน จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.69

484 5621154155 นาย เอกชัย ขุนทอง จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

485 5621154156 นาย เอกชัย ระดาพัฒน์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.5

486 5621154164 นาย วีระชัย จงภักดี จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.95

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่28 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

487 5621154166 นางสาว ระพีพรรณ ค าเงิน จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.09

488 5621154168 นางสาว อลิสษา สาระชาติ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.77

489 5621154169 นาย ชาตรี วุฒิรักขจร จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.04

490 5721154001 นางสาว นภาพร ศรีชาวนา จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

491 5721154002 นางสาว ภาวิณี พาริวงศ์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.98

492 5721154003 นางสาว หทัยชนก มณีนิล จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.29 2

493 5721154007 นางสาว นฤมล นะวะสิมัยนาม จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

494 5721154008 นางสาว ปัทมพร ด้วงสงค์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

495 5721154009 นางสาว นิพาดา นวนลิน จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.69 1

496 5721154010 นางสาว รัตติกาล ภูมิสถาน จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.74

497 5721154011 นางสาว ชนิภรณ์ ศรีพลพา จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.46

498 5721154012 นางสาว วันวิสา จันทร์ประภาส จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.39

499 5721154014 นางสาว สุรัสวดี ยิ้มงาม จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

500 5721154016 นางสาว ทิพย์พาภรณ์ เล่าไพศาลทักษิณ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.36

501 5721154017 นางสาว ธิติยา จุลรักษ์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.48 2

502 5721154020 นางสาว ปรียนาถ พรายณรงค์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.44

503 5721154023 นางสาว สุพัตรา ฉัตรทอง จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.04

504 5721154027 นางสาว ศันศนีย์ พลเสน จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่29 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

505 5721154030 นางสาว รุจิภา งามเสน่ห์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3

506 5721154034 นางสาว ปวีณา บุญประกอบ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

507 5721154035 นางสาว ณัฐวดี เจริญสม จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.34 2

508 5721154037 นางสาว มาลินี อักโข จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.46 2

509 5721154038 นางสาว รัตติยาภรณ์ ดอนผา จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.26 2

510 5721154040 นางสาว ณัฐสิมา แกมรัมย์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

511 5721154041 นางสาว มุกมณีย์ ภูวงค์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.77 1

512 5721154042 นางสาว อรุณวรรณ ค ากล่ิน จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

513 5721154043 นาย ศรุต หร่ังแร่ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.11

514 5721154051 นางสาว พรปวีณ์ กัณหา จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.46

515 5721154055 นางสาว ดลชรศ ทองงาม จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.85 1

516 5721154057 นางสาว ณัฏฐินันท์ ค าสอน จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.68 1

517 5721154058 นาย เทพกานต์ ทองปิว จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.97 1

518 5721154059 นางสาว ปาริชาติ ชัยวงค์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.56

519 5721154060 นางสาว จุฑารัตน์ อุณหนันทน์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.42 2

520 5721154061 นางสาว จุฬารัตน์ แพงเวียง จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.72 1

521 5721154063 นาย ปรัชญา สุวรรณพัฒน์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.75 2

522 5721154064 นางสาว พรทิพย์ วาจาจริง จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.82 2

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่30 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

523 5721154067 นางสาว สุทธิดา ซ่าอินทร์ จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.59 2

524 5721154068 นางสาว หัสยา หร่องบุตรศรี จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

525 5721154072 นางสาว ณัฐริดา วงศ์ประชา จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

526 5721154075 นางสาว ฐิติมา ตลับนาค จิตวิทยา ครุศาสตรบัณฑิต 3.04

527 5581119001 นาย กรรฐภัฏ ศรีมา ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

528 5581119002 นาย สหภาพ พึงชัยภูมิ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.31

529 5581119003 นาย จักรพันธ์ ควรนิคม ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.85 1

530 5581119004 นาย ชินวัตร ตรุษลักษณ์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

531 5581119005 นาย อรรถพล ค ารอด ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.52

532 5581119006 นาย ณัฐพล สิริศุภมงคล ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.61 2

533 5581119007 นาย พหลณรงค์ พินัยนิติศาสตร์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

534 5581119008 นาย ธนพล ตันตระกูล ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.55

535 5581119009 นาย พัชรัตน์ จรัสรัตนเศวต ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.81 1

536 5581119011 นาย ศิรัตน์ บันลือพงศ์พันธุ์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.64 1

537 5581119012 นาย ปฏิพาน โต๊ะนาค ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.78 1

538 5581119014 นาย ธีรัตน์ แก้วสุข ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.68 1

539 5581119015 นาย ศิลป์ชัย คงหวัง ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.7 1

540 5581119017 นาย พิษณุ สุขเพ็ชรี ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.42

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่31 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

541 5581119019 นาย กิตติศักด์ิ กุมารน้อย ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.77 1

542 5581119020 นาย สหรัฐ กลัดกลีบ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

543 5581119021 นาย โกเมศ เชาวนะญาณ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.46

544 5581119022 นาย ชัยพล อนุสุวรรณ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.55 2

545 5581119023 นาย กฤตยา นาถมทอง ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.39

546 5581119025 นาย ฉรัฐ สดสวย ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.51

547 5581119026 นางสาว สุนิสา นพเกียรต์ิ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.56

548 5581119027 นาย อภิชัย สังข์แก้ว ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.29

549 5581119028 นาย ชลที ศรีแก้ว ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.03

550 5581119029 นาย พงษ์พัฒน์ พินะพงษ์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.5

551 5581119034 นางสาว แพรพรรณ ศิริมีเย็น ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

552 5581119038 นาย พงศ์ปราชญ์ กิ่งสกุล ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

553 5581119039 นาย ธีระวิทย์ คงพันธ์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.49

554 5581119043 นางสาว มลณิพา เนตรสน ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

555 5581119044 นางสาว พรชนก สุทธิวรวงศ์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.03

556 5581119046 นาย วิทยาศักด์ิ กันธรักษา ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.99

557 5581119047 นาย ฐากูร กรรข า ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.78

558 5581119048 นาย พงศกร วาทา ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.33

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่32 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

559 5581119049 นาย พัฒน์พิสุทธิ์ ตาแก้ว ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.44

560 5581119050 นาย ศรัณย์ บุญสนธิ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.49

561 5581119051 นาย ณภัทร กิจทวีสินพูน ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.96

562 5581119056 นาย บรรณวิชญ์ เกียรติขวัญบุตร ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

563 5581119057 นาย ชาญวิทย์ นวลเสน ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.81

564 5581119058 นางสาว พนิดา เปียยก ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.43

565 5581119060 นาย ชุมพร วรนุช ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.53

566 5581119061 นางสาว ปวิตรา เกษมสุข ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.47

567 5581119062 นาย พีระศิลป์ จิตรภาษย์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.14

568 5581119067 นาย อนุวัตร พลวงงาม ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.85

569 5581119068 นาย ธนกร นวนลิน ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.76 1

570 5581119069 นาย วราวุธ กองแก้ว ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.9 1

571 5581119070 นางสาว กศินันท์ วิกยานนท์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.38

572 5581119071 นาย สุเชษฐ์ อินทรสูต ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.79

573 5581119072 นาย นวพล พลเดช ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.11

574 5581119073 นางสาว ปรียานุช ทองจีน ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.48

575 5581119074 นาย สถาปัตย์ คมข า ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

576 5581119076 นาย อมรเทพ ศักด์ิศิริ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.91

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่33 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

577 5581119077 นาย ณัฐสิทธิ์ สุสวัสด์ิทองค า ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.67 2

578 5581119079 นางสาว เกษศิรินทร์ เสวกวัง ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.62 2

579 5581119080 นาย กิตติ แก้วสีทอง ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.4

580 5581119081 นาย ณวัสน์ ค้ าคูณสิทธิข์จร ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.55

581 5581119082 นาย กฤษฎา สนทิม ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

582 5581119084 นาย ศรัณย์ พุม่ช่วย ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.48 2

583 5581119085 นาย กฤษฎา ใจเทีย่ง ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.73 1

584 5581119088 นาย ณัฐรัฐ รักชาติ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.53 2

585 5581119089 นาย อตินันท์ อิสี ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

586 5581119090 นาย ทวีป อรุณปรีด์ิ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.2

587 5581119091 นางสาว วรรณิดา อินทะชัย ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.76 1

588 5581119092 นาย ธนากร ชลิงสุ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.39

589 5581119093 นาย จรูญศักด์ิ ค าบุญ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.44

590 5581119094 นาย วรนารถ ค ามะลุน ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

591 5581119096 นาย อมรเทพ เม่งผ่อง ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.59

592 5581119097 นางสาว ชุตินันท์ ทองชนะ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.4

593 5581119099 นาย ธนพัฒน์ สัจจโภชน์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.2

594 5581119104 นาย เปรมวิทย์ นาคอนุเคราะห์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.03

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่34 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

595 5581119105 นาย ชัชนะ เฮงสกุล ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.34

596 5581119106 นางสาว พรนภา พยัพเดช ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.82

597 5581119107 นาย ศรนรินทร์ ชินบุตร ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

598 5581119108 นาย อติวิชญ์ บุญมี ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.06

599 5581119109 นาย เกียรติภูมิ เทพวาที ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.42

600 5581119111 นาย ธีระพงษ์ จันทร์หอม ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.34

601 5581119113 นาย ไตรสิทธิ์ สิริรุ่งอนันต์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.05

602 5581119116 นาย ศิริชัย แสงชาติ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.76

603 5581119118 นาย อภิชัย ปัสเสน ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.38 2

604 5581119119 นาย อาทร สกุลมา ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.46 2

605 5581119120 นาย เจษฎา วรจารุ ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.47

606 5581119124 นาย สุทธิกุล กอกหวาน ดนตรีศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.78 1

607 5521156015 นางสาว น้ าฝน อินทร์วงค์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

608 5521156035 นาย พิเชษฐ์ ทองส าราญ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.46

609 5521156041 นางสาว ขวัญตา ทิพย์อักษร เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

610 5521156053 นาย อภิสิทธิ์ ศิลารักษ์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.85

611 5621156002 นาย ณัฐพล กองศิลป์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.68

612 5621156003 นาย สุธี แก้วพันแตง เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่35 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

613 5621156005 นาย ชวนันท์ สุขล้ิม เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.63

614 5621156007 นางสาว สุจิตรา ศิริวรรณ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

615 5621156008 นาย จักรพันธ์ ส ารวมจิตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.01

616 5621156011 นาย พัฒนนันท์ กวินเรืองบุญ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.78

617 5621156013 นางสาว เพ็ญนภา เพชรโรจน์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

618 5621156014 นางสาว สรัญญพัชร์ อาจองค์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

619 5621156015 นางสาว อัญญารัตน์ โพธิบ์ัญฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.77

620 5621156019 นางสาว พรทิภา บุปผาชาติ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.32 2

621 5621156020 นาย ธนภัทร ปราบไพรี เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.48

622 5621156022 นางสาว ไพลิน กองพร เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.75

623 5621156024 นางสาว นันทนา สุพรมมา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.33

624 5621156027 นางสาว ภัชรัตน์ นามบุญเรือง เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

625 5621156028 นาย ศิวกร ทรัพย์กล่ิน เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.69

626 5621156029 นางสาว อรวรรณ จันทมาลา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

627 5621156032 นาย ชินพงศ์ อ่อนสะอาด เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.67

628 5621156033 นางสาว ภาวินี แก้วเกตุ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

629 5621156034 นาย สัณฐิติ พวงเกตุ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.53

630 5621156036 นางสาว วรนุช บุตรขุนห้วย เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.27

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่36 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

631 5621156037 นาย ชัชพล ตุนขุนทด เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.28 2

632 5621156042 นาย วิวัฒน์ ทองปัญญา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.66

633 5621156045 นาย อนุสรณ์ อัตภูมิ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.38 2

634 5421156001 นาย ณัฐพงษ์ ทิพย์มณฑา เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.09

635 5581163002 นางสาว นภสร ยิ่งด านุ่น นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

636 5581163003 นางสาว ปัณฑ์ธนิต ทาทอง นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

637 5581163004 นางสาว สุมิตตา อ่วมอินทร์ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.37

638 5581163005 นางสาว เปรมฤทัย มะนาวหวาน นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.05

639 5581163006 นางสาว ปรางทอง พรสถาพันธ์ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.51

640 5581163007 นางสาว จุฑาภรณ์ ไทยภักดี นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.44 2

641 5581163008 นางสาว ฉัตรฑริยา บ ารุงผล นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

642 5581163009 นาย ชัยรัตน์ สุขสงวน นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.99

643 5581163010 นางสาว ศิริวรรณ นิแพง นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

644 5581163011 นางสาว บุษราภรณ์ ไชยขันธ์ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.01

645 5581163012 นางสาว ประภิชญาภรณ์ สวนดี นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3

646 5581163015 นางสาว วันวิสา เสนปาน นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

647 5581163016 นางสาว มลิวัลย์ ปัญญาทิพย์ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

648 5581163017 นางสาว ประภัสรา เดชแฟง นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.38

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่37 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

649 5581163018 นางสาว ฐิตารัตน์ ฉิมเพชร์ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

650 5581163019 นางสาว กานติมา มาน้อย นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

651 5581163020 นางสาว อรวรรณ สุขศรี นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.33

652 5581163022 นางสาว หฤทัย พานทอง นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.2

653 5581163023 นาย ศิริพงษ์ ผองสูงเนิน นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.6 1

654 5581163024 นาย นิติพล พันธ์ภักดี นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.29

655 5581163025 นางสาว วันดี มลคล้ า นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.36

656 5581163026 นางสาว ศิริพร พิมพ์ภูธร นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.59

657 5581163027 นางสาว กนกวรรณ ปล้ืมใจ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.17

658 5581163029 นาย ณรงค์ เหล่าภักสาร นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

659 5581163031 นางสาว สาธิตา ดวงเด่น นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

660 5581163032 นาย สธนพงษ์ หอมสิน นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.04

661 5581163033 นางสาว พรพิมล สวัสด์ิพานิช นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.38

662 5581163035 นางสาว ณัฐชา ปัททุม นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

663 5581163036 นางสาว ชื่นนภา เทพวงษ์ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.17

664 5581163037 นาย อานนท์ บุญรัตนากุล นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.24

665 5581163041 นางสาว เกษรา นพคุณ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.1

666 5581163047 นางสาว ลัทกานต์ ขุนแผ้ว นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่38 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

667 5581163048 นางสาว วันเพ็ญ จันทรเสน นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.4

668 5581163049 นางสาว นนทพร ชูสังกิจ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.11

669 5581163052 นาย ฐสิษฏ์ อัมภรัตน์ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.75

670 5581163054 นางสาว ปัทมาภรณ์ เล็กพุม่ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

671 5581163055 นางสาว กุสุมา ดงสงคราม นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.17

672 5581163056 นางสาว ดลหทัย จ าปาโท นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.4

673 5581163059 นางสาว นิชราวรรณ แสงธง นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.9

674 5581163062 นางสาว คัทลียา อนุมาตร นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.46

675 5581163064 นางสาว คณิตตา สรรเสริญ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.29

676 5581163067 นางสาว ประภาพรรณ ศรีฉ่ าพันธ์ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.37 2

677 5581163069 นางสาว ลินดา เนียมพันธ์ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.34

678 5581163071 นางสาว สนันญา ตรีรัมย์ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.2

679 5581163072 นางสาว มาลีวัลย์ สมใจ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.41

680 5581163075 นาย ธีรวุฒิ ลิไธสง นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.86

681 5581163076 นาย ปฐวี อินทวงษ์ นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

682 5581163077 นางสาว เสริมรัตน์ ธงเงิน นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

683 5581163079 นางสาว มณีรัตน์ สุขสบาย นาฏยศิลป์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.37

684 5421158024 นางสาว สุดาพร ช้างเผือก บริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.96

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่39 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

685 5321147059 นาย อภิสิทธิ์ สีส าลี พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

686 5321147064 นาย ศราวุฒิ เกิดก าบท พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.39

687 5421147044 นาย สิทธิเดช ศรีศิลป์ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.37

688 5421147046 นางสาว พุธิตา เชื้อกล่ิน พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.59

689 5421147055 นาย ด ารงค์ฤทธิ์ เผ่าเจริญ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.91

690 5421147062 นาย ศราวุฒิ สดพลกรัง พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.21

691 5421147075 นาย โชติพงศ์ คุ้มสมุทร พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.6

692 5421147176 นาย กฤษกานต์ ทวีผล พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.85

693 5421147178 นาย ชูพงค์ สัณโกศีย์ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.49

694 5421147189 นางสาว ชีวาพร แหยมประเสริฐ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.69

695 5421147196 นางสาว วรรณนิภา ถึงนาค พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.42

696 5581147001 นาย ไมตรี อิสาน พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.38

697 5581147005 นาย อภิศักด์ิ สุดใจ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.58

698 5581147006 นาย พรเทพ ตรีภพ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.97

699 5581147011 นาย ปรเมศร์ ศรีเกียรติศักด์ิ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.25

700 5581147013 นางสาว ปราณีรัตน์ เรืองชัยศักด์ิ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.05

701 5581147014 นางสาว สุดาวัลย์ บุญฤทธิ์ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.46

702 5581147015 นาย นพดล ส าเร พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.39

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่40 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

703 5581147016 นางสาว พัชรี เมืองแก้ว พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.68 2

704 5581147025 นาย อภิสิทธิ์ ขุนทอง พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.36

705 5581147027 นางสาว วันวิสา คุณบุราณ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.95

706 5581147028 นาย วรายุทธ์ ช่างถม พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.91

707 5581147031 นางสาว กมลวรรณ ทองฤทธิ์ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.4

708 5581147032 นางสาว ชลธิชา พันธ์เรือง พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

709 5581147033 นาย เลอศักด์ิ แสงสุข พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.33

710 5581147034 นาย ศิวกร เพิม่สุข พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.73

711 5581147035 นาย อดิศักด์ิ ขาวเขียว พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

712 5581147036 นาย ดนุชา เพชรศักด์ิ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.38

713 5581147039 นาย นิรุทธิ์ วงศ์เมือง พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.27

714 5581147043 นาย ณัฐพงศ์ พักดี พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.43

715 5581147044 นาย อภิสิทธิ์ ชูรัตน์ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

716 5581147051 นาย คณินทร เทศนาบูรณ์ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

717 5581147055 นาย อานนท์ แน่นอุดร พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.95

718 5581147056 นาย ผดุงพงษ์ บัวทิพย์ พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.73 2

719 5581147057 นาย คมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.75 1

720 5381124092 นางสาว สุนิสา อุดมทรัพย์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่41 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

721 5381124126 นางสาว ปิยลักษณ์ ประสพลาภ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.17

722 5481124068 นางสาว ภัทราวรรณ แก้วพิทักษ์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

723 5481124118 นางสาว จุรีรัตน์ หลงพรหม ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.15

724 5481124159 นางสาว ศิริพร สุวรรณเพชร ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.38

725 5481124187 นางสาว จุฬาลักษณ์ บัวหุง่ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

726 5481124188 นาย อภิชาติ จันทร์ชูเพชร ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

727 5481124217 นางสาว วรรณนิสา เชื้อแดงดี ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

728 5481124244 นางสาว เรณุกา ศรีปาล ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

729 5481124343 นาย อรรถกฤต จันดา ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.5

730 5481124353 นาย ณัฐพล บุญช่วย ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.41

731 5481124414 นางสาว ชนม์นิภา ค านึง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 2.81

732 5481124434 นางสาว อัสมะ ลาเต๊ะ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 2.86

733 5481124527 นางสาว แสงอรุณ ยุบลไสย์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.41

734 5481124534 นางสาว ปาริฉัตร พุทธเจริญ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.1

735 5481124611 นางสาว วรรณภา เพ็งจันทร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 2.49

736 5481124614 นางสาว สุลาวัลย์ จันทร์ทอง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

737 5481124622 นางสาว พัชรพร เสียงหวาน ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.57

738 5481124626 นางสาว ทราวินี กุดแถลง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 2.85

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่42 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

739 5481124648 นางสาว พิรุณรักษ์ เชาว์เครือ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

740 5481124673 นางสาว รุ่งทิพย์ มาลัย ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 2.72

741 5481124709 นางสาว ขวัญลัดดา อนันตภักด์ิ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

742 5481124712 นางสาว ศรีกาญจน์ สมัครธัญญกิจ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 2.53

743 5481124717 นางสาว อาภาภัทร ศรีอนุช ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.29

744 5481124724 นางสาว ณัฐชาวรรณ ขวัญมา ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 2.65

745 5581124002 นางสาว วิไลลักษณ์ นิลวรรณ์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

746 5581124003 นาย นพดล น้อยเหนื่อย ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.75 2

747 5581124005 นางสาว ลัดดาวัลย์ ขาวเผือก ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.69 1

748 5581124006 นางสาว ฐิติชยา เสมอทอง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

749 5581124007 นางสาว ณัฐจุฑา ปุณยชัยปรีดา ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.25

750 5581124008 นางสาว ดวงพร เรตทิพย์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.2

751 5581124009 นาย ธีรพจน์ ขบขัน ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.69 2

752 5581124010 นางสาว ณัฏฐธิดา วอไธสง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.01

753 5581124011 นางสาว ณชารีญา ศรีหะรัญ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.67 1

754 5581124013 นางสาว ลภัสรดา แก้วกัญหา ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

755 5581124014 นางสาว ศิริวิมล ยุระวงศ์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

756 5581124015 นางสาว สิริวัลย์ กิตติอุดมพร ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.37

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่43 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

757 5581124016 นางสาว อรบุษป์ สวนจิตร ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.36

758 5581124017 นางสาว สุพัตรา โป๊ะสุวรรณ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.5 2

759 5581124018 นางสาว ภรณ์ประภา ค าหล่อ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

760 5581124019 นางสาว ปรียานุช ทองยอด ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.68 2

761 5581124020 นางสาว จันทร์จิรา คุณพันธุ์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.58 2

762 5581124021 นางสาว อพิชญา กัณฑะ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.29

763 5581124022 นางสาว นิสา แป้นเชียร ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.65 1

764 5581124023 นางสาว อังคณา ทองสม ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.4

765 5581124024 นางสาว พรทิภา เหมือนเพชร ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

766 5581124025 นางสาว ฐานียา ศรีคราม ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.54

767 5581124028 นางสาว บุศยรัตน์ รงคะโสภณ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.17

768 5581124029 นางสาว ขวัญพร มัธยม ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.56 2

769 5581124030 นาย นกพร เพชรวิเศษ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.63 2

770 5581124031 นางสาว จันธิมา สุขเจริญ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.78 1

771 5581124033 นางสาว จีระภา ตราโชว์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.4 2

772 5581124034 นางสาว จิดาภา ก้ าสิงนอก ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

773 5581124036 นางสาว มินตรา กะลินตา ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.64 2

774 5581124038 นางสาว นิตยา นุสนธิ์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.71 1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่44 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

775 5581124039 นางสาว มาริษา เครือรุ่ง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.77 1

776 5581124040 นางสาว วารุณี วาที ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.7 1

777 5581124041 นาย สุทัศน์ อินปา ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.5

778 5581124042 นางสาว ศศิมา เฉยดี ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.4

779 5581124043 นางสาว ฐิตินันท์ สุปัญญา ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

780 5581124044 นางสาว เบญจวรรณ ปานแก้ว ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.45 2

781 5581124047 นาย เปรมชัย อาศัยบุญ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.73 1

782 5581124048 นางสาว เบญจวรรณ บุญศิริ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.81 1

783 5581124049 นางสาว อารยา เจริญมิน ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.76 1

784 5581124050 นางสาว ปิยพร พร้อมพิมพ์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.42

785 5581124051 นางสาว สุนันทา ขาวโต ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

786 5581124052 นางสาว นิดา ยิ่งรุ่งเรือง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.64 2

787 5581124053 นางสาว ศศธร หฤทัยปรีดากุล ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.44 2

788 5581124056 นางสาว ลักขณา เกื้อแก้ว ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.14

789 5581124057 นางสาว ฉัตรวิกา จงขุนทด ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.2

790 5581124058 นางสาว สุพัฒนา หมื่นโยชน์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3

791 5581124059 นางสาว ทิพวรรณ จันทร์จร ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.53

792 5581124060 นางสาว อริยา วัฒนก้านตง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.44 2

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่45 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

793 5581124061 นาย เจษฎา จันทร์ทอง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.56 2

794 5581124062 นางสาว หวานตา โนนทิง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.57

795 5581124063 นาย ทรงพล แซ่ซ้ือ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.72 1

796 5581124064 นางสาว บังอร สอนคุณแก้ว ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.36 2

797 5581124065 นางสาว วนัชพร โคตรชมภู ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.54

798 5581124066 นางสาว วรัญญา ทองเสริม ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.64 1

799 5581124067 นางสาว สุภัสรา ทองงาม ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.34

800 5581124068 นางสาว รัตนา แก้วอักษร ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.88 2

801 5581124069 นางสาว สุดารัตน์ แป้นทอง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.54

802 5581124070 นางสาว เกษริน พึง่วงษ์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.38 2

803 5581124071 นางสาว จิตรกัญญา โนนเฮ้า ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.39

804 5581124072 นางสาว วรัญญา ภักดี ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

805 5581124073 นางสาว กาญจนา พิมวงษ์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

806 5581124074 นางสาว ปวีณา จินดาทิพย์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.53

807 5581124075 นาย นพรัตน์ รัตนวิชัย ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.83 1

808 5581124076 นางสาว อรรณิกา พงษ์จินดา ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.59 2

809 5581124077 นางสาว สุภาพร แสงทอง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.64 1

810 5581124078 นาย อนวรรษ ไกลถิ่น ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.17

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่46 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

811 5581124081 นางสาว พฤกษชาติ ทัพโยธา ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.43 2

812 5581124082 นางสาว นฤมล นาคภูมิ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.42

813 5581124083 นางสาว เขมจิรา นิลกลม ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.65 1

814 5581124084 นางสาว มะลิวัลย์ โคตรศรี ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.1

815 5581124085 นาย วัชรพงษ์ อาตวา ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.38

816 5581124086 นางสาว วารุณี ศรีทอง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.69 1

817 5581124087 นางสาว อิสรา เจริญดี ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.64 1

818 5581124088 นาย ชูศักด์ิ สิทธิจันทร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.41

819 5581124089 นางสาว จิรภา พรายอินทร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.62 1

820 5581124090 นางสาว ธาราทิพย์ ชินทนาม ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.58 2

821 5581124091 นางสาว คนึงนิจ นาคเกษม ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

822 5581124094 นางสาว นุสรา คงข า ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.46

823 5581124095 นางสาว สุวรรณา แสงกนึก ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.72 2

824 5581124096 นางสาว เกตน์นิภา อ้วนหินกอง ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.52 2

825 5581124097 นางสาว ธัญธิตา ปล่ังปรีชา ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 2.82

826 5581124098 นาย ธนาภัทร จินดา ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.64 1

827 5581124099 นางสาว ดาริน ยะรังวงษ์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.58

828 5581124101 นาย ศตวรรษ คงสังข์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่47 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

829 5581124103 นางสาว จุฑามาศ ทวีปัญญาทรัพย์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

830 5581124104 นางสาว ศุภัสศร ผันผ่อน ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.52

831 5581124105 นาย ภูเบตร ด าเนินผล ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.05

832 5581124107 นางสาว จิราวรรณ ตองอบ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.67 2

833 5581124108 นางสาว ศุภกัญญา โอมณี ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 3.68 1

834 5281123076 นางสาว อภิญญา สกลกูล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

835 5381123060 นางสาว ณัฐชา โนราช ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

836 5481123055 นางสาว ทิวนันท์ สลาพิมพ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.91

837 5481123080 นางสาว สุธาสินี แก้วศรีหาบุตร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.86

838 5481123116 นางสาว สุพัชยา กุลนาแพง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.86

839 5481123217 นาย บุญประเสริฐ นะราศรี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.11

840 5481123224 นาย ปัญญาวี มีผ้ึง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.89

841 5481123237 นาย วุฒิชัย พลเขตต์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.84

842 5481123286 นางสาว นิตยา ไชยสุวรรณ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.07

843 5481123326 นางสาว เกวลิน งามวิไล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

844 5481123353 นางสาว ธนิตา เพ็งอยู่ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

845 5481123365 นางสาว ธิดา สิงหเดชวีระชัย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.58 2

846 5481123383 นางสาว อามีนา ดะแล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.97

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่48 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

847 5481123393 นางสาว ปรียาภรณ์ อินผ่อง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.61 1

848 5481123531 นางสาว สุรัสวดี สกุลสัน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.94

849 5481123538 นางสาว ธนวรรณ พลขันธ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.38

850 5481123588 นางสาว รักชนก พัดเพ็ง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.01

851 5481123833 นางสาว ประภัสสร บัวข า ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.2

852 5481123906 นางสาว ชลธิชา จุนทอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.09

853 5481123933 นางสาว จิตสุภา ป้องทา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

854 5481123943 นางสาว พรไพลิน สระแก้ว ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.87

855 5481123959 นางสาว นริศรา ศิลปักษา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.84

856 5481123960 นางสาว เรวดี เพตะกร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

857 5481123971 นางสาว ศศิธร มีปาน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.33

858 5581123007 นางสาว กฤติยา งามสม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.2

859 5581123009 นางสาว จารุวรรณ เกล้ียงส่ง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.5 2

860 5581123010 นางสาว วรลักษณ์ บัวแย้ม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.65 1

861 5581123011 นาย ชนาวุธ จีนตู่ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.94 1

862 5581123012 นางสาว จิริยาพร ติงสะ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.62 1

863 5581123013 นางสาว มนต์นภา กาญจนเพชร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

864 5581123014 นางสาว อังศนา รุ่งอรุณรณภพ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.87 1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่49 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

865 5581123015 นางสาว ปิยมาศ เล่ือนแก้ว ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.5 2

866 5581123016 นาย ศิลป สุขศรี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.64

867 5581123017 นางสาว บุษกร เกตุชิด ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3

868 5581123018 นางสาว ช่อผกา ศิลปกุล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.39

869 5581123019 นาย วัชระ พรมทา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.55 2

870 5581123020 นาย อนุรักษ์ ดวงละม้าย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.58 2

871 5581123021 นาย ถิรถรัชวินท์ จินะ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.91

872 5581123023 นางสาว จริยาภรณ์ ค าเสมอ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.63 1

873 5581123024 นางสาว พนิดา ปัญญาสูง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.55 2

874 5581123025 นาย อนวัชร ผาธรรม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

875 5581123026 นางสาว ธิดารัตน์ โคตรสมบัติ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

876 5581123027 นางสาว กนกอร สีแสด ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.54 2

877 5581123028 นางสาว กนิษฐา วงค์เสนา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.52 2

878 5581123029 นางสาว ดุษฎี ลีลาศ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.25

879 5581123030 นางสาว มินตรา แสงค าภา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.7 1

880 5581123031 นางสาว ประภัสสร โยธาศรี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

881 5581123032 นางสาว ญาสุมินทร์ ไทยเขียว ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

882 5581123034 นางสาว กชพรรณ นามวงษ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.7 1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่50 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

883 5581123035 นาย อนุชา มาตา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.38 2

884 5581123036 นาย มารวย ประสพโชค ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.63

885 5581123037 นางสาว วิภาวี สีสด ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.31

886 5581123039 นางสาว รัตน์สุดา พรมสุปัด ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.62 1

887 5581123040 นางสาว สุรีย์พร ฟักเขียว ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.65 1

888 5581123041 นางสาว อุมาพร หนูรุ่น ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.77 1

889 5581123042 นางสาว ปาริชาต พุทธถนอม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.72 1

890 5581123043 นางสาว วราภรณ์ ทัพมาตร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.24

891 5581123044 นางสาว วันวิสา ยอดใจดี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.29 2

892 5581123045 นางสาว อรวรรณ ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.37 2

893 5581123046 นางสาว ภัทราณี ธรรมศรี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.46 2

894 5581123047 นางสาว พนิตสุภา คชวงษ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

895 5581123048 นางสาว สุนิสา เจริญสุขเส็ง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.54 2

896 5581123049 นางสาว วราพร จุลส าโรง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

897 5581123050 นางสาว ชลธิชา บุญปก ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.79 1

898 5581123052 นางสาว หนึ่งฤทัย เทพวาที ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.48 2

899 5581123053 นางสาว ดุจฤดี นามประกอบ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.4 2

900 5581123054 นางสาว ณัฐธิดา สุดแก้ว ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.78

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่51 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

901 5581123055 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญยงค์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.31

902 5581123056 นาย ภากร เข็มหนู ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.81 1

903 5581123057 นางสาว พัชราวรรณ พงษ์ประยูร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

904 5581123058 นางสาว เพ็ญนภา โหลทิพย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.33

905 5581123059 นางสาว ภาวิณี เสนาภักด์ิ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.59

906 5581123061 นางสาว เพ็ญพิชชา ทองแท้ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.6 1

907 5581123062 นางสาว หนึ่งฤดี หนูทอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.3 2

908 5581123064 นางสาว พิชชานันท์ ค าภีระ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.03

909 5581123065 นางสาว นรินทร์เทพ สมชาติ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.52 2

910 5581123067 นางสาว สุนิษา คงคา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.37 2

911 5581123068 นางสาว สุภาภรณ์ วจีสัจจะ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.89

912 5581123069 นางสาว อรอินทุ์ จิตติ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.31

913 5581123070 นางสาว พิมบุญ ดวงธัมยาล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

914 5581123071 นางสาว ศิริณา ขันชุลี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

915 5581123072 นางสาว มัลลิกา พรหมโส ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.41

916 5581123074 นางสาว รังสิมา จับใจนาย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.53 2

917 5581123075 นางสาว เอมอร สิริกา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.53 2

918 5581123076 นางสาว สุประวีณ์ หมวดสุข ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.86

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่52 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

919 5581123077 นาย ไชยา หานุภาพ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.68 1

920 5581123078 นางสาว ญานิสา ช่วยแก้ว ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

921 5581123080 นางสาว กัญญาภัค แสนสา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.01

922 5581123081 นางสาว พิชญพิไล โอภาสพิชญด ารง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.58 2

923 5581123082 นางสาว สุทัศนีย์ บุญรัก ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.46

924 5581123084 นาย ณรรัตชณัทธ์ วัฒนา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

925 5581123085 นางสาว ธนัชพร มาลัยสันทัด ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

926 5581123086 นางสาว หนึ่งฤทัย ค าวาส ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.68 1

927 5581123087 นางสาว จิราวรรณ ปันทรส ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.54 2

928 5581123089 นางสาว อมรรัตน์ ถังทอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

929 5581123090 นางสาว อัญญิกา ศรีสมภพ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.31 2

930 5581123092 นางสาว ศศิประภา บุญธรรม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

931 5581123093 นางสาว วทันยา แสนศรี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.2

932 5581123094 นางสาว สิริโฉม บุญธรรม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.07

933 5581123095 นางสาว สิริกัลยกร สันประเภท ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.11

934 5581123097 นางสาว กัสมี กาปา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

935 5581123098 นาย อิทธิพัทธ์ พรลภัสจิรัชยา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.7

936 5581123100 นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์สุวรรณ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.8 1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่53 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

937 5581123102 นางสาว ปิญาภรณ์ สิงห์บุญ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.72

938 5581123104 นางสาว จิตราลักษณ์ ม่วงกล่ า ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

939 5581123105 นางสาว ทิพวรรณ โอบอ้อม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

940 5581123108 นางสาว ปุณยาพร หล้าเพชร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.07

941 5581123109 นางสาว ฉฎาทิพย์ สารบุตร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.15

942 5581123110 นางสาว สุภาพร จงประสม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

943 5581123111 นางสาว สุวนันท์ หลงชิน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.75 1

944 5581123113 นางสาว วิชุดา ค ากอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

945 5581123114 นางสาว ศิริธร แกล้วกล้า ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.38 2

946 5581123115 นางสาว วรรณนิศา อุปชา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.44 2

947 5581123116 นางสาว พฤกษา วาริน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.71 1

948 5581123118 นางสาว สุพัตรา กุลกู ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.52 2

949 5581123119 นางสาว ทักษพร ปรีชา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

950 5581123120 นาย ปริญญา อยู่เย็น ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

951 5581123125 นางสาว ชลิตา สิริรณชัย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

952 5581123126 นางสาว จันจิรา พุทธชาติ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.44 2

953 5581123127 นางสาว นาราริน พิมพิสาร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.64

954 5581123128 นาย พิพัฒน์ ศรีเบญจรัตน์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่54 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

955 5581123129 นางสาว ศิวพร ทาเอื้อ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.7

956 5581123132 นางสาว ฐานิดา ทองสมุย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.03

957 5581123133 นางสาว นฤมล ทองชัย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.36

958 5581123134 นางสาว ปุณญมาศ โพธิท์อง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.04

959 5581123135 นางสาว จริยา เกกาฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.76

960 5581123136 นาย วีรวิชญ์ วังใหญ่รัมย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

961 5581123137 นาย ฤทธิศักด์ิ โททัสสะ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.33 2

962 5581123138 นาย อภิวรรธน์ จันทร์ที ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.52 2

963 5581123140 นางสาว ปุญชรัสมิ์ บุญแน่น ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.63

964 5581123142 นางสาว ธัญญารัตน์ แก้วภมร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.48 2

965 5581123144 นางสาว อุไรวรรณ โกกุล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.07

966 5581123145 นาย อนุสรณ์ พิมพิสาร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

967 5581123146 นางสาว ฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแต ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

968 5581123147 นางสาว อนุสรา ราชาเดช ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.14

969 5581123148 นางสาว พรรณวดี สุขปร่ัง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

970 5581123149 นางสาว พัชรียา คุณทะวงษ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2.5

971 5581123150 นางสาว ยุภาพักตร์ เย็นใจ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.35 2

972 5581123151 นางสาว ปาริชาติ มีมูล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.63 1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่55 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

973 5581123152 นาย วรยุทธ พิพัฒน์วัฒนโรจน์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.88 1

974 5581123153 นางสาว จิราภรณ์ สมนึก ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 3.39 2

975 5381136207 นางสาว กุลธนา ภูมิแดง วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

976 5481136020 นางสาว สรินทา พระสุวรรณ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.85

977 5481136165 นางสาว อภิญญา เรียนไธสง วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.99

978 5481136189 นางสาว จารุวรรณ ศรีโชติ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.58

979 5481136231 นางสาว จุฬารัตน์ ปลายชัยภูมิ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.74

980 5481136239 นางสาว คริษฐา หาญแอม วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.7

981 5481136335 นางสาว เนตรชนก มองขุนทด วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.91

982 5481136342 นางสาว นิภาพร ตาลรัตน์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.4

983 5481136374 นางสาว จิดาภา แก้วประชุม วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.98

984 5481136411 นางสาว หัทยา นามวิเศษ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.7

985 5481136553 นาย รพีภัทร วันดี วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.2

986 5481136580 นางสาว วันทิพย์ ภูเดช วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.92

987 5481136634 นางสาว อัจฉรา สุดใจ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.49

988 5481136650 นาย จักรกฤษณ์ ทองสังโคม วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

989 5481136805 นางสาว พรพิมล พุม่ใจดี วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 2.75

990 5481136824 นางสาว สาวิตรี เกรงพุดซา วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

991 5581115004 นางสาว กมลชนก พูลสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.76 2

992 5581115007 นางสาว ขนิษฐกาญจน์ ก้อนเพชร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.29

993 5581115008 นางสาว ปิยธิดา เร่ิมคิดการ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.67 2

994 5581115009 นางสาว มินตา ขอบพิมาย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

995 5581115010 นางสาว วิจิตรา เพ็งไสย์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.47 2

996 5581115011 นางสาว ศกลรัตน์ ตรีเวียง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.68 1

997 5581115012 นางสาว กัญญาวีร์ ศรีงาม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

998 5581115014 นางสาว เบญจพร บาทบ ารุง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.96 1

999 5581115016 นาย พนม อยู่เมฆะ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.73 2

1000 5581115017 นางสาว มุกดา สุวรรณประทีป วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.89 1

1001 5581115019 นางสาว ณัฐฐาพร วงษ์ค า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.85 1

1002 5581115021 นางสาว เจนจิรา อ่อนทองหลาง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.8 1

1003 5581115023 นางสาว วริศรา ชูสกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.57

1004 5581115024 นางสาว สุภาภรณ์ พรมแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.41

1005 5581115026 นางสาว สุพัตรา สิมวงค์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.71 2

1006 5581115028 นางสาว อภิษฐา แซ่อุ๋ย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.24

1007 5581115029 นางสาว วิชชุดา พรมดีมา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.75 1

1008 5581115031 นางสาว สุวัฒนา ตันสกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.58 2

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่57 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1009 5581115032 นางสาว ณธีทิป บุญแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 2.89

1010 5581115033 นางสาว สุดารัตน์ เพ็ชรหนู วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3

1011 5581115034 นางสาว ทิพย์ตะวัน กาหวาย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.46

1012 5581115035 นางสาว สุปรียา ฉิมสุด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.2

1013 5581115036 นางสาว สุวิษา ปานกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 2.92

1014 5581115037 นางสาว เบญจวรรณ เรืองขจร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.34

1015 5581115038 นางสาว ศิริรัตน์ สิงห์บุตร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.4

1016 5581115039 นางสาว ธิติมา ฟักเขียว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

1017 5581115041 นางสาว จิรัชญา แก้วฝ่าย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.41

1018 5581115042 นางสาว อัจจิมา ศรีหนู วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.36

1019 5581115043 นางสาว อัญญารัตน์ มนตรี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.38

1020 5581115044 นางสาว รัชนี ทองค า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.66 1

1021 5581115045 นางสาว กัลยรัตน์ กังแฮ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

1022 5581115046 นางสาว เบญจวรรณ นาคเต้ีย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.36

1023 5581115047 นางสาว รุ่งนภา วันเพ็ง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.25

1024 5581115048 นางสาว ละอองรัตน์ ช้างนาย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.39 2

1025 5581115049 นางสาว ปรัชญา เทียนทองดี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

1026 5581115050 นางสาว วิไล กตัญญู วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.89

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่58 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1027 5581115051 นางสาว โศจินันท์ พ่วงกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.73 2

1028 5581115052 นางสาว พิมพิรา เสนคราม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.77 2

1029 5581115053 นางสาว ลัดดาวัลย์ สอิ้งทอง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.46 2

1030 5581115054 นางสาว บุษรินทร์ คงศรี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

1031 5581115055 นางสาว มัณฑนา แจ้งกระจ่าง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.53

1032 5581115056 นาย อาทิตย์ อินบุญยา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

1033 5581115058 นางสาว จันทาทิพย์ นิวาสรัมย์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.26

1034 5581115059 นางสาว บุษรา กองม่วง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

1035 5581115060 นางสาว พรทิพย์ สอนสกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 2.87

1036 5581115061 นางสาว ศศิธร ศีติสาร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.29

1037 5581115062 นางสาว มินตรา หลวงนัน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.54 2

1038 5581115063 นางสาว จิราพร เจริญวัฒนาถาวร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.55

1039 5581115065 นางสาว สกุลรัตน์ ค าวงพูล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.47

1040 5581115066 นางสาว วรรณภา โพธิไ์ทร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.79 2

1041 5581115067 นางสาว นิรดา แก้วเขียว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.77 2

1042 5581115068 นางสาว รุวัยดา มาลาอี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.5

1043 5581115069 นางสาว พรทิพย์ อินทบุตร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.14

1044 5581115070 นางสาว ธนัสพร จันทรินทรากร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.42

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่59 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1045 5581115072 นางสาว ชนัดดา เอี่ยมทัพ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.01

1046 5581115073 นาย เจษฎาพร สอนชา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.11

1047 5581115074 นางสาว ภาริณี ประเสริฐกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.56

1048 5581115075 นางสาว พิมพ์ชนก อินทร์กลัด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.39

1049 5581115076 นางสาว อรอนงค์ บุญเหลือ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.63 2

1050 5581115077 นางสาว ศริญญา น้ ารักษ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

1051 5581115078 นางสาว วรสุดา แก้วมิ่ง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

1052 5581115079 นางสาว กมลชนก ข าวิชัย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.39

1053 5581115082 นางสาว สุภัสวรรณ มีสติ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.63 1

1054 5581115083 นางสาว ประภาพร กล่ินใกล้ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 2.92

1055 5581115085 นาย วีรพล พุม่พวง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

1056 5581115087 นางสาว ณัจฉรา นาคเล็ก วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.29

1057 5581115088 นางสาว เนาวรัตน์ สุชีพ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.5

1058 5581115089 นางสาว ภัทรา ทวีพรกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.48

1059 5581115090 นาย วรรธนัย ศรีเปารยะ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 2.74

1060 5581115091 นางสาว จิรัฐิติกาล สหนฤมิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.25

1061 5581115092 นางสาว น้ าทิพย์ ภูท่อง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.57 2

1062 5581115093 นางสาว รัตติยา ศรีสะอาด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.64 1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่60 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1063 5581115094 นาย อนุกูล สหรัตนพันธ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 2.97

1064 5581115095 นางสาว ศศิมา ครองพันธ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

1065 5581115096 นางสาว ศิรารัตน์ ระก า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.09

1066 5581115097 นางสาว วรวีย์ สีละโคตร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.17

1067 5581115098 นางสาว ปนิตา ธนากรเลิศ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

1068 5581115100 นางสาว จุฑารัตน์ นามลา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.84 1

1069 5581115103 นาย รังสรรค์ชัย เอี่ยมศิริ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

1070 5581115105 นางสาว เนตรชนก โคตรโสภา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.17

1071 5581115106 นางสาว มุกดา อัมรินทร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.85 1

1072 5581115107 นางสาว พรพรรณ รสหอม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

1073 5581115108 นางสาว ศิริลักษณ์ รสหอม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

1074 5581115109 นางสาว จีราวรรณ พรมก าเหนิด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.29

1075 5581115110 นางสาว อนงค์พร น้อยจีน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

1076 5581115112 นางสาว ชนิดา ฉิมนาคพันธ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.44

1077 5581115113 นางสาว ขนิษฐา หินแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.59

1078 5581115114 นางสาว ขวัญฤดี ฤกษ์ธานี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.33

1079 5581115116 นางสาว พีรกานต์ ส ารวมสุข วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

1080 5581115118 นางสาว นีรชา งามมาก วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.52

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่61 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1081 5581115119 นางสาว วีระฉัตร พิณแพทย์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

1082 5581115121 นางสาว วิมลรัตน์ สาพิราช วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.74 1

1083 5581115122 นางสาว เจนจิรา พวงทอง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.32

1084 5581115125 นางสาว กชกร แสงศรี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.62

1085 5581115129 นางสาว สุณิสา ประทุมวัน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

1086 5581115130 นางสาว ทิพวรรณ ใครบุตร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.52

1087 5581115131 นางสาว จินตรัตน์ ภาเภา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

1088 5581115132 นางสาว สรรัตน์ จันทร์ตรี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.07

1089 5581115133 นาย วันเฉลิม ติวสร้อย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

1090 5581115136 นาย ศึกษิต ธรมีฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 2.63

1091 5581115137 นางสาว อ าพร ละอองนวล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.01

1092 5581115138 นางสาว สายฝน นุ่นนาแซง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.67 1

1093 5581115139 นางสาว พรพิมนต์ สายกระสุน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 2.95

1094 5581115141 นาย นิพัฒน์พูน เกียงเตียด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 2.91

1095 5581115142 นางสาว วิจิตรา อุทจันทร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.87 1

1096 5581115143 นาย อรรถชัย ศิริวัฒนศักดินา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.78 1

1097 5581115144 นางสาว สุทธาภา พรมสะอาด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.89 1

1098 5581115145 นางสาว สุพัตรา วงษา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.84 1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่62 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1099 5581115146 นางสาว ชญานันตภัทร์ วัฒนะวราห์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.61

1100 5581115147 นาย พศพงษ์ ช่วยเมือง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

1101 5581115148 นางสาว วารุณี ประเถตัง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตรบัณฑิต 3.81 1

1102 5181132028 นาย วรัญญู จุ้ยพริก ศิลปกรรม ครุศาสตรบัณฑิต 2.8

1103 5221357035 นางสาว พิมลดา คุริวงค์ ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.27

1104 5381153035 นาย รุ่งชัย แสงงาม ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.86

1105 5481153029 นางสาว สุจิตรา สุ่มมาตย์ ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.51

1106 5481153035 นาย สุภนัย พลัดโชติวงศ์ ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

1107 5481153049 นาย ตุลา ธัญญเจริญ ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.77

1108 5481153073 นางสาว จิราภรณ์ ยุพิน ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.26

1109 5481153077 นาย ณัชชา มีเพียร ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

1110 5481153103 นาย ตันติกร มีสุขศรี ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

1111 5481153108 นาย อนุชา เท่าเทียม ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.15

1112 5481153110 นาย ณัฐพงศ์ โลกานะวัตร ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

1113 5481153118 นาย ปรพล รังษา ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3

1114 5481153127 นางสาว ปาริฉัตร ตรีโกฎ ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

1115 5481153209 นาย วีรยุทธ แสงเดือน ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

1116 5481153213 นางสาว นริศรา อุตมะกูล ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.68 1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่63 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1117 5481153243 นาย สุริยา นิพันธ์ ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.12

1118 5481153308 นางสาว ธัญพรพรรณ ดวงดาว ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.29

1119 5481153338 นางสาว ณิชากร ศิริธร ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3

1120 5481153341 นางสาว ปนัดดา เตรียมสิริวัน ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.62

1121 5481153352 นาย ภูวดล ชาบุญเรือง ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.2

1122 5281126021 นาย สุรพงษ์ เกศมณี สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.86

1123 5481107007 นางสาว ศุภิสรา คีรีสุทธิ์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.75

1124 5481126162 นางสาว อรวรรณ อินทรสุรธาร สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.87

1125 5481126188 นางสาว นิภาพร กว้างเคน สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.15

1126 5481126202 นางสาว กาญจนา ใจตรง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.25

1127 5481126235 นางสาว กรรณิการ์ อยู่สบาย สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

1128 5481126317 นางสาว ราตรี พึมขุนทด สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.77

1129 5481126336 นาย ธันว์ ใบลี สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.7

1130 5481126392 นาย ฐิรวัฒน์ วัฒนสังข์สิทธิ์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.44

1131 5481126414 นางสาว พัชรา มานาเสียว สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.7

1132 5481126480 นางสาว พิชญพัชร์ จิตรไธสง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.56

1133 5481126496 นางสาว ฮาลีเมาะ แมฮะ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.74

1134 5481126505 นางสาว จุฑารัตน์ เบญจขันธ์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่64 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1135 5481126516 นางสาว ฮนันต์ โตะนุ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.69

1136 5481126674 นาย ณัฐกิตต์ิ นาคพล สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.25

1137 5481126714 นางสาว เรณุกา ศรีหาพล สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.69

1138 5481126757 นาย นพดล ชมชื่น สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.97

1139 5481126770 นางสาว สิริขวัญ สุขทิพย์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.44

1140 5481126793 นาย ดลลิขิต ลุมไธสง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.82

1141 5481126840 นางสาว ปาริชาติ เทียมไธสง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.03

1142 5481126853 นาย อพิสิทธิ์ เจริญสุข สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.82

1143 5481126854 นาย ศรายุธ พรมค าภา สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.64

1144 5481126872 นางสาว สุนิษา นาแซง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.97

1145 5481126889 นาย วิทยา ขวาวงษา สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.38

1146 5481126929 นาย เจตริน ต่วนเครือ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.67

1147 5481126947 นาย ธีรวัฒน์ จันทร์อบ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

1148 5581126008 นางสาว จิราภา อาแว สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.85

1149 5581126009 นางสาว นิรมล ชัยสิทธิ์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.55

1150 5581126010 นางสาว วรัญญา โพธิสุ์วรรณ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.58

1151 5581126011 นางสาว ชัชชาภรณ์ โภชนา สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.29

1152 5581126012 นาย นฤพล เปาอินทร์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.45

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่65 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1153 5581126013 นางสาว ฤดีมาศ ศรียานะ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.41

1154 5581126014 นาย สิทธิชัย เรืองเดช สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.98

1155 5581126015 นางสาว สมฤทัย แน่นอุดร สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

1156 5581126016 นางสาว มยุรา ล าเหลือ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.57

1157 5581126017 นางสาว นจรักษ์ สุขเจริญ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.79

1158 5581126018 นางสาว ธนาภรณ์ สีแดง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

1159 5581126021 นางสาว จันฐิมาพร นิลวงค์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.07

1160 5581126022 นางสาว รุ่งทวี อรัญมิตร สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.13

1161 5581126024 นางสาว ประภัสสร โพธิรั์ง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.74

1162 5581126025 นางสาว น้ าฝน นรรัตน์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.07

1163 5581126026 นางสาว ภัทรธีราณ์ ขันตี สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.25

1164 5581126027 นางสาว ศิวพร ศรไชย สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.43

1165 5581126028 นาย คุณากรณ์ ทองเนื้อสุข สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

1166 5581126029 นาย สุรศักด์ิ นาคดี สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.99

1167 5581126030 นางสาว กุลวดี ทะรารัมย์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.14

1168 5581126032 นางสาว มณิภา ดีไทยสงค์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.05

1169 5581126033 นาย พีรพงษ์ แจ่มวิลัยพันธุ์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

1170 5581126034 นางสาว รัตติยา กอบสันเทียะ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่66 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1171 5581126035 นาย อภิชาติ เกื้อสกุล สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.86

1172 5581126036 นางสาว ดลฤทัย แสงแห่งธรรม สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.74 1

1173 5581126037 นางสาว สุภรัตน์ พืชนอก สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

1174 5581126038 นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์ฉาย สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

1175 5581126039 นางสาว อรจุรีย์ อ่อนมุข สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.78

1176 5581126040 นางสาว เจนจิรา ค าสุข สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.28

1177 5581126041 นางสาว ภัทราพร คงพิรัตน์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.84

1178 5581126042 นางสาว สุภัสสร ทองทิพย์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.78

1179 5581126043 นางสาว รวิสรา ซ่อนหา สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.85

1180 5581126044 นางสาว ปาริฉัตร กล่ าทอง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

1181 5581126046 นางสาว วิภาพร จันทร์สมมิตร สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.15

1182 5581126047 นาย พิทักษ์ ศรีสุข สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.03

1183 5581126048 นางสาว กชกร ช่างกลึงดี สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.3 2

1184 5581126049 นางสาว นภาพร อุตสาหะ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.04

1185 5581126050 นางสาว จุฑามาศ หงิมเพ็ง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

1186 5581126051 นางสาว กรกต ทศพลทรงพร สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.09

1187 5581126052 นางสาว สุนิสา ทับทิมทอง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.23

1188 5581126054 นางสาว นฤมล อุดมผล สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.22

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่67 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1189 5581126055 นางสาว ณัฐธิดา โอบอ้อม สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

1190 5581126056 นางสาว กฤษณา ปัดทุมฝาง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

1191 5581126057 นางสาว วิไลลักษณ์ ขันติวงษ์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.01

1192 5581126058 นาย ณัฐวัฒน์ แก้วมณี สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.99

1193 5581126059 นางสาว จริยาวดี สังข์ทอง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

1194 5581126060 นางสาว พรพรรณ กุณฑี สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.96

1195 5581126062 นางสาว วิไลภรณ์ พลยางนอก สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.61

1196 5581126063 นางสาว ธัญญา ปัดถา สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.21

1197 5581126064 นาย วีระพงษ์ กันภัย สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.31

1198 5581126066 นาย เกษมสันต์ ขันตี สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.89

1199 5581126070 นาย ยุทธนา กิจเจริญ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.09

1200 5581126072 นางสาว สุดารัตน์ ช่วยเกิด สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.41

1201 5581126073 นางสาว ปภัสรา เอี่ยมสอาด สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.03

1202 5581126074 นาย พนม ถนอมพงษ์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.03

1203 5581126077 นางสาว กนกกาญจน์ ประดาธูป สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

1204 5581126078 นางสาว กนกวรรณ ปะสาวะถา สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.16

1205 5581126080 นางสาว นิตย์ชนันต์ พูนเกตุ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

1206 5581126081 นางสาว นันทกานต์ สุขรัตนเจริญ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่68 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1207 5581126083 นางสาว ปาริชาด วงษ์มั่น สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.03

1208 5581126085 นาย ปรีชา สวัสดิมงคล สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.3

1209 5581126087 นางสาว เกษมณี เนียมสุวรรณ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.78

1210 5581126089 นางสาว สุพัตรา ล้ิมสกุลบริสุทธิ์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.37 2

1211 5581126091 นางสาว วันวิสาข์ กาเส็ม สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.52 2

1212 5581126092 นาย อดิศักด์ิ บัววัต สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.18

1213 5581126093 นางสาว วิจิตรา รอดบุตร สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.65 2

1214 5581126095 นางสาว ศศิธร ปิตายัง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.02

1215 5581126096 นางสาว สุดารัตน์ บัวเพ็ญ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.07

1216 5581126097 นางสาว พัชราภรณ์ บุบผามาลัย สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

1217 5581126098 นางสาว เนตรชนก นาคสวัสด์ิ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.95

1218 5581126099 นางสาว พักตร์จิรา ไกยสิทธิ์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.19

1219 5581126100 นางสาว จินดาวรรณ ก่อก าลัง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.08

1220 5581126101 นางสาว ธันยาภรณ์ ธนะพันธ์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.35

1221 5581126105 นางสาว พัชรินทร์ คงพร สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.71 1

1222 5581126107 นางสาว อมรรัตน์ วัดชัยภูมิ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.61

1223 5581126108 นางสาว ภัททิยา บุญศรี สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.56 2

1224 5581126109 นางสาว ปัทมา ยนตรี สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.53

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่69 จาก 69

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1225 5581126110 นางสาว ประไพพิมพ์ เบีย้วปล้ืม สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.97

1226 5581126111 นาย ชาญณรงค์ ภูเ่หมาะ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.25

1227 5581126112 นาย ณัฐกฤต อินทร์ด า สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.29

1228 5581126113 นาย บวรทัต จูสวัสด์ิ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

1229 5581126114 นางสาว ศุวภา สุทธิบุญ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

1230 5581126115 นางสาว สุพิชชา คชทิน สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.25

1231 5581126116 นางสาว รัชณีญา จันทร์ทอง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.15

1232 5581126117 นางสาว จารุวรรณ สุทธแสง สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.27

1233 5581126120 นางสาว ศตพร แซ่ล่ิม สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.56

1234 5581126121 นาย ณัฐพล คุ้มบุญ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.27

1235 5581126122 นาย วรเทพ สีสัน สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.27

1236 5581126123 นาย กิตติศักด์ิ ปรางค์ศรีอรุณ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

1237 5581126124 นางสาว ศรัญญา บุญเพิม่ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.88

1238 5581126125 นางสาว พิมชุดา เยรัมย์ สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.52

1239 5581126128 นางสาว ณรัญญา มาดกาด สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.58

1240 5581126129 นางสาว อรอนงค์ พิมพ์เบ้าท า สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 2.71

1241 54811261010 นางสาว ศันสนีย์ จันทร์อ่อน สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 3.36 2

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่1 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1 5324310079 นาย พรหมกฤษณ์ ศรีสุขพร้อม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.08

2 5521310007 นาย กฤษณะ สูชัยยะ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.21

3 5521310025 นาย บอล ขาวจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.05

4 5521310078 นาย พีระวรรตน์ ศรีสุวณิชกุล รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.08

5 5521310120 นางสาว จุฑารัตน์ คงสุจริต รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.13

6 5521310142 นางสาว ปุญฉัตร เอี่ยมรอด รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.67

7 5521310216 นาย เอกพงษ์ ทองหน้าศาล รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.81

8 5521310226 นางสาว สุชาดา ไชยรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.37

9 5521310234 นาย ศราวุฒิ บุญกรด รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.31

10 5521310240 นางสาว เบญจวรรณ แผนพุฒา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.27

11 5521310279 นาย วีระยุทธ สีด า รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.23

12 5521310353 นางสาว ปัทมาวรรณ สารีคาน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.43

13 5521310357 นาย ณัฐวุฒิ เต็มทวี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.32

14 5521310369 นาย นนทรี ปานแสง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.59

15 5521310372 นางสาว อรอนงค์ สุทธกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.63

16 5521310410 นาย ณัฐวุฒิ บุญชู รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.05

17 5521310441 นาย พันธกานต์ สาริวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.63

18 5521310457 นางสาว ณิชกานต์ นิยมทอง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.4

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่2 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

19 5521310471 นางสาว ชนัญชิดา ขัดเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.26

20 5521310479 นาย สุรเชษฐ์ ค าหวาน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.55

21 5521310486 นางสาว  ขวัญชนก   น้อยป้อง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.47

22 5521310491 นางสาว ชาลิสา ฉายาทับ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.27

23 5524310003 นางสาว สรุตา สินเสวี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.87

24 5524310004 นางสาว ฉัตรชุลี แก้วเกื้อ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.94

25 5524310008 จ่าตรี ฉัตรชัย โสมะภา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.72

26 5524310009 พันจ่าตรี ภาณุพงศ์ อุดมพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3

27 5524310010 นางสาว กาญจนา วิสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.75

28 5524310014 นางสาว กนกพรรณ สุทธิฉันท์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.55 2

29 5524310015 นางสาว บุษบา จันทร์ปิน่ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.4 2

30 5524310018 นางสาว พรทิพย์ จันทร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.98

31 5524310025 นางสาว ปรารถนา โกฐาคาน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.24

32 5524310027 นาย บริวัฒน์ รัศมิทัต รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.76

33 5524310032 นาย สืบศักด์ิ ฤทธิกุล รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.81

34 5524310035 นาย อิทธิพล ผงสามสิบ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.53 2

35 5524310101 นาย นนท์ มีทอง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.72 1

36 5524310102 นางสาว นิภาพรรณ รุทธศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.09

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่3 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

37 5524310103 นางสาว ชลิดา ขาวสนิท รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.31

38 5524310104 นางสาว รัชนก ศรีโคต รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.41

39 5524310105 นาย วีระ จิรธรรมมงคล รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.87

40 5524310108 นาย วรเศรษฐ์ เลิศทวีประภัสร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.47

41 5524310109 นางสาว ฐาน์ณัฐ รัตนหิรัณย์กุล รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.27

42 5524310118 นาย ฐาเนศ ทองเกิด รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.5

43 5524310119 นาย เอกธนา นามไพร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.59

44 5524310120 นางสาว ศศิธร ศรีลุน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.32

45 5524310121 นางสาว กัญญภัค พรมโชติ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.82

46 5524310123 นาย ธนาวัฒน์ กันทา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.65

47 5524310125 นางสาว พิรดา ดีหนองแห้ว รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.11

48 5524310132 นางสาว รัตนาพร ภาคสาลี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.18

49 5524310135 นาย เกียรติศักด์ิ ประเสริฐศักด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.82

50 5524310138 นางสาว อรสา กุจนา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.36

51 5524310140 นาย กิตติ แก้วนิล รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.85

52 5524310141 นางสาว ประภาพร สายตา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.92

53 5524310142 นางสาว สาวิตรี เผ่าโนรี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.56

54 5524310143 นางสาว ภารดี ศรีละเอียด รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.3 2

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่4 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

55 5524310148 นาง เสาวนีย์ สง่างาม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.33

56 5524310157 สิบเอก สุทิตย์ ดวงไทย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.95

57 5524310159 นางสาว ชมัยภรณ์ ไกยะมัง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.21

58 5621310002 นาย อภิศักด์ิ นาประจักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.14

59 5621310004 นาย พันธ์สิทธิ ชุ่มชื่น รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.21

60 5621310005 นางสาว โยทะกา สาครรัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.82

61 5621310006 นาย อภิสิทธิ์ เงินแจ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.37

62 5621310007 นางสาว สุจิตรา จ าปาแพง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.75

63 5621310010 นาย ต่อพงษ์ พูลสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.65

64 5621310011 นางสาว ชิดชนก นันทวรเศรษฐ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.15

65 5621310013 นางสาว ชาริณี วรรณแจ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.02

66 5621310014 นางสาว ศิวาพร ค าราช รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.21

67 5621310015 นาย ธีรพล ศรีพรหม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.75

68 5621310016 นาย วัชรพล วรรณสุทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.41

69 5621310018 นาย อมรเทพ เพ็ชรโต รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.48

70 5621310019 นางสาว สุกัญญา เมฆสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.81

71 5621310020 นางสาว จริยา ครองทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.81

72 5621310024 นางสาว ธิดารัตน์ กุลหงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.98

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่5 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

73 5621310025 นางสาว ณัฏฐิตา พระพายครบุรี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.61

74 5621310027 นางสาว อุบลทิพย์ พุม่สุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.59

75 5621310028 นางสาว สุประวีณ์ เทีย่งตรง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.43 2

76 5621310029 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีเหรา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.67

77 5621310031 นางสาว สุธิชา ดะสมุทร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.17

78 5621310032 นาย สาธิต ศรีสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.89

79 5621310033 นาย ณัชพล จันทร์อ ารุง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.2

80 5621310034 นาย สุวรรณ มาชื่น รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.36

81 5621310036 นางสาว กิตติวรา มะลิเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.69

82 5621310038 นาย ชูศักด์ิ คงประสพ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.29

83 5621310039 นางสาว จีรพา สุขมุก รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.02

84 5621310040 นางสาว วิมลมาศ กาญจนสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.36

85 5621310043 นาย ณัฐวุฒิ โต๊ะกล่ า รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.65

86 5621310046 นางสาว ธิฤดี แสงอาทิตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.15

87 5621310051 นางสาว มัณฑนา หมอปาน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.08

88 5621310054 นางสาว ชิชบา พันโกฎิ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.45

89 5621310056 นางสาว พัชรี รองมาลี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.53

90 5621310057 นางสาว ศุภรัตน์ สาครข า รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.56

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่6 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

91 5621310058 นางสาว เวณิกา เตรียมสิริวัน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.14

92 5621310059 นางสาว จุฑามาศ ทรัพย์แสนดี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.64

93 5621310062 นาย ธีรพงษ์ ทับทิม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.25

94 5621310063 นาย วรวิชญ์ บาลนคร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.01

95 5621310064 นางสาว เนาวรัตน์ แก้วกัณหา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.19

96 5621310066 นาย อัครกุล กุลโยที รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.52

97 5621310067 นาย ภานุพิชญ์ นาวะทิตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.41

98 5621310071 นางสาว อิสริยาภรณ์ มีกุศล รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.09

99 5621310072 นางสาว ฉัตรธิดา แสงรวีวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.51 2

100 5621310075 นางสาว นิศารัตน์ สอนเกิด รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.44

101 5621310079 นางสาว สวรรยา ยูวิหค รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.57 2

102 5621310080 นางสาว ธีรวัลย์ พิทักษ์สุข รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.1

103 5621310081 นางสาว วนิดา เหลือจาด รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.55

104 5621310082 นาย ศิลปสิทธิ์ อรุณโน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.12

105 5621310083 นางสาว ภาสวรรณ สืบเม้ย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.97

106 5621310086 นางสาว ปณินันท์ บัวมี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.77

107 5621310089 นางสาว วิลาวัณย์ สารศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.89

108 5621310090 นางสาว หัสยา แสงเพ็ง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.03

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่7 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

109 5621310092 นางสาว กัลยาณี พวงสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.99

110 5621310093 นาย สิริวัธน์ สินไชย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.39

111 5621310098 นางสาว งามนิตย์ ศรีค าทา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.48

112 5621310100 นางสาว ชุติกาญจน์ เสาวรส รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.42

113 5621310101 นางสาว พัชรวรรณ เสาว์ทองหยุ่น รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.62

114 5621310103 นางสาว รัสสิริญญ์ ศรีจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.77

115 5621310105 นางสาว จิตรานุช ลายละเอียด รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.38

116 5621310108 นางสาว นัฐธิชา ปัน้แปลก รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.93

117 5621310110 นางสาว สมฤทัย สุท ามา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.94

118 5621310112 นางสาว นุชธิดา สารสิมมา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.23

119 5621310115 นางสาว สาลิณี สุขสุเมฆ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.15

120 5621310120 นางสาว วรรณิภา จันโท รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.52

121 5621310121 นางสาว เบญจพร นครเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.64

122 5621310123 นาย ณัฐวัตร ถิรเขมวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.17

123 5621310124 นางสาว จริยา พรมบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.29

124 5621310126 นางสาว จุฑาทิพย์ แก้วสาตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.25

125 5621310127 นางสาว ปรารถนา คุณมี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.95

126 5621310129 นางสาว วชิราภรณ์ บังสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.02

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่8 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

127 5621310130 นาย สิทธิชัย อัศวเอกสุนทร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.13

128 5621310132 นางสาว เนตรนพิศ ฉิมดี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.56

129 5621310133 นางสาว พรนภา อยู่คล้อย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.61

130 5621310134 นาย จิรายุทธ เร่ียมศร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.95

131 5621310138 นาย สมชาย ทองพุม่ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.19

132 5621310139 นางสาว บุญขวัญ พ่วงขวัญ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.39

133 5621310143 นาย ยุทธการ โพธิป์ระดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.69

134 5621310144 นาย บอย แซ่ว่อง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.05

135 5621310145 นาย กิตติพงษ์ คุ้มสอาด รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.95

136 5621310146 นาย ภานุวัฒน์ คงประไพ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.51

137 5621310149 นาย พลกฤต ผลวัฒนะ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.32 2

138 5621310150 นางสาว พงษ์ไพรินทร์ มังคะตะ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.6

139 5621310152 นางสาว พัชรา พลายมี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.26

140 5621310155 นาย มโน ทองอนันต์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.45

141 5621310156 นาย จารุวัฒน์ ทวีรุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.12

142 5621310157 นางสาว จิรชฎา บูส่าลี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.86

143 5621310158 นาย กิตติพันธ์ นาคใย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.21

144 5621310160 นาย สิริทัตต์ ชมชะนัด รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.01

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่9 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

145 5621310162 นางสาว สุวนันท์ แผนคู้ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.94

146 5621310164 นางสาว จิราภรณ์ บุญไทย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.8

147 5621310166 นางสาว ชลมณี เจริญยิ่ง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.93

148 5621310167 นางสาว นภาพร เขียวอารีย์วงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.23

149 5621310170 นาย เกียรติภูมิ สุขชวดมี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.26

150 5621310171 นาย วัชรากร ทองพราว รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.15

151 5621310172 นาย ณัฐดนัย สะลอยรัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.88

152 5621310173 นาย ศรราม ศูนย์จันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.41

153 5621310175 นางสาว นฤมล วันทาพรม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.42

154 5621310176 นาย รุทธิรงค์ ณรงค์ฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.45

155 5621310178 นางสาว อรุณสวัสด์ิ เสนคราม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.68

156 5621310179 นางสาว อารีรัตน์ ชื่นบุญเชิด รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.89

157 5621310180 นางสาว นภาจริน พลขยัน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.51

158 5621310181 นางสาว กัลยา วังจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.13

159 5621310183 นาย นพพร อุทัยวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.2

160 5621310184 นาย ประพนต์ จันทร์เจือ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.59

161 5621310185 นางสาว ปุณนฐิตา สวัสด์ิผล รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.42

162 5621310186 นาย อัครชัย ล่ี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.91

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่10 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

163 5621310187 นาย ธนากร สอนบุญตา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.55

164 5621310189 นางสาว ฐิติมาศ ค าไพเราะ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.27 2

165 5621310190 นางสาว จันทร์จิรา บุญแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.68

166 5621310191 นางสาว จริยา ขุมทอง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.23

167 5621310195 นางสาว ณัฐธิดา นิลเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.63

168 5621310196 นางสาว จริยา ชัยหาฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.76

169 5621310197 นาย พีรณัฐ สุนทรเล่ม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.1

170 5621310199 นาย พิสิษฐ นพคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.7

171 5621310200 นาย กิตติชัย ใจซ่ือ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.76

172 5621310201 นาย พีรพัฒน์ ดีพรหม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.1

173 5621310203 นางสาว อินทิรา เกษแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.62

174 5621310206 นางสาว วราภรณ์ พรมวัง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.65

175 5621310207 นาย ศุภกร เพียรทอง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.67

176 5621310209 นางสาว สุดารัตน์ อินทร์ก าเหนิด รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.86

177 5621310210 นางสาว กมลทิพย์ พลายบัว รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.25

178 5621310211 นางสาว ธิดารัตน์ อุดรัง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.15

179 5621310214 นาย สามารถ ใจช่วงโชติ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.27 2

180 5621310215 นาย องอาจ ขามโนนวัด รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.67

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่11 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

181 5621310217 นางสาว วชิราภรณ์ สินณรงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.66

182 5621310225 นางสาว มณีรัตน์ ปานสอน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.45 2

183 5621310226 นางสาว ลลิดา ตระหง่าน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.64

184 5621310227 นางสาว กัลยาณี โพธิสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.52

185 5621310229 นางสาว ปวีณา ฮะวังจู รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.99

186 5621310232 นางสาว ปรียารัตน์ อุปจักร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.11

187 5621310233 นางสาว วรรณวิศา จินาไล้ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.39

188 5621310235 นางสาว ปณิดา น้อยจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.9

189 5621310236 นางสาว พิกุลทอง บัวงาม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.15

190 5621310239 นางสาว ปาริชาติ รุ่งแสง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.49 2

191 5621310241 นางสาว เจนจิรา สอนลา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.39

192 5621310243 นางสาว กมลวรรณ หลวงวิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.08

193 5621310244 นาย ปฏิภาณ เรืองจรูญ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.07

194 5621310246 นางสาว อารียา ทุทุมมา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.72

195 5621310247 นาย ดารัณ น้อยหลุบเลา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.18

196 5621310248 นางสาว ผกามาศ อินทร์เพ็ชร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.76

197 5621310249 นางสาว มนัสริน ปานศิลา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.13

198 5621310250 นาย ศรราม ศรีพลับ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.97

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่12 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

199 5621310253 นางสาว จันจิรา ลาภธ ารง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.4

200 5621310254 นางสาว กัลภัสสร ไชยวัน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.95

201 5621310257 นาย ธนาวุฒิ อ่ าจ้อย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.43

202 5621310258 นาย จักรพันธ์ นิติธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.01

203 5621310260 นางสาว กาญจนา ประมวลสุข รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.98

204 5621310261 นาย นเรศ ติยะสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.8

205 5621310265 นางสาว สุรางคนา ผลดา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.84

206 5621310266 นางสาว ทิพย์อนงค์ ผลพิมาย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.4

207 5621310270 นาย อัมรินทร์ วงษ์เนียม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.91

208 5621310271 นาย อัครพงศ์ ไข่ทอง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.28

209 5621310272 นางสาว สุชาดา อนันตริยกุล รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.74

210 5621310275 นาย พงศกร แดงดี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.4

211 5621310276 นาย อนุชากร แฝงทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.21

212 5621310279 นาย อนุศักด์ิ ครองชนม์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.06

213 5621310281 นางสาว นฤมล ศรีนคร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.74 1

214 5621310282 นางสาว กันตินันท์ ร่ืนล้ีล้ิมสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.36

215 5621310284 นางสาว อรวิษา ฤกษ์ศุภพิเชียร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.98

216 5621310286 นางสาว สุภาพร ทรัพย์อุดม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.73 1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่13 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

217 5621310287 นางสาว กมลวรรณ บุญแสน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.43

218 5621310288 นาย สิทธิชัย การสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.3

219 5621310289 นางสาว พัชรา พึง่สาย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.26

220 5621310290 นางสาว ขวัญชนก โคตรสา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.37

221 5621310291 นาย เจษฎากร เจนรัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3

222 5621310293 นางสาว จารุวรรณ เทียนสันต์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.38 2

223 5621310294 นาย จิรายุส พันธิอ์ั้ว รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.41

224 5621310296 นางสาว สาวิตรี ศรีแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.38

225 5621310297 นางสาว กัญญาภัค พวงดอกไม้ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.25

226 5621310300 นาย นิวัต ไกรวิลาศ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.66

227 5621310301 นางสาว สุชาดา ประทังค า รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.7 2

228 5621310306 นางสาว วชิราภรณ์ กล่ินศรีทอง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.55

229 5621310309 นาย อาคม ค ากลอง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.23

230 5621310317 นางสาว นิภา จิตรมั่น รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.2

231 5621310321 นาย วิบูลย์สรรค์ จันทร์พึง่สุข รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.59

232 5621310325 นางสาว เกษกนก มาตรวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.09

233 5621310326 นาย อภิสิทธิ์ ชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.41

234 5621310327 นางสาว นิษฐกานต์ บุญนูน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.48 2

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่14 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

235 5621310328 นาย พูนศักด์ิ สุนประชา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.6

236 5621310330 นางสาว ณัฐฐิญา สุนทรประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.62

237 5621310331 นาย ภราดร จันทวี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.81

238 5621310333 นางสาว นันท์นภัส จันทร์ทอง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.02

239 5621310334 นางสาว ปัฐมาพร ปินะโต รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.76

240 5621310335 นางสาว ฤทัยรัตน์ แจ้งนิคม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.34

241 5621310336 นาย อนุวัฒน์ สุขสมัย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.23

242 5621310340 นาย สุทิน เกณฑ์ขุนทด รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.63

243 5621310341 นาย ทักษกร เขียวสง่า รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.59

244 5621310345 นางสาว ภัทรานิษฐ์ รงคะเจริญสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.97

245 5621310348 นางสาว มาริษา นาแพงสอน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.49

246 5621310353 นางสาว ชานิดา ใจมนต์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.17

247 5621310357 นาย ทศวัชร ธนเดชวัฒนศรี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.58

248 5621310359 นางสาว จารุวรรณ กิ่งสาร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.3

249 5621310363 นางสาว สิริพร สิทธิไกร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.64

250 5621310364 นางสาว จุฑามาศ คงพืช รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.46

251 5621310365 นาย นนทนัน วิชัยชนม์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.96

252 5621310368 นาย พีระศักด์ิ วิริยะ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.34

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่15 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

253 5621310370 นางสาว รัชนี สิงหา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.28

254 5621310374 นางสาว กรองกาญจน์ สายแจ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.29

255 5621310378 นาย ชลวิทย์ จันทร์ด า รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.16

256 5621310379 นาย ณรงค์ศักด์ิ จิตราวนากร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.58

257 5621310380 นางสาว ขนิษฐา จันดาเขียว รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.1

258 5621310382 นาย อภิสิทธิ์ แสนสบาย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.11

259 5621310386 นาย เลิศ เดชกล้าหาญ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.44

260 5621310387 นาย สรายุทธ เสาทอง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.43

261 5621310394 นางสาว อรอนงค์ ศรีระน า รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.35

262 5621310395 นางสาว รัตนา ศรีหมั่น รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.11

263 5621310396 นางสาว นิรมล สมบุญจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.75

264 5621310397 นาย ธีระวัตร พร้อมจิตร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.35

265 5621310399 นาย อาเขต พงศ์เสนา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.51

266 5621310402 นาย สุรสิทธิ์ เรืองน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.28

267 5621310405 นางสาว เนตรนภา โสภากุล รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.14

268 5621310406 นางสาว ระวิวรรณ เกษนคร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.5

269 5621310407 นางสาว ปิยมาศ คงประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.43

270 5621310408 นางสาว ชุติกาญจน์ อ่องเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.8

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่16 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

271 5621310409 นางสาว จินตนา เพชรประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.1

272 5621310412 นางสาว จุฬารัตน์ แถบทอง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.9

273 5624310013 สิบตรี นิธิพล เพชรสุข รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.23

274 5624310094 ดาบต ารวจ มนตรี จรเข้ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.49

275 5321903032 นาย วันเฉลิม นามบุรี นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.48

276 5421903016 นาย วนพงษ์ คงเขียว นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.83

277 5421903045 นาย ศักด์ิจินดา สิงห์ไกรหาญ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.64

278 5421903066 นางสาว กมลชนก หวังสป นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.51

279 5421903100 นางสาว ศิริทิพย์ แสงอรุณ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.19

280 5521903014 นางสาว นิวาริน โพธิม์ั่น นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 3.04

281 5521903022 นางสาว ศิวิมล อุดมยิ่งทรัพย์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.64

282 5521903027 นางสาว ปิยะพร สุกใส นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.51

283 5521903038 นางสาว พลอยปภัส สกลศุภรัตน์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.87

284 5521903072 นางสาว สุวารี พลายจันทร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.29

285 5521903094 นางสาว เดือนเพ็ญ วริสาร นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.54

286 5521903103 นางสาว ดวงฤทัย สุวรรณเกิด นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.47

287 5621903003 นางสาว รุ่งอนงค์ แก่นจันทร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.57

288 5621903012 นางสาว ลัดดาวัลย์ เพ็ชรสวัสด์ิ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.5

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่17 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

289 5621903016 นางสาว กนกวรรณ พลเสน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 3.12

290 5621903017 นาย ทวีพงษ์ จันเชียงมิ่ง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.47

291 5621903028 นาย ก้าวไกล ค าไกร นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.84

292 5621903032 นางสาว สุมิตตา พนัสนอก นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.73

293 5621903038 นางสาว มิลตรา บัวเผ่ือน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.86

294 5621903044 นางสาว นงลักษณ์ จรรยาเลิศ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.93

295 5621903049 นาย จักรพันธ์ สกุลเพชรวงศ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.74

296 5621903055 นางสาว จุฑามณี เขียวมณี นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.28

297 5621903063 นางสาว จักษ์กรียา นาคงาม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.66

298 5621903071 นาย กฤตณัฐ อุตตมะรูป นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.74

299 5621903079 นาย อัทธเมศร์ พิธิพัฒน์ศักดา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 3.05

300 5621903080 นาย ภูวิช ภูกองไชย นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.85

301 5721903017 นางสาว สุนันญา สิงห์ยอง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 3.06

302 5721903022 นางสาว ลลิตา กล่อมปัญญา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.74

303 5721903034 นาย หรรษธร อ่ าเนินกุ่ม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 3.14

304 5721903035 นางสาว พัชรินทร์ ศักดาสรทรัพย์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 3

305 5721903038 นางสาว กาญดาวศรี วงษ์บัวงาม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 3.1

306 5721903042 นางสาว มัณฑนา ฮุยเกี๊ยะ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 2.83

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่18 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

307 5721903043 นาย ชาญวิทย์ ศรีประทุมวงศ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 3.04

308 5721903045 นางสาว สุดารัตน์ วาวิไล นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 3.6

309 5721903051 นาย เกษมสันต์ ต้นวงศ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 3.82

310 5721903060 นางสาว พัชราพร พรมมานุวัตร นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 3.08

311 5621376011 นางสาว จินต์จุฑา ฟังเพราะ การจัดการสารสนเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.76

312 5621376016 นาย จาราวุฒิ ลงกลิกานนท์ การจัดการสารสนเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.64

313 5621376017 นาย กิตติวัฏ แซ่โกว การจัดการสารสนเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.57

314 5621376018 นาย ชนายุทธ เผือกร่มโพธิ์ การจัดการสารสนเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.56

315 5621376020 นางสาว รุ่งระวี จันทะพันธ์ การจัดการสารสนเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.96

316 5621376023 นางสาว กวินรัตน์ ครุฑสังข์ การจัดการสารสนเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.48

317 5621369001 นางสาว ศรุตา เรืองปราชญ์ ธุรกิจอิสลามศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.68

318 5621369003 นางสาว นูรีดา ดือราแม ธุรกิจอิสลามศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.86

319 5221357004 นางสาว กมัยธร นาคะวัจนะ นาฏศิลป์และการแสดง ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.33

320 5221357027 นางสาว ภัชรียา เล้าประเสริฐ นาฏศิลป์และการแสดง ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.11

321 5221357039 นางสาว ลดารัตน์ หัสบุตร นาฏศิลป์และการแสดง ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.15

322 5221357041 นางสาว สุพัตรา วงค์ค าจันทร์ นาฏศิลป์และการแสดง ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.96

323 5421357003 นาย หมื่นไมล์ ตุ่ยไชย นาฏศิลป์และการแสดง ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.79

324 5121404133 นางสาว ชลพิชา วัฒนะโสภาคย์ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.13

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่19 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

325 5321340003 นาย ชลชาติ แซ่แต้ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2

326 5421340003 นางสาว นิตยา จิตติแสง ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.77

327 5421340004 นางสาว พรวดี เงินก้อน ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.05

328 5421340012 นางสาว นฤมล มูลเสถียร ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.59

329 5421340015 นางสาว สุภัสจี แตงอ่อน ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.12

330 5421340016 นางสาว วิไลลักษณ์ ประทุมวัน ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3

331 5421340019 นางสาว ศิริกุล ก่อสินประสิทธิ์ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.48

332 5421340021 นางสาว ธนภรณ์ คะพรมมา ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.95

333 5521340005 นาย เอกณัฏฐ์ เรืองทวีธนาวุฒิ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.35

334 5521340010 นางสาว นงลักษณ์ มั่งมี ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.41

335 5521340013 นางสาว จันทร์มณี เจริญทัศน์ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.15

336 5521340023 นางสาว ลัดดาวัลย์ เนียมเกิด ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.2

337 5521340024 นางสาว เบญชญา ฉิมพาลี ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.16

338 5521340041 นาย อิทธิกร แซ่เตีย ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.67

339 5521340043 นางสาว วิธุชา ลอระพงษ์ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.05

340 5521340048 นาย ศุภกร โชคพิทักษ์กุล ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.79

341 5621340003 นางสาว สกุลรัตน์ โอภาส ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.35 2

342 5621340004 นางสาว อรวี จันทอุปลี ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.82

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่20 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

343 5621340006 นางสาว อภิญญา สิงห์นวล ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.46 2

344 5621340008 นางสาว พิชชา ใจเพชรน้ าทิพย์ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.03

345 5621340012 นาย จามร กิตติดุษฎีกุล ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.34

346 5621340013 นาย วรายุส ค าต๊ะ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.34

347 5621340014 นาย พิทยาธร ไชยาเทพ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.03

348 5621340017 นางสาว นัฏฐา ภาเทียนสวัสด์ิ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.81

349 5621340021 นาย อานนท์ จุลวรรณ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.62

350 5621340027 นางสาว อารยา แซ่โค้ว ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.37

351 5621340031 นางสาว นภัสรัชฏ์ อนันต์เจริญภากร ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.83

352 5621340032 นางสาว กิจมาศ คุ้มภัย ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.46

353 5621340035 นางสาว เจมจิราพร เอกพันยะ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.26 2

354 5621340038 นาย สิทธิพงษ์ อินทร์น้อย ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.48 2

355 5621340040 นาย จิรัฏฐ์ มนต์มธุรพจน์ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.25

356 5621340045 นางสาว นิสากร นาสุนทร ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.21

357 5621340047 นาย ชนกันต์ แซ่หมื่อ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.48

358 5621340051 นางสาว ปภาวรินทร์ แก้วสีมรกต ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.16

359 5621340058 นางสาว กัญญภัช ทวีรติ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.64 1

360 5621340059 นางสาว กัญญาภัคพ์ ทวีรติ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.66 1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่21 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

361 5621340060 นางสาว นพภ์ภัสสร พิมพ์แพง ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.42

362 5621340061 นางสาว กิตต์ิรวี กุลเกียรติวีระกร ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.46 2

363 5621340066 นางสาว ปริยาเมศน์ สุปรีชา ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.57

364 5621345014 นางสาว ดาหวัน เพชรรัตน์ ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.88

365 5621345018 นาย สหรัฐ วิมูลชาติ ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.6

366 5621345041 นางสาว สุภัสสรา พรมสิทธิ์ ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.79

367 5721345001 นางสาว พรพรรษา อนุตรานนท์ ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.72 1

368 5721345002 นางสาว สุรีมาศ มีศิริ ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.29

369 5721345006 นางสาว จุไรรัตน์ เจริญสุข ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.4

370 5721345007 นางสาว อนัญญา ดวงรัตน์ ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.29

371 5721345008 นางสาว สุจิตรา ไชยนอก ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.94

372 5721345016 นางสาว ชนชญาน์ นาคพันธ์ ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.45

373 5721345018 นางสาว จิราภรณ์ กุลเทพ ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.91

374 5721345022 นาย สุรเทพ แซ่เส็ง ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.42

375 5721345025 นางสาว อัญลิตา หมัดเส๊ียะ ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.18

376 5721345029 นางสาว ปรารถนา มุกดาหาร ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.8 1

377 5721345030 นางสาว วิลาวัณย์ แสงแก้ว ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารมวลชน) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.03

378 5521346016 นาย ชาญวิทย์ กุ้ยประเสริฐ ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.2

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่22 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

379 5521346037 นางสาว สุวนันท์ วรรณวงค์ ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.23

380 5721346015 นางสาว ศุทธินี สุภรังษี ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.26

381 5721346016 นาย นครินทร์ แสงสวาท ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.44

382 5721346018 นางสาว อาภาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์ ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.42

383 5721346024 นางสาว วิไลพร สังข์ทอง ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.36

384 5721346027 นางสาว ภัทรศยา หลวงพนัง ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.29

385 5721346028 นางสาว ณัฐณิศา กล่ันหอม ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.39

386 5721346030 นางสาว ลลิตา อินต๊ะลาศ ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.35

387 5721346031 นางสาว ชญาณัฐ จุรัญญาวงศา ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.19

388 5721346034 นางสาว ชนัดดา แฝกโคกสูง ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.21

389 5721346035 นางสาว ปิยะดาราพร สิงห์กัด ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.84

390 5721346037 นางสาว ณัชชา เขียนสาร์ ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.61

391 5221307051 นางสาว เกศรา ฤาโสภา ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.58

392 5221307096 นางสาว จีรนุช จันทรักษ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.62

393 5321307058 นางสาว เขมณัฏฐ์ รัศมีแจ่มใส ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.25

394 5321307064 นางสาว จิตราภรณ์ นาสืบ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.41

395 5321307075 นาย ฉัตรกมล ทับเงิน ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.22

396 5321307126 นางสาว ทัศวรรณ มาตพร ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.76

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่23 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

397 5324307001 หม่อมหลวง กฤตดากร จักรพันธุ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.19

398 5324307015 นาย ภานุพล เชื้อพันธ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.69

399 5421307063 นาย วรายุส จันทร์เพ็ง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.8

400 5421307088 นางสาว กรวิภา มีทวี ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.85

401 5421307096 นาย ณัฐการ ศรีสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.23

402 5421307129 นางสาว เบญจวรรณ ธรรมนาม ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.34

403 5421307155 นางสาว นันท์ณภัส ทวีชาติ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.18

404 5421307156 นางสาว ชรินรัตน์ องอาจ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.46

405 5424307005 นางสาว นิรดา ชัยช่วง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.69

406 5424307008 นางสาว ปิยะภรณ์ แปนบ้าน ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.31

407 5424307029 นางสาว จิราพร เถโร ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.15

408 5424307030 นาย พีรดนย์ พิริยะภิญโญ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.38

409 5424307043 นางสาว นิภารัตน์ ตุปะโส ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.79

410 5521307006 นางสาว จิดาภา แสงอรุณ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.41

411 5521307060 นางสาว วนัสภรณ์ กรกฎกันยารักษ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.17

412 5521307124 นางสาว มินรญา คนดี ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.51

413 5521307133 นางสาว เบญจพร คมวิเศษ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.45

414 5521307209 นาย ภรัณยู ตรีพงษ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.16

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

415 5521307223 นาย อภิสิทธิ์ ยุวพลาวุธ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.21

416 5524307003 นาย วิทวัส ทองเหม ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.25

417 5524307008 นางสาว พรทิพย์ วิลาศ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.13

418 5524307014 นางสาว ดวงพร พวงพิทักษ์กุล ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.96

419 5524307020 นางสาว ชลธร จันฮวด ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.33

420 5524307022 นางสาว ธิดารัตน์ โอฐงาม ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.31

421 5524307102 นาย ทศพร วัฒนาสกุล ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.94

422 5524307103 นางสาว จารุวรรณ จันทร์ทอง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.94

423 5524307106 นางสาว วรัญญา ติยะเฟือ่ย ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.98

424 5524307109 นางสาว นารีรัตน์ กิจฉลอง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.82

425 5524307111 นางสาว ป่านทิพย์ แย้มศรี ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.64

426 5524307116 นางสาว มาลินี แสนธนันชัย ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.32

427 5524307119 นาย สมพงษ์ สุวรรณ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.26

428 5524307120 นาย นพวิชญ์ ทองกิ่งแก้ว ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.56

429 5524307122 นางสาว ศิรินธราพร พินสัมฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.96

430 5524307125 จ่าสิบตรี นันทพล บุญเพ็ง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.74

431 5524307126 นางสาว สุกัญญา ค าประเสริฐ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.43

432 5524307128 นางสาว สุกัญญา คานสี ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.09

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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433 5524307130 นางสาว บุณณดา สาระทรัพย์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.75

434 5524307131 นาย โชคชัย เขียวสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.63

435 5524307132 นางสาว ลัลน์ลลิต สัตบุตร ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.93

436 5524307133 นางสาว มลชยา แก้วนาหลวง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.7

437 5524307135 นางสาว ปวีณา อ้อมชมภู ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.49

438 5524307140 นางสาว มลฑริกา ชัยวงค์ษา ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.48

439 5524307144 นางสาว สุนิดา ป้องสนาม ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.76

440 5524307148 นางสาว ณิชากร เพชรชื่นสกุล ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.03

441 5524307150 นาย จักรกฤษณ์ อินทฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.97

442 5524307161 นางสาว ทิวาพร พุม่พวง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.79

443 5621307008 นางสาว ภาราดา พรสอน ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.69

444 5621307010 นางสาว สุวรรณมาศ ดีทันญะ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.54

445 5621307014 นางสาว สุรนันท์ น้อยเจริญ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.76

446 5621307015 นางสาว ขวัญแก้ว แก้วสมนึก ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.8 1

447 5621307017 นางสาว ญาณิศา เอกวรวิทย์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.06

448 5621307018 นางสาว มณฑาทิพย์ เกยดอน ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.27

449 5621307019 นางสาว อโนชา มหามาตย์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.77

450 5621307020 นางสาว วาริดา คล้ายบุตร ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.11

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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451 5621307021 นาย อิทธิกร แก้วรักษ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.98

452 5621307025 นาย กันตพงศ์ สิทธิมาก นิลวิสุทธิ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.61

453 5621307026 นางสาว ฐิตาภา สาริขา ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.32

454 5621307028 นางสาว เทียบจุฑา หิมวัน ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.64

455 5621307029 นางสาว ทิพารัมย์ ศรีรักษา ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.38

456 5621307031 นางสาว พัชราภรณ์ ช านาญ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.55

457 5621307033 นางสาว อรยา แก้วใหม่ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.25

458 5621307035 นางสาว ชลากร บูฮ๊วดใช้ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.32

459 5621307036 นาย พีรวิชญ์ ตันติเจริญ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.35

460 5621307039 นางสาว อนุสรา ศรีแก้ว ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.29

461 5621307040 นางสาว สุภาพร จันทร์ลือชัย ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.69

462 5621307043 นางสาว จุไรรัตน์ ปราณรุ่งกิจ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.3

463 5621307044 นางสาว อภิชญา แพทย์รักษา ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.9

464 5621307045 นางสาว วราภรณ์ เสียงล้ า ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.26

465 5621307046 นางสาว สิรภัทร ผ่องศิริ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.41

466 5621307047 นางสาว นาตยา เขียวชอุ่ม ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.54

467 5621307053 นางสาว กุสุมา พงษาพัฒน์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.47

468 5621307057 นางสาว สุภาวดี แก้วกล้า ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.54
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469 5621307059 นางสาว ปณีตา สร้อยสุวรรณ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.35

470 5621307061 นางสาว ตูลินี นาคบัวจันทร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.9

471 5621307062 นางสาว อนันยชา พัธโนทัย ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.72

472 5621307066 นางสาว รัตนาภรณ์ วงค์พุฒ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.47

473 5621307067 นางสาว ปรียานุช บัวเข็ม ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.86

474 5621307068 นางสาว วีระสตรี ธรรมโชติ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.04

475 5621307070 นางสาว มธุกร ยืนนาน ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.4

476 5621307073 นางสาว ภานุมาส ภูต้องใจ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.34

477 5621307075 นาย ชัชวาลย์ สวนสัน ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.5

478 5621307076 นางสาว ลดาวรรณ์ ปฐมทศพร ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.03

479 5621307077 นางสาว ปขิญา ปล้ืมสระไชย ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.19

480 5621307078 นางสาว ศิรินาถ กสิกรรม ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.08

481 5621307080 นางสาว วิชุดา รอนยุทธ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.51

482 5621307082 นาย สธน ชอบมาก ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.7 1

483 5621307083 นางสาว สุนิสา ฝ่ังศิลป์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.41 2

484 5621307084 นางสาว วราภรณ์ โพธิใ์หญ่ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.42

485 5621307089 นาย อภิสิทธิ์ ตรีกุล ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.31 2

486 5621307090 นางสาว ชนนิกานต์ โกมินา ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.78

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่28 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

487 5621307092 นางสาว โชติกา อาจหาญวณิช ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.57

488 5621307093 นางสาว ปนัดดา โกวิทางกูร ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.63 1

489 5621307094 นางสาว สุพัตรา อาสน์สถิตย์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.32

490 5621307095 นาย ณัฐนนท์ ทองมูล ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.94

491 5621307096 นางสาว ลลิตธิดา มณีประพันธ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.33

492 5621307099 นางสาว ศกุนตลา แซ่เหลือง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.63

493 5621307103 นางสาว นริสา คล้ายวิจิตร ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.94

494 5621307106 นางสาว กนกวรรณ เฮ็งปัญญา ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.1

495 5621307107 นาย พีรัชชัย ศักด์ิศรี ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.18

496 5621307110 นางสาว สุดารัตน์ ง่วนกิม ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.69

497 5621307111 นาย ศิรวิทย์ นกะพันธุ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.54 2

498 5621307112 นางสาว ชนาพร น่วมด้วง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.19

499 5621307114 นางสาว ดวงกมล นรคง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.12

500 5621307116 นาย ไอยรดา ดีรักษา ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.66

501 5621307119 นางสาว สุพัตรา ประจันนวล ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.39

502 5621307120 นางสาว พนิดา ชื่นผล ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.81

503 5621307121 นางสาว พิไลวรรณ โสหะ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.63

504 5621307124 นางสาว สุดารัตน์ สุจิตโต ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.44

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่29 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

505 5621307127 นางสาว ปพิชญา ส่งแสง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.29 2

506 5621307131 นางสาว อรวรรณ เรืองฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.5

507 5621307132 นางสาว ณัฏฐ์ชญานิช แสงสีดา ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.51

508 5621307133 นางสาว อังคณา จันสาม ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.12

509 5621307138 นาย ณัฐพล จันทร์เพ็ญ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.34

510 5621307140 นางสาว พนิดา มีชาญเชาว์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.36

511 5621307141 นางสาว สุพัตรา แสนบริสุทธิ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.92

512 5621307142 นาย ศุภชัย ศรีชาย ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.66

513 5621307148 นาย ธุวานนท์ ประดิษฐ์ผล ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.6

514 5621307149 นาย ธีรภัทร์ บัวหาญ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.52

515 5621307152 นาย วงศกร พิศเพ็ง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.66

516 5621307153 นางสาว พรพิมล ค ามงคล ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.92

517 5621307160 นางสาว พัชร์ชาภา ผิวทน ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.91

518 5621307163 นางสาว กนกพร กันชัยเทพ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.19

519 5621307164 นางสาว กัญญาทิพย์ ค ามา ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.78

520 5621307167 นาย กิตติพงศ์ ระร่ืนสุข ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.61

521 5621307168 นางสาว สุวรรณี ผิวงาม ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.14

522 5621307172 นางสาว ชไมพร ร่ืนเริง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.68

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่30 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

523 5621307173 นางสาว อาภาพร ชิณวงศ์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.43

524 5621307174 นาย พชรพล ต้ังใจ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.42

525 5621307175 นางสาว ชฎาพร อุดนันตา ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.58

526 5621307177 นางสาว คณิศร พลครุธ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.71

527 5621307180 นาย อนิวัต อภิกาญจนวัฒน์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.72

528 5621307182 นางสาว ชลิตา วรฉัตร ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.15

529 5621307187 นาย ชวพัฒน์ จันทรเจษฎากร ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.43

530 5621307190 นางสาว วิไลภรณ์ ศูนย์ตรง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.33

531 5621307195 นางสาว กฤษณา หงษ์ษา ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.3

532 5621307200 นางสาว ธัญพิชชา สุขเฟือ่งฟู ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.51

533 5621307206 นางสาว นลินี สมเผ่า ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.42 2

534 5621307208 นางสาว เฟือ่งลดา แสงแก้ว ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.73

535 5621307210 นางสาว สุรีพร เกตุแก้ว ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.5

536 5621307213 นางสาว ปรมาภรณ์ ล ามะนา ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.36

537 5124310009 นางสาว นริสรา สินพิชัย รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.23

538 5124310025 นางสาว นุชจิรา โคตรชาลี รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.18

539 5221310058 นาย ฟีรฮาน เจะอามะ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.11

540 5221310122 นาย ยุทธนา บุดดานอก รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.04

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่31 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

541 5221310160 นาย อัมรัน ดารอมือลี รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.24

542 5221359158 นางสาว วรรณา ช้างทอง รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.82

543 5224310266 นาย จ าลอง แจ่มจ ารัส รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.37

544 5224310268 นาย สุทน สุกร รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.42

545 5224310269 นาย ธีระศักด์ิ วารีนิล รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.47

546 5224310273 นาย วิชัย วิสารวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.55

547 5224310275 นาย แรม เอกรัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.51

548 5224310282 จ่าสิบต ารวจ เรวัชร์ ก่อแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.75

549 5224310287 สิบต ารวจตรี อักษรศิลป์ มะลิรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.99

550 5224310311 นาย ธนาสิทธิ์ จันทร์โสม รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.46

551 5224310321 นาย สันติ อุดมกิจกุล รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.41

552 5224310322 นาย ยุทธศักด์ิ ขุนแสน รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.45

553 5224310326 นาย สุรินทร์ ก้อนทอง รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.39

554 5224310329 นาย สุวิทย์ โพธิท์อง รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.43

555 5321306182 นาย ณัฐพนธ์ ศิริจรรยา รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.16

556 5321310080 นาย นราธิป ป้อมน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.08

557 5321310162 นาย โชคชัย เขียวมณี รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.1

558 5321310243 นาย ชนินทร์ เต็มวิภาสสิริ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.08

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่32 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

559 5324310044 นาย จ าเริญ โพธิป์ัน้ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.6

560 5324310059 นาย กรกช นาคะประวิง รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.32

561 5324310153 นางสาว กาญจนา นนท์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.61

562 5324310155 นาย ชูเกียรติ เล้าวัฒนพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.25

563 5324310165 นาง ศรีไพร สิริเวชชะพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.53

564 5324310166 นาง เสาวรส มูลทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.71

565 5324310172 นางสาว สมจิต คล้ายคลึง รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.8

566 5324310175 นาย ธีรภัทร์ แก้วบัวดี รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.97

567 5421310133 นาย กมล สนคะมิ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.17

568 5421310214 นาย วรวุฒิ บุญกัน รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.09

569 5421310237 นางสาว วัชราภรณ์ แดงเงิน รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.11

570 5421310265 นาย วีรพงษ์ หยาใส่ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.29

571 5424310017 นาย ศุภชัย สุขแสงพนมรุ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.89

572 5424310023 พระ ธวัชชัย เจริญรัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.71

573 5481126310 นางสาว พัชรีวรรณ สุขสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.2

574 5621348001 นาย สถิตย์ วงษ์กาวิน สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ)ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.65

575 5621379006 นาย ณัฐวุฒิ บุบผา สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ)ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.46

576 5621350008 นางสาว นริศรา สามี สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (ประวติัศาสตร์เพื่อการพฒันา)ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.81

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่33 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

577 5621350019 นางสาว วรรณนิภา พรมเมืองดี สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (ประวติัศาสตร์เพื่อการพฒันา)ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.85

578 5621350026 นาย ทศพร จั่นมา สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (ประวติัศาสตร์เพื่อการพฒันา)ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.21

579 5621350029 นางสาว เดือนเพ็ญ เจริญเขตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (ประวติัศาสตร์เพื่อการพฒันา)ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.69

580 5621350033 นาย สุนทร บุนนาค สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (ประวติัศาสตร์เพื่อการพฒันา)ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.36

581 5421350004 นางสาว พัชรินทร์ ไทรนนทรี สังคมศาสตร์เพือ่การพัฒนา (ภูมิสารสนเทศ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.16

582 5221348003 นาย เฉลิมพล อิ่มเกียรติ สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาประยุกต์)ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.91

583 5321348016 นางสาว ปัทมพร เตชรัตน์ สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาประยุกต์)ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.85

584 5521348051 นางสาว กัณณ์อลิน เชื้อหนองปรง สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาประยุกต์)ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.3

585 5621348003 นาย สุทธิพร หมาดแหล้ สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาประยุกต์)ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.55

586 5621348025 นางสาว ณัชกานต์ สุ่มสา สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาประยุกต์)ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.35

587 5621348029 นาย อภิสิทธิ์ วรากรสกุลกิจ สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาประยุกต์)ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.4

588 5621348040 นาย นราพล อุบล สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา (สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาประยุกต์)ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.38

589 5421342011 นางสาว ปิยฉัตร สีเหลือง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.19

590 5021338022 นาย โกสินทร์ ศิระเลิศชัย ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.15

591 5224312042 นาย สุรพงษ์ พัชราภา ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.64

592 5321312006 นางสาว กรกนก ทองเกี๋ยว ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.67

593 5321312064 นางสาว สุภาวดี ต้นไทรสวรรค์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.64

594 5321312089 นาย ไววิทย์ บุญพัฒน์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.16

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่34 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

595 5321312151 นาย นรรัตน์ เกิดศิริ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.32

596 5321312161 นาย วัลลภ เพ็งแจ่ม ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.51

597 5321341005 นาย ณัฐพล จิตร์ภิรมณ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.29

598 5421312010 นาย บัญญวัตร สีวัง ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.45

599 5421312036 นางสาว ณัชชา ละออวัน ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.3

600 5421312094 นางสาว ณัฐวรรณ บุญชื่น ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.63

601 5421312130 นางสาว จุฑามาศ ชมราศรี ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.49

602 5421312180 นาย สัทธรรม นึกกระฏานน ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.17

603 5421312208 นาย จักรกฤษณ์ ไชยประเสริฐ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.52

604 5424312015 นาย เทวา คงกล่อม ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.93

605 5424312019 นาย มงคล ไชยบุตร ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.29

606 5621370002 นางสาว วัชราภรณ์ ค ามี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.07

607 5621370003 นางสาว พลอยปภัส สิทธิปรีดาโรจน์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.33 2

608 5621370007 นางสาว พนิดา แสนจาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.3

609 5621370008 นางสาว ชนกานต์ จีนสีคง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.8 1

610 5621370011 นางสาว สุภาพร พิมพ์จันทร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.18

611 5621370013 นาย อภิชาติ สินลือนาม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.61 1

612 5521377002 นางสาว พนัชกร เทีย่งแท้ นาฏยศิลป์ (ไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.06

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่35 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

613 5521377019 นางสาว สิริลักษณ์ ลาภจิตร นาฏยศิลป์ (ไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.53

614 5521377020 นาย ตะวัน อุ่นใจ นาฏยศิลป์ (ไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.07

615 5621377010 นางสาว ปิยนุช การะพันธุน์ิต นาฏยศิลป์ (ไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.07

616 5621377016 นางสาว ธนัญญา เอมโอด นาฏยศิลป์ (ไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.02

617 5521338013 นางสาว มริษฎา บุญก่อเกื้อ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.16

618 5521338025 นางสาว กมลรักษ์ พรหมน้อย ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.7

619 5521338054 นางสาว วรรณพร จันทคณานุรักษ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.04

620 5521338059 นาย วสันต์ คลังสมบูรณ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.53

621 5521338062 นาย เนตรณรงค์ สุ่มงาม ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.5

622 5521338086 นาย วรรณวิทย์ แย้มสระโส ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.64

623 5521338087 นาย ธรดล เจริญชัยยง ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.6

624 5521338090 นางสาว วรรณภา รุ่งฟ้า ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.54

625 5521338106 นางสาว รุ่งลดา ผลสงเคราะห์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.47

626 5521338124 นางสาว ณัฐชา ดิษฐพงษ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.44

627 5521338146 นาย สราวุธ โตมา ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.41

628 5521338153 นาย ธนกร ธัญยนพพร ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.68

629 5521338203 นาย สากล วารี ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.06

630 5521338244 นาย ณภัทร ประโยชน์ยิ่ง ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.48

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่36 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

631 5521338251 นาย ธรรมลักษณ์ ศรีวิโรจน์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.26

632 5521338266 นางสาว ลัดดาวรรณ ไกรศรีวรรธนะ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.28

633 5524338003 นาย ไพรฑูรย์ ทองลา ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.68

634 5524338007 นางสาว จิราภรณ์ เจนเขียน ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.98

635 5524338008 นาย วิทยา วัฒน์พานิช ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.84

636 5524338011 นาย มนัส ปุยภูเขียว ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.24

637 5524338022 นาย ศรายุทธ ใจเมือง ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.83

638 5524338038 นาย อัษฎาวุฒิ นามทอง ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.38 2

639 5524338040 นาย อัมรินทร์ ยางนึก ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.91

640 5524338102 นาย คุณาธิป ช านาญนาวา ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.58

641 5621338003 นางสาว จิราพร นราวิสุทธิ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3

642 5621338011 นางสาว วีนัส พุม่ฉายา ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.74

643 5621338017 นางสาว กนกนันท์ อ่อนโพธิเ์ต้ีย ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.27

644 5621338031 นาย สัญชัย เจียมจิตร์กุล ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.24

645 5621338038 นาย กิตติศักด์ิ อิสมาแอล ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.5 2

646 5621338041 นาย เสฏฐวุฒิ ทองไถ่ผา ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.11

647 5621338050 นาย อรรถชัย ใจยุ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.13

648 5621338052 นาย ชุตินธร ส่งศรีเมฆ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.79

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่37 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

649 5621338055 นาย อนุวัฒน์ แตงกล่ิน ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.5

650 5621338067 นางสาว กัลยรักษ์ รุยหานนท์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.21

651 5621338068 นางสาว พัชฎา จิรวรรณธร ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.57

652 5621338072 นาย พงษ์ศิริ ไม้เงินงาม ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.7

653 5621338080 นาย สุเมธ เศษกระโทก ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.11

654 5621338090 นาย ศตเมธ คุณะวัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.51

655 5621338099 นาย อนุวัต หงษ์ณรงค์ศิริ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.07

656 5621338107 นาย สรพงศ์ ภูเ่ล็ก ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.56

657 5621338113 นาย สุรดิษ สดแสงสุก ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.23

658 5621338127 นางสาว บุญญิสา ศรีประสาน ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.69

659 5621338140 นาย ณพวัฒน์ จันทร์เจริญ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3.09

660 5621338144 นาย ภูริวัจน์ พุทธิเรืองวงศ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.36

661 5621338187 นาย ประสบโชค พานแก้ว ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2.77

662 5621344018 MISS YU DANQING ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.31

663 5621344092 MR. NING WANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.12

664 5621344093 MR. CONGZHE XIAN ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.35

665 5621344094 MR. RUNSEN HUANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.47

666 5621344095 MISS NINGQING YANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.78

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่38 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

667 5621344096 MISS YANYAN TAN ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.74

668 5621344097 MISS MIN YAN ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.41

669 5621344099 MR. HAO ZHANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.77

670 5621344100 MISS WENYING HOU ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.96

671 5621344101 MR. JIANJIE JIANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.5

672 5621344104 MISS YULU LIU ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.29

673 5621344105 MR. SHUOBIN LI ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.53

674 5621344106 MR. MINHENG LIANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.46

675 5721344006 MISS QINGQING HU ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.61

676 5721344009 MR. YIZHI ZHANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.47

677 5721344026 MISS YUNJIA ZHANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.44

678 5721344067 MISS JINGLUAN YANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.92

679 5721344070 MISS XI ZHU ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.99

680 5721344072 MISS WENJUN JIANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.58

681 5721344093 MISS LU GAO ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.64

682 5721344094 MISS ZHANG YI ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.63

683 5821344025 MISS FENGLING ZHANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.52

684 5821344026 MR. JIAN LU ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.62

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่39 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

685 5821344027 MR. QINGJIN LIANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.12

686 5821344028 MISS SHAN LI ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.74

687 5821344029 MISS JIJIA WANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.9

688 5821344030 MR. ZHIJUN LU ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.5

689 5821344031 MISS JIE TU ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.82

690 5821344032 MISS JIAJIA ZHANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.66

691 5821344033 MISS LIUYUN WU ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.31

692 5821344034 MISS YUTONG LI ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.55

693 5821344035 MISS PEIHUA QIN ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.02

694 5821344036 MISS BIAOLIAN HUANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.12

695 5821344037 MISS YANJUN LU ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.38

696 5821344038 MISS QIN YANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.7

697 5821344039 MISS XIAOXI LI ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.95

698 5821344040 MISS CHUNYUAN LIANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.41

699 5821344041 MISS XIAOLI DENG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.84

700 5821344042 MISS YUTING LIU ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.86

701 5821344043 MISS JIAYUAN QIU ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.48

702 5821344044 MISS JIAXIN HUANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.22

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่40 จาก 40

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

703 5821344045 MISS MENGYAO NONG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.85

704 5821344046 MISS XINGNI CAI ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.13

705 5821344047 MISS YALI CHEN ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.38

706 5821344048 MISS YANMEI HUANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.84

707 5821344049 MISS LIMEI DENG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.61

708 5921344037 MISS LISHAN LIANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.17

709 5921344038 MISS SUYAN HUANG ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.21

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่1 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1 5321230010 นางสาว สุภัทรา ราศรีเฟือ่ง การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.89

2 5381107239 นาย อิสระ ทวินิจ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.37

3 5421230012 นาย พงษ์ศิริ แจ่มกลัด การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.38

4 5421230019 นางสาว นัฏชนก สุรเชาว์ตระกูล การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.47

5 5221415004 นาย ชวลิต หุน่ช่างทอง การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.46

6 5234246046 นาย พงศ์ธร กองจินดา การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.92

7 5421246007 นาย นันทพล วรลักษณ์ภักดี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.51

8 5421246012 นาย กฤษฎา ทองอินทร์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.38

9 5421246021 นาย เทพกร อินทนนท์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.24

10 5421246023 นาย วิรภัณฑ์ มรกตเขียว การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.85

11 5421246039 นาย อานนท์ กมล การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.4

12 5421234008 นาย ณัฐดนัย อโศกบุญรัตน์ การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.24

13 5421215003 นาย ณัฐดนัย ตรีชาวงษ์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.55

14 5521215018 นาย อาทิตย์ พลดอน เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.49

15 5621215003 นาย นภดล ด้วงทอง เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.51

16 5621215005 นางสาว เจนจิรา ต่อเชื้อ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.35

17 5621215007 นางสาว สิชล เจแสง เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.8

18 5621215008 นาย ศาสตรา พรหมพันธ์ใจ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.2

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่2 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

19 5621215010 นาย ภาณุวัฒน์ ยิ้มย่อง เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.33

20 5621215011 นางสาว กุลธิดา สังวร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.52

21 5621215012 นาย ธีรภัทร ด านาคแก้ว เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.68

22 5621215014 นางสาว รัตนาภรณ์ ทองรักษ์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.14

23 5621215017 นางสาว สาวิณี วงสุวรรณ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.41

24 5621215018 นาย สราวุธ แสงอนุศาสน์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.65

25 5621215019 นางสาว สายฝน ไวยกูล เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.17

26 5621215022 นาย ธนากร น้อยนวล เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.14

27 5621215024 นาย อดิศร อ่อซ้าย เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.43

28 5521222010 นางสาว ธนวรรณ ศรีแก่นจันทร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3

29 5521222013 นาย รณชัย โปแก้ว คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.17

30 5521222018 นางสาว เก็จแก้ว พักน้อย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.22

31 5221203029 นาย วศกร แพทยา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.86

32 5321203049 นาย กฤตนัย ก๋าวี คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.34

33 5421203017 นางสาว อังคณา ผิวอ่อน คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.5

34 5421203090 นาย ธีรภัทร์ สิงห์นอก คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.51

35 5421203136 นางสาว พุทธิมา ดิษบรรจง คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.56

36 5421211004 นางสาว พิมผกา บินซามิน คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.16

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่3 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

37 5521203037 นางสาว ศุภาพร มุขมา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.53

38 5521203038 นางสาว กชมน วิบูลย์เวชวาณิชย์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.44

39 5521203047 นางสาว ณัฐวรรณ นาเมืองรักษ์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.58

40 5521203052 นางสาว สุวรรณา พรหมศิริ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.77

41 5521203053 นางสาว รจนา ชุ่มวิเชียร คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.5

42 5521203069 นาย ชลธิศ บูชาทิพย์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.43

43 5521203072 นางสาว ชนาพร ปิน่ธกุล คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.43

44 5521203109 นาย ปิยเศรษฐ์ มาเนตร คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.7

45 5621203002 นางสาว จีรสุดา ทวีสุข คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.66

46 5621203004 นางสาว ขวัญพร กงเพ็ชร คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.02

47 5621203008 นาย สุพจน์ ต้ังทัตพงศธร คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.73

48 5621203009 นางสาว กัตติกา แสวงสุข คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.39

49 5621203012 นางสาว ทิพย์สุวรรณ บรรทัดจันทร์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.27

50 5621203013 นางสาว ภิญญดา นครเสด็จ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.72

51 5621203018 นางสาว วนิดา ธนศุทธวงศ์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.71 1

52 5621203021 นาย ศุภกิตต์ิ ซ้ิมพัฒนวงษ์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.52

53 5621203023 นางสาว นิภาพร แสพลกรัง คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.93

54 5621203024 นางสาว นริชา แสงโสภา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.51

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่4 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

55 5621203026 นางสาว ณัฐนันท์ จ ารัสพงศ์วิกัย คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.75

56 5621203030 นางสาว ปิยนันท์ หีตล าพูน คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.43

57 5621203031 นางสาว วันทกานต์ อินทะนิน คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.29

58 5621203033 นางสาว ณัฏฐิกา นิลมณี คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.59

59 5621203034 นางสาว ศุกร์หรรษา บุญธรรม คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.04

60 5621203035 นางสาว วรรณวิสา กมลวิบูรณ์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.93

61 5621203041 นางสาว สุชาริณี ขาวพุม่ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.32

62 5621203044 นางสาว ชัญญานุช จ าปาเงิน คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.4

63 5621203046 นางสาว กุญช์ชญา ปุณยพันธ์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.92

64 5621203051 นางสาว ทิฆมัพร คงเนียม คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.51 2

65 5621203053 นางสาว กชพร มาจาก คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.2

66 5621203058 นางสาว รัชนก บุญเกิด คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.31

67 5621203061 นางสาว นฤมล บัวจันทร์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.64

68 5621203062 นาย ศุภณัฐ โรจนภิญโญ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.63

69 5621203074 นางสาว ดวงสุดา บ ารุงวงษ์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.09

70 5621203077 นาย พงษ์ศิริ ใบยา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.57

71 5621203078 นางสาว จุฑารัตน์ ปุก๊คาม คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.84

72 5621203082 นาย พิชานนท์ แซ่อื้อ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.88

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่5 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

73 5621203083 นางสาว ธีริศรา สังฆค์รุฑ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.82

74 5621203085 นางสาว เบญจวรรณ พลจันทร์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.87

75 5621203086 นางสาว จริยา สีแสนห้าว คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.8

76 5621203089 นางสาว ภัคจิรา วงษ์เจริญ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.69

77 5621203091 นาย ชาตรี ริมธีระกุล คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.65

78 5621203094 นางสาว กัญญาณัฐ หาญณรงค์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.44

79 5621203096 นางสาว สุธาทิพย์ แซ่อึ้ง คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.84

80 5621203100 นาย อรรถวิทย์ วิเชียรพิทยา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.5

81 5621203102 นางสาว สุกัญญา โคตรภักดี คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.63

82 5621203103 นาย ณัฐพล หลิน คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.93

83 5621203105 นาย ชินวัตร เปสุริยะ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.61

84 5621203109 นางสาว ปริชญา ทองปัญญา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.94

85 5621203117 นางสาว สุมนา พิลาสันต์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.56

86 5621203121 นางสาว ณิชนันท์ หว่องพาณิชย์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.87

87 5621203123 นางสาว อรสา หาญแก่น คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.81

88 5621203125 นางสาว ธนัชศร ชุติมานันทวัน คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.72

89 5621203127 นางสาว ขนิษฐา เมืองมัจฉา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3

90 5321216002 นาย ธีรภัทร เพราะพินิจ เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.37

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

91 5421216008 นางสาว สาธิมา ล้วนโค เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.85

92 5421216009 นาย สุเชาว์ กุงไธสง เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.41

93 5521216002 นางสาว จิราภรณ์ บัวส่อง เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.55

94 5521216005 นางสาว ภารดี ไขลาเมา เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.36

95 5621216005 นางสาว ปรรณรัสสร ด าดี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.75

96 5621216006 นางสาว รัตนาภรณ์ แสงโสภา เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.91

97 5521280001 นาย พงศ์ศิริ การุณยฐิติ เคมีอตุสาหกรรม (ปิโตรเคมีและส่ิงแวดล้อม) วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.21

98 5521280008 นางสาว ดวงกมล บุญบ ารุง เคมีอตุสาหกรรม (ปิโตรเคมีและส่ิงแวดล้อม) วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.53

99 5521280010 นางสาว กมลชนก รอดวินิจ เคมีอตุสาหกรรม (ปิโตรเคมีและส่ิงแวดล้อม) วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.34

100 5621280002 นางสาว ธิดารัตน์ เดชฉกรรจ์ เคมีอตุสาหกรรม (ปิโตรเคมีและส่ิงแวดล้อม) วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.11

101 5621280005 นางสาว เจมจิรา ไขสาร เคมีอตุสาหกรรม (ปิโตรเคมีและส่ิงแวดล้อม) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.65

102 5621251002 นางสาว อภิญญา โพธิท์อง จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.32

103 5621251004 นางสาว ดารณี วาสีประไพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 3

104 5621251006 นางสาว ปาราวตี ชนูนันท์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.07

105 5621251007 นางสาว ศิราณี ศรีสุข จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.47

106 5521284003 นางสาว สุดารัตน์ เยื่อใย ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.94

107 5521284016 นางสาว พัชรา ปาชา ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.57

108 5521284017 นางสาว วัจรีย์ นิตุธร ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.55

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

109 5621284001 นางสาว ประภาภรณ์ วงษ์เปลียว ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.74

110 5621284004 นางสาว ชิดชนก เฮียงราช ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.32

111 5621284005 นางสาว พิมชนก ชื่นบาน ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.72

112 5621284006 นางสาว หนึ่งฤดี คลังกูล ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.53

113 5621284008 นางสาว ศิริสิน ด่านจับกุม ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.07

114 5621284009 นางสาว ณัฐกาญจน์ โชติงาม ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.21

115 5621284010 นางสาว สุนิสา แก่นจันทร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.64 2

116 5621284012 นางสาว พนิดา สมจิตร ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.73

117 5621284018 นางสาว นิลมัย ดวงมาลา ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.18

118 5621284019 นางสาว มณีรัตน์ พิมพ์พันธ์ ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.82

119 5621284023 นางสาว สุกันยา รักษาสระน้อย ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.13

120 5621284025 นางสาว ชลธิชา วรรณสุทธะ ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.75

121 5121701033 นางสาว เกสรา กิจศุภสิน เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.24

122 5221701047 นาย รอเฉด ล าโป เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.53

123 5321701070 นางสาว เสาวภา ไตรพิพัฒน์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.07

124 5221241011 นาย พรชัย สาระรัตน์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.66

125 5221241018 นาย รัฐนันท์ พูลสวัสด์ิ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.43

126 5321241002 นาย เกษมสันต์ เดชศรี เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.23

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

127 5321241007 นาย ปิยวัฒน์ ร่วมสุขสมสกุล เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.69

128 5321241013 นาย ชัยวัฒน์ กัญจนา เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.22

129 5421241006 นาย รัตนพันธ์ ฟักกล่ิน เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.77

130 5421241011 นาย ธีรเดช แจ่มกระจ่าง เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.97

131 5121245077 นางสาว ณัฐธิดา ยิ่งจอหอ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.36

132 5121245078 นาย พนิต เจนวารินทร์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.77

133 5221245029 นาย ธนานันท์ ขจรกาญจนรักษ์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2

134 5221245054 นาย ภัทรพงศ์ ท้วมสมบูรณ์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.11

135 5221245117 นาย กมลวัฒน์ จันทร์ทองอ่อน เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.25

136 5221245121 นาย จิตรเสน ม่วงนาค เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.23

137 5321243002 นาย ภาคภูมิ อ่ ากลัด เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.12

138 5321245060 นาย กช รัตนพนมกร เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.02

139 5421245083 นางสาว ศุภมาส วงษ์โสรัจ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.5

140 5321264005 นาย สมพร มีขุนทด เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.4

141 5321264008 นาย ธีระชัย โสระเนตร เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.62

142 5324246004 นาย สุเมธ สุขแสน เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.01

143 5421265001 นาย วิทูรย์ ตรีเนตร์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.91

144 5421265005 นาย กุลธร แก๊บพิมาย เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.36

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

145 5421265009 นาย วัชรินทร์ แสงสกุล เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.05

146 5421265012 นาย ณัฐพงษ์ สกลถาวรสุข เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.51

147 5421265014 นาย ธีรสาสน์ โฉมศิริ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.76

148 5424265024 นาย เรืองศักด์ิ ศรแดง เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.7

149 5424265043 นางสาว ธีรากานต์ ปิน่สุวรรณ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.2

150 5424265046 นาย ปิยวัฒน์ มูลลม่อม เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.89

151 5424265051 นาย สุรวัฒน์ ศิริจันทร์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.67

152 5424265058 นาย คฑาวุธ แสงวิโรจน์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.52

153 5521281020 นางสาว ศิริกาญจน์ ผ่องศรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.42

154 5621281004 นางสาว จิรานันท์ ตะกรุดเทีย่ง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.55

155 5221236003 นางสาว เอมอร รัตนผล เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.3

156 5421236028 นาย ธนศักด์ิ สังข์รักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.66

157 5421236032 นาย สมเกียรติ นาคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.22

158 5521236001 นางสาว ชดาภรณ์ คงนันทะ เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.15

159 5521236030 นาย ธิติพัฒน์ คงประชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.11

160 5521236033 นางสาว สุดารัตน์ เรืองฤทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.06

161 5521236035 นาย เทียนชัย เจียงศิริศุภวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.51

162 5521236038 นาย นัฐนนท์ ตรีเพ็ชร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.16

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

163 5621236002 นางสาว กรกฎ สอาด เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.7

164 5621236008 นาย สันติ สุทัดสัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.91

165 5621236010 นาย สุรภาส ชัยด า เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.84

166 5621236013 นางสาว ฐิติชญา ศรีเกษม เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.34

167 4921237094 นางสาว เจมจิราภรณ์ ศรีงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.43

168 5321238038 นาย อภิชัย เกษมพรมณี เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.42

169 5421237003 นาย อิสรา เอี่ยมส าอางค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.16

170 5421237011 นาย ปองภพ แซ่หมื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.32

171 5421237015 นาย มนต์ธัช ทองพุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.26

172 5521237002 นาย คชาพิเชฐ พวงแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.27

173 5521237009 นางสาว พิรยา ธงงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.3

174 5521237014 นาย กิตติภพ ทรัพย์พงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.18

175 5621237006 นางสาว ศิริพร หัสดี เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.16

176 5621237013 นาย อัฐพล ดวงตา เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.58

177 5621237022 นางสาว นภาพร บัวศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.42

178 5024238003 นาย จเด็จ พลอยงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.58

179 5121238025 นาย ยุรศักด์ิ พูลสวัสด์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.05

180 5221238001 นาย จักรกฤษณ์ พานิชกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.22

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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181 5221238009 นางสาว รัตนาพร ฝัดค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.27

182 5221238015 นาย ศุภมงคล ธูสรานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.43

183 5221238027 นาย โสภณ พริบไหว เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.69

184 5221238042 นาย สายธาร ฉัตรทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.55

185 5521238007 นาย ไชยวัฒน์ โพธิร่์มไทร เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.3

186 5521238013 นาย ภาณุวิชญ์ จุ้ยนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.3

187 5521238020 นาย ชาคริต นราประเสริฐวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.37

188 5521238021 นาย สุพศิน ทองบางพึง่ เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.22

189 5521238029 นาย พงศ์พิสุทธิ์ เจริญดี เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.46

190 5521238030 นาย อนุวัฒน์ นาแข็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.43

191 5521238036 นาย วรท พึง่บุญพา เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.25

192 5521238047 นาย เจนณรงค์ ข่ายกระโทก เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.4

193 5521238056 นาย อัครพล ทาไธสง เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.3

194 5621238001 นาย อเนชา บุญทองดี เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.29

195 5621238007 นาย ประกาศิต ค าวานิล เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.88

196 5221207022 นาย ธนสาร บึงศรีสวัสด์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.42

197 5221207034 นาย ทัศนัย อินทร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.85

198 5221207063 นาย ณัฐดนัย รัตนดอน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.03

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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199 5221207067 นาย กมลพล จันทร์ดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.68

200 5321207005 นาย ภูริบูรณ์ ไพบูลย์วาณิชเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.13

201 5321207006 นาย ธงชัย ตันติดลธเนศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.26

202 5421207066 นาย ธีรพงศ์ สิริบวรธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.81

203 5521207008 นาย สถาพร สิงหา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.57

204 5521207022 นาย โรจน์ศักด์ิ กล่ินกัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.76

205 5521207023 นาย ชาญวิทย์ เอี่ยมอิศรา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.44

206 5521207025 นาย ใจเพชร เกตุสุริโย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.4

207 5521207027 นาย สุทธิพร สังข์อ่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.22

208 5521207030 นาย ธีรนัย นิยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.39

209 5521207036 นาย กฤษฎา พุม่โพธิสุ์วรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.6

210 5521207053 นางสาว นัฐกานต์ สุขสุนัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.87

211 5521207059 นาย ชัยรัตน์ วีระศักด์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.37

212 5521207067 นาย รัตนพล คลคล่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.46

213 5521207069 นางสาว รุ่งทิพย์ พะวัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.34

214 5521207071 นางสาว กาญจนา บุตรพรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.76

215 5521207079 นางสาว ณัฐธิดา จอมค า วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.71

216 5521207082 นาย วีรภัทร จุฑามงคล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.58

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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217 5521207086 นางสาว ชัญญานุช เฟือ่งฟู วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.88

218 5521207089 นาย สุวรรณชัย ศิริแสงรุ่งเรือง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.55

219 5521207091 นางสาว น้ าผ้ึง ยอดโพธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.11

220 5521207104 นาย กัณหา ปักเขมายา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.42

221 5621207003 นางสาว ช่อผกา ศิริบุตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.5

222 5621207004 นาย อธิวัฒน์ ทุม่สักกะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.03

223 5621207017 นาย อภิรัฐ เปรมชนะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.07

224 5621207024 นาย ธัชชัย จันทะมะณี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.06

225 5621207027 นาย คงยิ่ง คุณเขต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.8

226 5621207040 นางสาว ดาราวดี อินทร์ดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3

227 5621207041 นางสาว ปรารถนา สัตบุตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3

228 5621207042 นาย วรฤทธิ์ อุสมาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.65

229 5621207043 นาย สุภาพ พหลแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.34

230 5621207052 นาย ดุสิต พรมรินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.62

231 5621207057 นาย ณัฐสันต์ ใจแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.75

232 5621207072 นางสาว กาญติมา วันโสภา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.23

233 5621207076 นางสาว ปวิชญา เล็กค า วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.08

234 5621207077 นาย มงคล พิศุทธ์ทิฆมัพร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.97

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

235 5621207080 นาย พัฒนะ วรพจน์มงคล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.65

236 5621207099 นาย จีรโรจน์ มะมา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.71

237 5621207114 นาย สุทิน จันทร์ภักดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.74

238 5621207115 นาย ชนวีร์ นุกูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.04

239 5621207124 นางสาว จันฑาทิพย์ พุฒเจือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.04

240 5121208023 นาย ก้องเกียรติ ไพรเต้ีย วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.13

241 5321208003 นางสาว อานีตา นิเซ็ง วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.06

242 5324208005 นางสาว พรทิพย์ สุนทะวงษ์ วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.61

243 5324208007 นาง วรรณธณี กันภัย วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.76

244 5324208009 นางสาว กรรณิกา ยศอินทร์ วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.26

245 5324208017 นางสาว สุภาวดี แหงสูงเนิน วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.05

246 5324208020 นางสาว สุพรรัตน์ คงสัตย์ วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.84

247 5424208020 นางสาว นิลุบล บุญอบ วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.78

248 5424208027 นาย เจติพัฒน์ สอดศรี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.44

249 5424208034 นางสาว กฤษติญา สุวัตถิ วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.73

250 5424208045 นางสาว วรรณิศา สนามชัย วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.42

251 5121211008 นางสาว เวณิกา จ าพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.14

252 5121211017 นางสาว จริยา เกตุกราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.29

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

253 5221211009 นางสาว สุกัญญา อุยี่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.08

254 5221211010 นาย นันทพัฒน์ ดาปาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.17

255 5321211001 นางสาว พุธิตา ก าไรเพ็ชร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.55

256 5321211004 นาย กิตติกรณ์ น้อยผาสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.01

257 5421211007 นาย วิโรจน์ ปรึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.45

258 5521211001 นางสาว อลิสา ครุฑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.78

259 5521211017 นางสาว วลัยลักษณ์ นุ้ยน้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.31

260 5521211019 นางสาว จันทร์จิรา ดวงกมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.89

261 5521211020 นาย จีรศักด์ิ เกล้ียงล ายอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.42

262 5521211025 นางสาว ฐาปนี ศรีใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.27

263 5521211035 นางสาว ดวงเดือน โพธิด์ก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.98

264 5621211001 นางสาว เมธ์วดี ว่องบุณยรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.66

265 5621211004 นางสาว ปนัดดา มีเพ็ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.33

266 5621211005 นางสาว รตรีมาส พิชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.58

267 5621211009 นางสาว ตาพลอย รักษาราชวิตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.1

268 5621211011 นางสาว นิภาวัล พรมรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.72

269 5621211012 นางสาว วันวิสา เดียรประโคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.37

270 5621211016 นางสาว พิมพ์ฤดี แก้วรักษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.14

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่16 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

271 5621211024 นางสาว พัชริดา อรรถโยโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.4

272 5621211030 นางสาว เมขลา แจ้งอิ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.33

273 5621211034 นางสาว บงกช ตะกรุดแจ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.66

274 5221260001 นาย วัชรากร ตันสุวรรณ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.46

275 5321260010 นางสาว ธัญญารัตน์ แสงอรุณ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.3

276 5421260021 นางสาว ศุภวัลย์ เปีย่มรอด วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.58

277 5621260004 นางสาว ฐิติมา นกน้อย วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.01

278 5621260005 นางสาว อารียา นาคเดช วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.66

279 5621260007 นางสาว นิตยา พรมแก้ว วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.49

280 5621260009 นางสาว สมฤดี ม่านโคกสูง วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.38

281 5621260010 นางสาว กนกลัดดา สิมมา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.17

282 5621260012 นางสาว ปัทมา เสร็จธุระ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.77

283 5621260014 นางสาว ธัญลักษณ์ แจงบ ารุง วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.48

284 5621260015 นางสาว อารียา พรมโคตร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.57

285 5621260018 นางสาว อนินทิตา เครือเอี่ยม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.99

286 5621260019 นางสาว วรัญญา ชนะพาล วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.04

287 5621260021 นาย วรวุฒิ โพพา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.54

288 5621260022 นางสาว ทัศนีย์ ตุ่งพิลา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.41

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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289 5621260023 นาย อิทธิพล สีใส วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.8

290 5621260025 นาย ธนพงศ์ นุสโต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.39

291 5621260027 นางสาว มุกดา กอแก้ว วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.79

292 5621260028 นางสาว เพียงฤทัย วัฒนาสุริยนนท์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.51

293 5621260029 นางสาว สุดารัตน์ แสงทอง วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.09

294 5621260031 นางสาว ศิริอร ฆอ้งแสง วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.28

295 5621260033 นางสาว อรวรรณ นรินทร์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.6

296 5621260034 นาย มานิตย์ สกุณี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.83

297 5321250017 นางสาว ศิรินภา นายาต วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การส่วเสริมสุขภาพ) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.92

298 5221225021 นาย สานิตย์ สมเพชร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.2

299 5221225025 นาย อภิสิทธิ์ บุญเรือง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.63

300 5224225005 นาย ปพนพัชร์ วาศวิเศษพงศ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.77

301 5321225006 นาย กฤษฎา โอนนอก ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.84

302 5321225008 นางสาว เปรมสุดา เชยพุดซา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.85

303 5321225011 นางสาว ทวีนันท์ ดีมาก ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.01

304 5421225006 นาย จักรกฤษณ์ หมื่นใจหาญ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.87

305 5421225010 นาย ภาณุ เลิศสมิตพร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.14

306 5421225023 นางสาว ศิริวรรณ นิ่มน้อย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.32

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

307 5421225030 นาย กลวัชร พึง่สุพรรณ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.6

308 5421225039 นาย ศุภวัฒน์ สุภเดช ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.1

309 5421225058 นางสาว ยุวรี พุฒพรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.79

310 5521225005 นางสาว ฐิติมา จันทร์ใหม่ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.66

311 5521225048 นางสาว สุหรรษา นิยมชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.78

312 5621225009 นางสาว กัญธิชา ชมภูศรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.91

313 5621225015 นาย อภิรัตน์ อัศวเลิศปัญญากุล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.8

314 5621225016 นาย เฉลิมชัย อ่ าบางกระทุม่ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.9

315 5621225023 นางสาว ปิยะวรรณ เสาสูง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.86

316 5621225036 นางสาว ปาณิสรา ศรีเกตุ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.04

317 5621225049 นาย วรวีร์ กนิษฐพยาฆร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.66

318 5621225050 นางสาว วารุณี ใจงาม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.75

319 5521283006 นางสาว สินีนาถ นันทสังข์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.15

320 5521283014 นางสาว ศิริประภา โคตรเคร่ือง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.68

321 5524283001 นางสาว ระวีวรรณ ใบขุนทด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.07

322 5524283005 นางสาว มณีกานต์ ใจกล้า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.99

323 5524283019 นางสาว กัญญารัตน์ วิลัยพิศ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.33

324 5524283022 นางสาว นิยดา สุขบัญชาชัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.67

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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325 5621283001 นางสาว กรองกาญจน์ ทองอันตัง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.03

326 5621283002 นางสาว ภาวิดา อุไรกิจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.53

327 5621283003 นางสาว กาญจนา พะวัน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.42 2

328 5621283004 นางสาว อารียา กองทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.21

329 5621283005 นาย กวินภพ ธงถาวรสุวรรณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.4

330 5621283006 นางสาว คัทลียา นรดี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.7

331 5621283011 นางสาว ทิพยรัตน์ งามไสว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.33

332 5621283012 นางสาว ณัฐณิชา มีชัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.87

333 5621283015 นางสาว สุภัทรตรา เขตชมภู อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.93

334 5621283016 นางสาว ประติณญา เฉยชู อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.78

335 5621283017 นางสาว กานดาภร สนองกัณฑ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.57

336 5621283018 นาย ธนวัฒน์ สมณะกุล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.93

337 5621283019 นางสาว วรพิชชา ทองหล่อ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.17

338 5621283020 นางสาว พรทิพย์ สายทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.3

339 5621283021 นางสาว วสุนันท์ ล่องแพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.59

340 5621283022 นางสาว เสาวลักษณ์ หนูแย้ม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.75 1

341 5621283024 นางสาว จารุวรรณ อินทะนัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.43

342 5621283025 นางสาว สุวัฒนา สติภา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.32

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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343 5621283026 นางสาว พรทิพย์ ลาบุตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.91

344 5621283027 นางสาว กนกวรรณ ยาพรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.9

345 5621283029 นางสาว สโรชา จันทร์เพชร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.02

346 5621283031 นางสาว อุลัยวรรณ อนงนุช อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.61

347 5621283035 นางสาว วิภาวัลย์ ใหม่สวัสด์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.26

348 5621283037 นางสาว สุกัญญา แสงศรีบุญเรือง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.61

349 5621283038 นาย ภาณุพงศ์ ศรีมากเปีย่ม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.71

350 5521282002 นาย จักรกฤช เลิศวิจิตรานนท์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.59

351 5521282003 นางสาว รพีพรรณ พูลสวัสด์ิ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต 3.2

352 5521282008 นาย ณรงค์ธัช อธิวุฒิเตชะกุล แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.94

353 5521282020 นาย ชานนท์ สุรินทร์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.08

354 5521282036 นางสาว อาทิตตา หงษ์จินดา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.42

355 5521282040 นาย กฤษฎา เชียงไขแก้ว แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.55

356 5521282051 นางสาว นุชราพร พรหมมิน แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.57

357 5521282052 นางสาว อัญมณี พิจิตวรการ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.92

358 5621282003 นางสาว อลิษา เทินสะเกตุ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.34

359 5621282015 นางสาว บุญสิริ น้ าใจดี แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.36

360 5621282016 นาย วรวุฒิ รอดบุญเรือง แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.72

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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361 5621282028 นาย สรกฤช เอี่ยมสะอาด แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.66

362 5621282032 นางสาว กัณฐิกา บางนางเกร็ง แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.83

363 5334274083 นาย ประเสริฐ เสลาหอม การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.66

364 5434270019 นาย บุญล้อม มณีศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอก การจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 3.33

365 5521270017 นาย มนัส ประสมทรัพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.92

366 5521270024 นาย ศรายุทธ ศรีสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.68

367 5521270030 นาย กิตติพล ศรีเพชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.28

368 5521270041 นาย ประกิต ท่าผา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.48

369 5521270042 นางสาว ชฎาพร นิลเขียว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.54

370 5521270044 นาย ภานุพงศ์ นาคประเสริฐ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.05

371 5521270046 นาย อัครพล ผิวข า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.58

372 5521270058 นาย อัษฎายุทธ ปล่ังวัฒนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.57

373 5521270060 นาย อนุพงค์ รงคีรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.38

374 5621270009 นาย กีรติ พยานอน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.24

375 5621270010 นาย ธิติสรร จารุปกรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.16

376 5621270011 นาย อภินันท์ จิตต์นอก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.91

377 5621270015 นาย ทิฆมัพร อินจัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.6

378 5621270019 นาย อิงฟ้า ชัยทาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.56

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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379 5621270034 นาย นภวิชญ์ โตศักด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.47

380 5621270037 นาย ธนาธิป ฤทธิสิงห์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.04

381 5621270039 นาย สุรศักด์ิ มาสมทบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.42

382 5621270040 นาย สันติ สุเชาว์อินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.46

383 5621270041 นางสาว สุนิสา โคนอก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.63

384 5621270062 นาย สาโรช อินชายเขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.28

385 5631270040 นางสาว ดารัตน์ แสนหล้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.67

386 5734270040 นาย อธิปพัฒน์ ชูคันหอม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.81

387 5734270052 นางสาว มนสิชา ไชยการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.65

388 5831270002 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทศพร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.7

389 5831270003 นาย ฐาปัตย์ สังข์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.08

390 5831270005 นาย ณัฐวุฒิ ยุวอมรเมธี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3

391 5831270011 นาย ฐานนันดร์ สีดาแหลม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.18

392 5831270012 นาย วสันต์ ชื่นกล่ิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.82

393 5831270014 นาย ธีรภัทร์ หาสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.35

394 5831271001 นาย ฐากูร ยืนยง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.88

395 5834270001 นางสาว สมใจ ทรงคาศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.57

396 5834270002 นางสาว อมรรัตน์ วอนไวย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.64

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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397 5834270004 นางสาว วราภรณ์ แก้วสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.12

398 5834270005 นางสาว กล่ินบุปผา ปุกะนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.04

399 5834270006 นาย สายันต์ บุตรรักษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.84

400 5834270007 นาย บัณฑิต สุนทรวารี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.12

401 5834270008 นาย ปกรณ์ อิ่มมาก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.37

402 5834270011 นางสาว พัฒนา ทะดวง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.37

403 5834270013 นางสาว ปรียาพร แสงค้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.15

404 5834270014 สิบเอก ชัยภัทร ประชุมพล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.65

405 5834270015 นางสาว นิตยา พรมจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.6

406 5834270016 นาย ไพโรจน์ หงษ์ยิ้ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.71

407 5834270017 นาย พิชญุตม์ บุญศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.23

408 5834270020 นางสาว สุดารัตน์ บุญคร่ัง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.35

409 5834270021 นาย ชานนท์ สุกิจคานนท์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.32

410 5834270025 นางสาว ปินุดา ภักด์ิชัยภูมิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.45

411 5834270027 นางสาว จิราพร ผาดแผ้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.56

412 5834270028 นางสาว ริมดาว โกฎสันเทียะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.68

413 5834270030 นาย ภัครินทร์ คุปตะบุตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.2

414 5834270031 นาย พีรพล แทนเกษม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.35

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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415 5834270032 นาย จารุวัฒน์ ดาวเศรษฐ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.99

416 5834270033 นาย สุทธพัฒน์ ผิวบางกูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.04

417 5834270034 นาย ทรงชัย หอมทวนลม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.11

418 5834270035 นางสาว ณัฐชา เสรีรักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.58

419 5834270036 นาย อภิสิทธิ์ คล่องดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.45

420 5834270038 นางสาว วาสนา อินสาย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.35

421 5834270040 นางสาว พิมพ์ใจ อัศวภูมิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.13

422 5834270045 นางสาว จุฬาลักษณ์ พันรัม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.87

423 5834270046 นาย ชนาธิป เกิดปทุม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.84

424 5834270047 นาย ภูดิศ ฐานบุณยกร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.72

425 5834270048 นาย บัญเจิด อภิชาติสิริกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.2

426 5834270049 นางสาว ปิยะวรรณ ขันแข็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.8

427 5834270051 นาย ศรายุทธ กินนารักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.04

428 5834270052 นางสาว สุภาวรรณ คิดดีจริง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.5

429 5834270053 นาย ณัฐชัย ฮวบดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.14

430 5834270055 นาย อมฤต จันทะแสน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.99

431 5834270056 นาย สมคิด ฤทธิรงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.57

432 5834270058 จ่าโท สุระชัย อุปัชฌาย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.36

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่25 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

433 5834270059 นาย ธีรบูรณ์ กล่อมเกษม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.54

434 5521271004 นาย ราชวิทย์ หนูแย้ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.56

435 5521271005 นาย วัชรินทร์ ทองยอดพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.51

436 5521271017 นาย โภคิน จรุงพร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.48

437 5521271032 นาย พัฒนา เร่งดารา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.36

438 5521271063 นาย อภิรัตน์ เหนี่ยวร้ังใจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.52

439 5534271102 นาย ไพฑูรย์ สุระพล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.08

440 5621271008 นาย วัฒนา ผ่องใส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.9

441 5621271009 นาย จิรายุ จิราพิพัฒนชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.93

442 5621271025 นาย เจตษฎา กุนาลักษณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.57

443 5621271046 นาย ประสงค์ จั่นเพ็ชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.55

444 5621271051 นาย ปิติกูร จันดากุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.47

445 5834271001 นาย ณัฐพงษ์ เอมโกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.44

446 5834271002 นาย สิทธิกร ประภาสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.4

447 5834271003 นาย อนุสร วงค์ตาเทพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.01

448 5834271005 นาย นฤพนธ์ สมิตเมฆ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.66

449 5834271006 นางสาว น้ าทิพย์ พันธ์แสน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.25

450 5834271007 นางสาว ปริดาพร อาจศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.4

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่26 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

451 5834271010 นาย นพพล โคตะรุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.43

452 5834271011 นาย ศิลปะ บุญชู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.33

453 5834271012 นาย ณัฐกานต์ ฤทธิเดช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.76

454 5834271014 นาย ชิน ขุนทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.68

455 5834271015 นาย สมพร ช่วยเมืองปัก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.63

456 5834271016 นางสาว เพียงฤดี ศรีมันตะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.28

457 5834271017 นาย วิสันต์ ชินวัฒน์เจริญพร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.2

458 5834271018 นาย เบญจพล ขันทะสีมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.59

459 5834271019 นาย สุริยา โพธิง์าม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.15

460 5521272008 นางสาว จินตนา ศรีนิล เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.69

461 5521272031 นาย วิธวิชญ์ ศดิศพงศ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.55

462 5621272003 นาย พีรพล ข าทอง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.08

463 5621272004 นาย นพพล หวังกุล เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.37

464 5621272006 นาย วรนันท์ เดชธนโสภานันท์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.96

465 5621272008 นาย เดชาพล เล็กเขตต์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.88

466 5621272009 นางสาว ปณิดา ศรีส าราญ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.03

467 5621272010 นางสาว สุฑามาส มีพูล เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.97

468 5621272012 นาย ณัฐพล เจือกโว้น เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.32

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

469 5621272017 นาย พงษ์ภิรมย์ บัวทอง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.27

470 5621272018 นาย สิทธิชัย ภาวศุทธิภัทร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.96

471 5621272020 นาย กุลชาติ อสรเวช เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.33

472 5621272021 นาย กฤษฎากร เต่าทอง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.38

473 5621272022 นางสาว ศรีวรา อจลสุต เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.79

474 5621272024 นาย สุรเดช เลิศวรไกร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.71

475 5621272026 นาย เรืองวุฒิ โมกศิริ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.46

476 5621272028 นาย ธีทัต ภูร่ะหงษ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.69

477 5621272029 นางสาว พานิชย์ พิมล เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.89

478 5621272031 นางสาว ลลิดา ชายกลาง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.61

479 5621272032 นาย วุฒิโชติ ทาหาญ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.34

480 5621272036 นาย มนัสนันท์ อุ่นจิตร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.39

481 5621272037 นาย พีรพล พันธุท์า เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.59

482 5621272039 นาย ทิวา ไหมทอง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.46

483 5621272048 นาย เจตดิลก โคตบุตร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.17

484 5621272053 นางสาว วรรณศิกา โตเฟือ่ง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.95

485 5621272062 นาย ภานุพงษ์ วิริยะเอกกูล เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.04

486 5634272107 นาย โย ค านึง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.43

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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487 5634272108 นาย จักรพรรณ์ ธ ารงศรีสกุล เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.46

488 5634272123 นาย วริทธิพ์งษ์ ทองประเสริฐ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.14

489 5734272045 นางสาว อรทัย แสนสวย เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.55

490 5834272001 นางสาว นรีรัก วรนาม เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.71

491 5834272002 นางสาว ไปลภัสร์ อุดมกิจแจ่มเลิศ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.48

492 5834272003 นางสาว ลีลาวดี น้ าหยด เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.01

493 5834272009 นาย รักษ์ ร้องขันแก้ว เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.13

494 5834272011 นางสาว พัชราภรณ์ วัชโรปกรณ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.61

495 5834272013 นางสาว มาลินี สิงห์ขันธ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.81

496 5834272014 นางสาว อารยา มณีพูล เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.14

497 5834272015 นางสาว ธนิสร ชนะพันธ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.33

498 5834272017 นาย ศราวุฒิ ช้างเชื้อวงษ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.71

499 5834272022 นางสาว อรวรรณ เหมรวีวรรณ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.89

500 5834272023 นางสาว ฐิติมา สักค า เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.32

501 5834272024 นางสาว พจนารถ พรหมประดิษฐ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.61

502 5834272028 นางสาว กานต์พิชชา จิโน เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.24

503 5834272029 นาย อามีน บุญเสือ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.25

504 5834272030 นาย ทวีศักด์ิ เจริญภิญโญ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.94

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่29 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

505 5834272031 นาย นิวัฒน์ จันทร์เส่ง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.76

506 5834272041 นางสาว ปิยะดา บาสี เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.33

507 5834272042 นางสาว อรทัย มาสอน เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3

508 5834272046 นางสาว รักชนก จันทร์มนตรี เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.37

509 5834272048 นางสาว สุพัตรา โทนะพันธ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.78

510 5834272049 นางสาว ปรียานุช อุยะวาปี เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.03

511 5834272050 นางสาว นวพร โลหะศิริกุล เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.94

512 5834272051 นางสาว สุนิสา กล่ินษร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.74

513 5834272053 นาย จักรกฤช นาค า เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(เทคโนโลยโีลจสิติกส์) เทคโนโลยีบัณฑิต 3.06

514 5421267012 นาย พงศนันท์ ธิมาไชย เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.27

515 5421267017 นาย ยุทธนา จั่นเพชร เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.54

516 5221261020 นาย ราเชนทร์ รามโกมุท เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.78

517 5321268009 นาย ชนกาล สดชื่น เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.36

518 5421268009 นาย สิทธิชัย วิลัยมาตย์ เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.4

519 5421268042 นาย อ านวย สร้อยสุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.47

520 5421268045 นางสาว ชลธิชา อ่อนน้อม เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีบัณฑิต 2.69

521 5321256007 นางสาว นิศารัตน์ สิงห์บุญมี การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 2.26

522 5721256009 นางสาว ปทุมมา สายเนตร การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 3.18

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่30 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

523 5721256010 นางสาว ตรองหทัย นาคแพน การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 3.4 2

524 5721256011 นาย ปุรฉัตร วัฒนพรชัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 3.03

525 5721256012 นางสาว ธนวรรณ วิชญธรกุล การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 3.22

526 5721256013 นางสาว จันจิรา ปิดตาทะเส การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 2.68

527 5721256014 นางสาว กุสุมาศ ตันไชย การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 3.64 1

528 5721256015 นางสาว นวมลล์ิ สังข์สม การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 3.55

529 5721256016 นางสาว โชติกา ชัยเพชร การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 2.83

530 5721256017 นางสาว สุคันธา กล่อมเกล้ียง การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 3.37

531 5721256018 นางสาว นูรีซัน นิสัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 3.52 2

532 5721256019 นางสาว มีนา อมรสุรพันธ์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 3.32

533 5721256020 นางสาว นันทิยา แม่นหมาย การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 3.19

534 5721256021 นางสาว แพรวา พาทีทิน การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 3.57 2

535 5721256022 นาย สิทธิพงศ์ พรประสิทธิ์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 2.97

536 5721256023 นางสาว กนกอร อนุกูลวงษ์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 2.93

537 5721256024 นางสาว บัลกีส มามะ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 3.74 1

538 5721256025 นางสาว จิราภรณ์ ละอองปลิว การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 3.28

539 5121601017 นาย สิทธิพงษ์ โคษา วิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3.02

540 5621603002 นาย วรัตถ์ หิรัญบุศย์ วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3.34

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่31 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

541 5621603016 นาย อดิศักด์ิ คูณคร่อง วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.82

542 5621603032 นาย สีหราช เงินจันทร์ วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3.16

543 5221602019 นาย เดชฤทธิ์ พลายเนาว์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.68

544 5221602030 นาย ธนกร ฉายอรุณ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.35

545 5321602021 นาย อภิชาติ สุขสุพุฒ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.32

546 5521602018 นาย ภูมินทร์ หมั่นประกอบ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.12

547 5521602021 นางสาว อากรทิพย์ อยู่ญาติมาก วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.63

548 5521602058 นาย วันชัย ศรีมงคล วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.25

549 5521602089 นาย กัมปนาท ไชยแสน วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.41

550 5524602111 นาย ณพชร ลาระลม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3.31

551 5621602009 นาย ทิวากร เลาหวิวัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.55

552 5621602012 นาย สามารถ คงพูล วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.97

553 5621602013 นาย ชัยวัฒน์ สง่าสมพล วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3.22

554 5621602016 นาย เกษมสันต์ สุวพณิชพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.5

555 5621602032 นาย สุรเสกข์ สุขสอน วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.4

556 5621602043 นาย เอกรินทร์ หงษ์ทอง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.58

557 5621602068 นาย ปิยวัฒน์ กุนะ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2.38

558 5321802089 นาย บรรพจน์ มาคุ้ม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.03

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่32 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

559 5521802001 นางสาว    ภาณิกา เบ็ญจชาติ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.13

560 5524802016 นางสาว มนทยา เหล็กยัง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.72

561 5524802021 นาย รัชช์ณฤทธิ์ จิตบุญญอารีย์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.33

562 5524802033 นางสาว เลอลักษณ์ วัฒน์ศัพท์สินธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.32

563 5524802036 นางสาว จันทรรัตน์ อังกาบ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.29

564 5524802040 นางสาว พัชรี ประจงจัด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.12

565 5621802001 นางสาว อารียา ประสารการ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.48

566 5621802002 นางสาว ไอลดา เหล่ือมศรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.55

567 5621802003 นางสาว ปรียาภรณ์ อินทร์จันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.26 2

568 5621802004 นางสาว ศิรดา ก้านเพ็ชร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.18

569 5621802005 นางสาว สุภาวดี ยมโชติ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.53

570 5621802006 นางสาว ธิดานันท์ ด้วงทอง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.22

571 5621802008 นางสาว อรพิน แสนสุริวงค์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.61 2

572 5621802011 นางสาว นริศรา ใจงาม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.53

573 5621802012 นางสาว นิษฐ์ธรีย์ เพ็ชรเกื้อ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.19

574 5621802013 นางสาว กนกวรรณ หลงกลาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.96

575 5621802014 นางสาว สุวนันท์ อรกุล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.25

576 5621802016 นางสาว พิกุลแก้ว อุไรรัมย์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.41

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่33 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

577 5621802018 นางสาว รัตนพร ฉิมพุฒ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.95

578 5621802019 นางสาว กัลยา มาโต สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.49

579 5621802020 นางสาว เบญจพร ไขขุนทด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.51

580 5621802021 นางสาว ศิริพร แอบบัว สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.66

581 5621802022 นางสาว อชราภรณ์ เครือจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.21

582 5621802023 นางสาว เกศินี ศรีเทพ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.58

583 5621802024 นางสาว วราภรณ์ นิมนากรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.78

584 5621802025 นางสาว เสาวลักษณ์ บ ารุงสวน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.66

585 5621802026 นางสาว ณัฐกฤตา กอบธรรม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.83

586 5621802027 นางสาว จินตนา จอมพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.89

587 5621802028 นางสาว เพ็ญพร ปานพรหมมาศ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.66 2

588 5621802029 นางสาว ศุภลักษณ์ เหมพร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.34

589 5621802030 นางสาว ปิยะนันท์ กล่ินจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.72 2

590 5621802031 นางสาว ศันศนีย์ สิทธิจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.71

591 5621802033 นางสาว สุชาดา ดาราแหวว สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.9

592 5621802034 นางสาว ธัญญรัตน์ ชายผา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.67

593 5621802035 นาย ศุภชัย บุญค าภา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.86

594 5621802036 นาย อดุลย์เดช มะหะแซ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.62

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่34 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

595 5621802037 นางสาว วิมลรัตน์ ศรีเมฆ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.58

596 5621802038 นางสาว ธัญชนก สัตบุตร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.26

597 5621802039 นางสาว นูรมี เจ๊ะเต๊ะ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.26

598 5621802040 นางสาว สรียา ศรีหา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.89

599 5621802041 นาย ชวิน คุณวันดี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.92

600 5621802042 นางสาว วสุดาภรณ์ กาญจนโสภณ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.24

601 5621802043 นาย นูรดีน เจะและ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.38

602 5621802045 นางสาว วิภาวี อิ่มศิลป์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.06

603 5621802046 นางสาว เบญจมาส เจริญสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.54 2

604 5621802047 นางสาว ปรียาภรณ์ สีดาจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.55

605 5621802048 นางสาว ณัฐรุจา วิเลปะนะ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.05

606 5621802049 นางสาว กฤติยา เชื้อดี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.01

607 5621802050 นางสาว จตุพร สารการ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.33

608 5621802051 นางสาว รัชนีวรรณ ตับสันเทียะ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.87

609 5621802052 นางสาว อรอุมา บุญลับ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.84

610 5621802053 นางสาว รัตติยา อ าไพรัตน์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.17

611 5621802054 นางสาว ชฎาพร สวัสดี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.3

612 5621802056 นางสาว พัชริดา อบอุ่น สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.28

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่35 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

613 5621802057 นางสาว จิริยาพร นาไฮ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.77

614 5621802062 นางสาว นุชวรา วิเชยละ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.02

615 5621802063 นางสาว สาวิตรี ขาวจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.51 2

616 5621802064 นาย วุฒิศักด์ิ โกษค า สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.91

617 5621802067 นางสาว ฐิติกาญจน์ ไทยประกอบ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.69

618 5621802068 นางสาว วรรณิภา ค าโล่ห์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.15

619 5621802070 นางสาว วราภรณ์ ล้วนปวน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.04

620 5621802072 นางสาว สุพัตรา นุกิจรัมย์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.1

621 5621802074 นางสาว อุไรรักษ์ หลานเศรษฐา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.75

622 5621802077 นางสาว วีรภัทรา ทองวิลัย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.38

623 5621802078 นางสาว ชุติมา บงการสุวรรณ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.36

624 5621802079 นางสาว ทัศวรรณ อาภากฤษฎี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.35

625 5621802080 นาย ณัฐพงษ์ ผ่องทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.9

626 5621802081 นางสาว ศิริวรรณ ประสาทศิลป์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.84

627 5621802083 นางสาว สุรนุช โภชน์ฉิมพลี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.14

628 5621802084 นางสาว นันท์ปภัทร์ ไทยกิ่ง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.09

629 5621802087 นาย ถิรวุฒิ แก้วขอมดี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.87

630 5621802088 นางสาว สุธิสา สุขเพ็ชร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.58

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่36 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

631 5621802089 นางสาว กุสุมา แยบดี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.9

632 5621802090 นางสาว เพชรรินทร์ สร้อยสกุล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.16

633 5621802091 นางสาว นันทวัน แก้วพระอินทร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.24

634 5621802092 นางสาว เปรมฤทัย หอมขจร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.6 2

635 5621802093 นางสาว จารุวรรณ ปัตวงศ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.36 2

636 5621802094 นางสาว อัญชุลีกร ศิลป์เมือง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.48 2

637 5621802095 นางสาว จนิจตา คงแป้น สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.22

638 5621802098 นางสาว สุดา ปะนันตา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.19

639 5621802099 นาย คุณากร ค างาม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.19

640 5621802101 นางสาว นุชนารถ บัวเขียว สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.15

641 5621802102 นางสาว พรรณี พิณงา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.44 2

642 5621802103 นางสาว ณัฐกานต์ หะสิตะ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.21

643 5521285005 นางสาว อุมาวรรณ ธรรมมา การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.99

644 5531285015 นาย วัชระ ศรีปราโมช การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.2

645 5534285012 นางสาว วารุณี แก้วเรือน การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.6

646 5534285109 นาย ณัฐวุฒิ สะมะแอ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.23

647 5534285114 วา่ที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพรรณ ไชยเดช การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.23

648 5534285122 นาย อาร์ม สุทธิจิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.01

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่37 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

649 5621285002 นาย ภาณุพงศ์ พิบาลศิลป์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.78

650 5621285004 นาย วรายุทธ ยอดระบ า การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.81

651 5621285005 นาย อดิศักด์ิ ภักดีประชุม การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.06

652 5621285006 นางสาว สุพาขวัญ อ่อนละมูล การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.23

653 5621285007 นางสาว เทียนสุดา สุนทรชื่น การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.17

654 5621285008 นางสาว ธัญญลักษณ์ โต๊ะอาดัม การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3

655 5621285013 นาย อภิรักษ์ ทิมดี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.2

656 5621285014 นาย ภรัณยู กัลยาพงศ์วณิช การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.5

657 5621285015 นาย กฤษดา สุวรรณ์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.35

658 5621285016 นาย วิษณุชัย พ่วงแพ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.82

659 5621285019 นาย วาทิศ เพ็งรัตน์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3

660 5621285022 นาย ฤทธิเกียรติ โตหนองหว้า การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.28

661 5621285024 นางสาว พิชชา มีผิวสม การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.61

662 5621285028 นาย เกษม โพธิศ์รี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.3

663 5621285029 นางสาว ปิยมาศ ขุนสิงห์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.97

664 5621285033 นาย ธนพงศ์ เอี่ยมศรี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.36

665 5621285034 นาย ศรัญญู อ่อนละมูล การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.34

666 5621285039 นาย ณัฐกานต์ ลอยไสว การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.65

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่38 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

667 5631285014 นาย คมกริช สุขศิริมงคล การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.02

668 5634285014 นาย จิรัฏฐ์ ชุนชาติ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.4

669 5634285016 นางสาว ประภัสสร วิเศษสิงห์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.25

670 5734285001 นาย เตชณัฐ ศิริสัมพันธ์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.38

671 5734285002 นาย อุเทน ออกช่อ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.62

672 5734285003 นาย วีรยุทธ ใจมา การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.3

673 5734285004 นางสาว ชวิสรา ชัยวัชระณานนท์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.66

674 5734285006 นาย ธนัญชัย ตระกูลวิไลวรรณ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.13

675 5734285007 นางสาว ญานิณี ดวงจันทร์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.28

676 5734285008 นาย นครินทร์ แจ่มยวง การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.5

677 5734285009 นาย สุเทน ป้านสกุล การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.38

678 5734285012 นาย นราธิป วชิราภากร การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.13

679 5734285014 นาย กรณ์ดนัย พ้องพงษ์ศรี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.52

680 5734285015 นางสาว วิรุณีย์ ยงกุล การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.73

681 5734285016 นางสาว เมธีนี สุขอ่วม การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.14

682 5734285019 นางสาว อัจฉรา ปราบคนชั่ว การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.16

683 5734285021 นาย ธนะชัย ตาติจันทร์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.09

684 5734285022 นาย วรวุฒิ โพระกัน การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.95

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่39 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

685 5734285023 นางสาว สุภะเนตร์ ชูวัฒน์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.93 2

686 5734285024 นางสาว สวรรยา คงสมบุญ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.52

687 5734285025 นางสาว ราตรี ชิณศรี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.84

688 5734285026 นางสาว โชติกา อินทร์นวล การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.6

689 5734285027 นางสาว พิชญนันท์ ฉิมพลี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.03

690 5734285028 นาย กรรชัย ธัญญเจริญ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.01

691 5734285029 นางสาว ณัฐดาวรรณ รุ่งธนะกิจ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.34

692 5734285030 นาย ณัฐวุฒิ ชาวท่าทราย การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.5

693 5734285031 นางสาว อรสา พินพันธุ์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.16

694 5734285034 นาย สุขุม สะใบบาง การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.92

695 5734285035 นาย ปิยะศักด์ิ เกษตรกุลทรัพย์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3

696 5734285038 นางสาว วัชราภรณ์ น้ าเพชร การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.07

697 5734285039 นางสาว จุฑามาศ เอี่ยมสะอาด การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.9

698 5734285041 นางสาว สิวพร วงษารักษ์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.75

699 5734285044 นาย อัคควุฒิ สาฆอ้ง การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.79

700 5734285048 นางสาว โยษิตา บุพศิริ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3

701 5734285052 นาย ณัฐพล สมหวัง การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.53

702 5734285055 นาย ศุภโชค พินโย การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.61

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่40 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

703 5734285057 นาย นเรศ ยอดเมฆ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.16

704 5521286008 นาย ฐาปนพงศ์ สุขพัฒนศรีกุล การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.94

705 5521286013 นาย ณัฐสิทธิ์ ชุนกล้า การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.98

706 5521286025 นาย ภาสกร เหตระกูล การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.13

707 5521286026 นางสาว    รสสุคนธ์ ทรงสุวรรณ์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.67

708 5524286001 นาย จิตรภูมิ จุฑาเพชรรัตน์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.4

709 5534286117 นาย มนตรี บริรักษ์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.94

710 5621286051 นาย วีรนนท์ กล้าฤทธิ์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.4

711 5734286005 นาย วรณ์ชัย แสงธรรมรัตน์ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.54

712 5734286007 นาย ศุภวิชญ์ เมล็ดแตง การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.67

713 5734286009 นาย เอกสิทธิ์ การสมทบ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.4

714 5621287001 นางสาว ชิดชนก เชื้อชู เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.15

715 5621287002 นางสาว สุภาวดี รักษ์สุจิตรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.08

716 5621287004 นางสาว อรอุมา อุบลราช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.25

717 5621287005 นางสาว กรรณิการ์ กรัดเฉยดี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.22

718 5621287006 นาย ธรรม์ จูกระโทก เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.4

719 5621287007 นางสาว นันทิตา บุญชื่น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3.24

720 5621287010 นาย ศรสรรพ์ พะลายานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.73

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่41 จาก 41

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

721 5621287011 นาย รัตนพล บัวสด เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.3

722 5621287020 นาย วรุฒ สามสี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.44

723 5621287025 นาย สุทธิโชติ วงศ์ก าชัย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2.39

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่1 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1 5521418008 นางสาว นธิตา เพชรพราย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.51

2 5521418013 นาย เมธี วงพุทธา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.72

3 5521418026 นาย จาตุรนต์ ท้วมมะลิ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2

4 5521418044 นาย อดิศร ฤทธิป์ระเสริฐ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.16

5 5521418064 นาย ปัญญา ชัยลา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

6 5521418128 นาย ณัฐพงษ์ กล้าหาญ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.23

7 5521418132 นาย สรวิศ สุดเส็งพันธุ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.36

8 5521418146 นางสาว นิตยา ปรือปรัก การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.37

9 5521418149 นางสาว ปราวิภา มุ่งลือ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.51

10 5521418170 นาย วงศกร งามปัญญาพินิจ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.77

11 5521418171 นางสาว จิตราพร ภูมิยศดี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.72

12 5521418187 นาย วิษณุ ฝัดค้า การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.2

13 5524418002 นางสาว อิงธนัสถ์ ธนไพศาลวิเศษ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.76

14 5524418003 นางสาว พัทธนันท์ ธนไพศาลวิเศษ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.51

15 5524418004 นาย คีรีภัทร์ ธนไพศาลวิเศษ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.65

16 5524418006 นาย ธนศักด์ิ แซ่เฮ้ง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.72

17 5524418015 นาย พลากร มานะกิตติกิจ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.36

18 5524418016 นาย มงคล แซ่จิว การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.95

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่2 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

19 5524418017 นาย ณัฐโชค สิทธิประเวศ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.16

20 5524418025 นาย พันธมิตร ล้ิมกุล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.03

21 5524418103 นาย กิตติศักด์ิ ชัยวิจิตร์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.64

22 5524418104 นาย คเณศ วงศ์วิลัย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.43

23 5524418105 นางสาว กอแก้ว โชติสาร การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.41

24 5524418106 นาย วีรวุฒิ พลอยเล้ียง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.16

25 5524418107 นางสาว ศรัญญา รัตนไตร การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.51

26 5524418110 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นรินทร์ทิพย์ เทวรักษ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.92

27 5524418115 นางสาว อิศรา โรจนะ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.55

28 5524418116 นางสาว อรนุช อาจวิชัย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.51

29 5524418119 นาย ณัฐพล ประทุมวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.62

30 5524418121 นางสาว ศุภลักษณ์ พุม่บุญฤทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.57

31 5524418127 นาย จักรพงษ์ แซ่เฮ้ง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.64

32 5524418132 นาย วุฒิชัย แก้วมณี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.03

33 5524418136 นางสาว นวพร แก้วมั่น การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.03

34 5524418147 นาย วิชาญ จันทร์ฉาย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.03

35 5524418151 นางสาว ภวริศา ห้วยหงษ์ทอง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.71 2

36 5524418152 นางสาว มลินี ศรีมหาดไทย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.52

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่3 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

37 5621418001 นางสาว รักคณา นาคเขียว การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.41

38 5621418002 นางสาว นิริญญา มั่นดี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.58

39 5621418003 นาย บุญญฤทธิ์ คณิตวรกุล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.2

40 5621418004 นาย เชษฐากร บุญลอด การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.18

41 5621418005 นางสาว ธนัญญา กิจพิมลกุล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.97

42 5621418006 นางสาว บัญชรี สมทรัพย์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.37

43 5621418009 นาย พีรพล ผลวิเชียร การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.58

44 5621418010 นางสาว จินตนา เอี่ยมส าอางค์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.35

45 5621418011 นางสาว ชุติมา พิพัฒน์เจริญสกุล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.58

46 5621418012 นางสาว ณภัทร์วรัญญ์ สหสินโสภณ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.15

47 5621418015 นาย ภาณุพงศ์ งามสมัย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.73

48 5621418016 นางสาว นุชติยา พยัคฆสิ์งห์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.2

49 5621418018 นางสาว ณัฐภรณ์ สิงห์อุบล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.84

50 5621418019 นางสาว สุวนันท์ นุ้ยสุข การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.77

51 5621418020 นางสาว จิระนันท์ อันทะไชย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.82

52 5621418025 นาย พีรวัฒน์ แววสวัสด์ิ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

53 5621418026 นางสาว นิชกานต์ นาคเขียว การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.16

54 5621418027 นางสาว ฐิติมา สุทธิเทพ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.98

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่4 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

55 5621418028 นางสาว ธัญชนก เจริญรุ่งเรืองยิ่ง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.48

56 5621418029 นาย รุ่งโรจน์ มาลาพิเชฐ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.82

57 5621418030 นางสาว รสสุคนธ์ เทียมเมฆา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.1

58 5621418031 นางสาว สุพิชญ์ชา พละศักด์ิ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.5

59 5621418032 นาย ชินรัชต์ แซ่จิว การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.38

60 5621418033 นาย พีราวุธ นิธิสุภา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.44

61 5621418037 นาย ทศพล ฤาชากุล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.64

62 5621418038 นาย ณัฐิวุฒิ ค่ายสงคราม การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.32

63 5621418039 นางสาว พรชนก เพ็งโต การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.84

64 5621418041 นาย อภิชาติ โคตรพรมมา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.8

65 5621418042 นางสาว นวลทิพย์ ฉ่ าชื่น การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.13

66 5621418044 นางสาว สุดาวัล สุขร่ี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.02

67 5621418045 นางสาว อินธุอร รักษาผล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.85

68 5621418049 นาย กุลเทพ สันตธรรม การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.58

69 5621418050 นางสาว พัทธมน ทองมา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.9

70 5621418055 นาย วีรพัฒน์ สุคนธาภิรมย์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.75

71 5621418058 นาย กรวัฒน์ เหมือนทัพ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.47

72 5621418059 นางสาว สุทธิลักษณ์ ชินตระการ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.7

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่5 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

73 5621418060 นางสาว ชัชสรัญ หงษา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.85

74 5621418061 นาย สรวิศ เพ็ชรบุญมี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.57

75 5621418063 นาย ปริทัศน์ สารจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.51

76 5621418064 นาย ดนัยธร พรมมา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.24

77 5621418067 นาย ศิรวิทย์ สุวรรณปาน การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.27

78 5621418069 นาย ภูวนาท ใจดี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.92

79 5621418072 นางสาว จิราพร พัฒนเกียรติกุล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.19

80 5621418073 นาย ณัฐพล โคษา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.4

81 5621418074 นาย ณัฐพร โคษา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.71

82 5621418080 นางสาว จันทิมา แก้วประจง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.47

83 5621418081 นางสาว ศิริพร แซ่ล้ิม การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.5

84 5621418085 นางสาว สร้อยสุดา ประทิตย์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.97

85 5621418086 นางสาว อรกัญญา รุ่งพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.67 1

86 5621418089 นางสาว รักษมน เขียวราชา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.17

87 5621418094 นางสาว เพ็ญนภา อ่อนพิทักษ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.9

88 5621418095 นางสาว กฤติยาพร พละพล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.86

89 5621418096 นางสาว ชยาภรณ์ โกสัยพัฒ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.42

90 5621418097 นางสาว รัตน์สุดา แขวงถลาง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.51

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่6 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

91 5621418099 นางสาว ทอฝัน พลสอนดา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.33

92 5621418100 นางสาว อารดี แซ่ล้ิม การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.92

93 5621418104 นางสาว พัสราพร วิฤทธิช์ัย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.72

94 5621418105 นางสาว อารยา วรรณวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.02

95 5621418107 นางสาว มาริสา ผ่องใส การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

96 5621418109 นางสาว จีรนันท์ ช้างใจกล้า การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.54

97 5621418112 นาย กบินทร์ พันธ์หอม การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.53

98 5621418114 นาย โชคชัย สุวรรณเกิด การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.7

99 5621418115 นางสาว พิลากร โพธิแ์ก้ว การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.78

100 5621418116 นางสาว ศุภรัตน์ ดลแสง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.8

101 5621418118 นางสาว ยุภาวดี เกตุโรจน์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.07

102 5621418121 นางสาว ลลิตา สอนงาม การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.82

103 5621418122 นาย พงศธร เกณฑ์กอบศรี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.26

104 5621418125 นางสาว ไพสิฐ ฉุ้ยโฉ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.37

105 5621418127 นางสาว ธัญญาทิพย์ หนันดี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.64

106 5621418128 นาย ธัชพล บุญลอย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.53

107 5621418130 นางสาว ทิพากร เทพเสน การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.47

108 5621418132 นางสาว สุพิชชา วงษ์เงิน การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.92

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่7 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

109 5621418134 นาย วรวิทย์ เพีย้นภักตร์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.12

110 5621418135 นางสาว เบ็ญจมาภรณ์ เกตุทัต การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.76

111 5621418139 นางสาว ประภาศรี ธรรมคุณ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.58

112 5621418141 นาย เขมนันท์ อารีภักด์ิ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.74

113 5621418143 นาย ศุภฤกษ์ คงสุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.66

114 5621418144 นางสาว อัญชณา ปิยะชินมาศ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.92

115 5621418145 นาย จีรวัฒน์ ศรีจุฬางกูล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.6

116 5621418146 นางสาว มุกระวี โพธิกุล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.04

117 5621418148 นาย เปรมสุทธิ์ ก าศิริพิมาน การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.91

118 5621418149 นาย สิทธิโชค สกุลา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.18

119 5621418150 นาย เทพดนัย ฐิตวัฒนะสกุล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.26

120 5621418151 นาย อธิรัตน์ มาลัย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.45

121 5621418152 นาย เฉลิมพร ดอนโค การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.75

122 5621418155 นางสาว วรัญญา สิงห์มณี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.52

123 5621418156 นางสาว ทับทิม เทียนเซ้ียะ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.45

124 5621418160 นางสาว จันทนา ศรีพี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.37

125 5621418161 นางสาว จุฑามาศ นุศล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.23

126 5621418162 นางสาว สาวิกา ท านา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.06

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่8 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

127 5621418163 นางสาว แคทลียา เลิศพงษ์วรพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.77

128 5621418165 นางสาว อลิษา จันทร์แดง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.74

129 5621418166 นางสาว ชนัดดา ทองเลิศ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.56

130 5621418167 นางสาว เหมรัตน์ พวงจ าปา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.82

131 5621418168 นางสาว อรุณวตี น้ าดอกไม้ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.81

132 5621418169 นางสาว ธนภร เพชรสงค์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.5

133 5621418170 นางสาว ฤดี ธรรมาภิรมย์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.4

134 5621418175 นางสาว นวลฉวี ยงแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.1

135 5621418176 นาย อรรถพล ศิลปโชติ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.4

136 5621418179 นางสาว วรรณพร หอมหวล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.11

137 5621418180 นาย เกริกเกียรติ เจริญศรี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.28

138 5621418181 นางสาว จีรณา ค าหนู การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.41

139 5621418182 นางสาว สุชานาถ เลิศสิริธงชัย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.51

140 5621418183 นางสาว ปรียานุช แสงหล้า การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.15

141 5621418185 นาย สิทธิพล สนร้อย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.74

142 5621418186 นาย ศรศักด์ิ โกญจนรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.87

143 5621418187 นาย สุรสิทธิ์ รักญาติ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.65

144 5621418188 นาย ธนรัตน์ สุขมังสา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.6

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่9 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

145 5621418191 นางสาว พิจิตรา คงเจริญ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.41

146 5621418192 นางสาว พัสตราภรณ์ พรหมบุตร การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.06

147 5621418195 นาย บรรพชิต แซ่โค้ว การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.07

148 5621418198 นางสาว ณัฎฐา จันทรวิสุทธิเ์ลิศ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.05

149 5621418199 นางสาว สุภาพร รับจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.72

150 5621418200 นางสาว ลินดา อินทร์ประสิทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.02

151 5621418201 นาย กฤชฐา อินทะเรืองรุ่ง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.77

152 5621418202 นาย วทัญ วรรณศิลป์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.88

153 5621418203 นางสาว รัตติยา พรมที การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.6

154 5621418207 นางสาว วารุณี หมัดพรหม การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.58

155 5621418208 นาย ธนกาญจน์ ขาวสะอาด การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.19

156 5621418215 นางสาว กุลนาถ โยธาราษฎร์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.4

157 5621418216 นางสาว สุรญา ไชยวรรณ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.55

158 5621418218 นาย ชัยวัฒน์ พันธ์แก่น การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.06

159 5621418219 นาย วิภาค ฟ้าขาว การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.76

160 5621418225 นางสาว สุดาริณี เหมเชื้อ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.91

161 5621418229 นางสาว กนกวรรณ บุตรตรา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.11

162 5621418231 นาย ปัญญา อยู่ทอง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.06

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่10 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

163 5621418234 นาย ภาณุพงศ์ รักเนตรสาคร การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.4

164 5621418235 นางสาว พัชรวดี กล่ินบัวแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.54

165 5621418237 นางสาว สุจิตตรา อุปชาใต้ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.96

166 5621418239 นาย กิตตินันท์ ทริเพ็ง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.75

167 5621418241 นาย ณัฐพล อัคคะการวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.3

168 5621418246 นางสาว อภัสวรรณ พอกระโทก การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.43

169 5621418251 นางสาว สุชาวดี ทองเปลว การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.65

170 5621418252 นางสาว ทักษพร นบน้อม การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.92

171 5621418257 นางสาว เสาวรส อิ่มสมบัติ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.28

172 5621418260 นาย ไชยวัฒน์ เนมีย์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.84

173 5621418261 นาย ทศพล เหมือนสังข์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.4

174 5621418265 นางสาว ชนัญชิดา ราชสีภูมิ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.91

175 5621418267 นางสาว ปิยธิดา สามเพ็ชรเจริญ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.84

176 5621418270 นางสาว รุ้งตะวัน บุตรวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.56

177 5621418271 นางสาว ดลยา เรืองมณี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.96

178 5621418275 นาย สิริชัย อินทร การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.86

179 5621418276 นาย ณัฐพล มังกรวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.76

180 5621418277 นางสาว ศุภลักษณ์ แหล่งทอง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.9

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่11 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

181 5621418279 นางสาว พิมพ์วิภา แซ่โง้ว การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.47

182 5621418280 นางสาว วนิดา บุษบา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.43

183 5621418282 นางสาว พรทิพย์ ดีนิล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.88

184 5621418283 นางสาว บุษบา วงษ์จวง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.53

185 5621418285 นาย ปัณณวัชร์ ศุภฐิติธัญธรณ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.62

186 5621418286 นาย นรวิชญ์ ลีอวนพิมพ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.8

187 5621418289 นาย ธีระพันธ์ โอชาพงศ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.61 1

188 5621418294 นาย สิรภูมิ บัวทอง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.43 2

189 5621418295 นางสาว จันทรามาศ จันทร์มณี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.22

190 5621418307 นางสาว สุพัตรา คุณยา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.5

191 5621418311 นาย สมเกียรติ คันธชาตกุล การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.01

192 5621418312 นางสาว พนิดา บุพบุญ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.82

193 5621418318 นาย นพพร พรหมงาม การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.55

194 5621418319 นาย ณัฐวุฒิ บุญมี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.48

195 5621418323 นางสาว กนกอร ทองไทย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.9

196 5621418328 นาย ธีรวัฒน์ ชูดี การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.04

197 5621418329 นาย คณิน ศรีสมสอน การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.74

198 5621418330 นาย จตุพร ตันทกานนท์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.61

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่12 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

199 5621418331 นาย อรรถพล บุญครอง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

200 5621418332 นางสาว รุจิรา ท้าวฮ้าย การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.62

201 5621418333 นาย สิงหะ แซ่โง้ว การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.54

202 5621418336 นาย ภูษิต เหลือจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.76

203 5621418337 นางสาว กิ่งแก้ว แสงยา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.1

204 5621418341 นางสาว เสาวนันท์ แก้วปล่ัง การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.84

205 5621418343 นางสาว กนกพร จันทร์ทมัน การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.26

206 5621418356 นางสาว กนกวรรณ กนก การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.52

207 5621418359 นางสาว พิริยา ก าเกวียน การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.11

208 5621418360 นาย จตุรงค์ ไพเราะ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.48 2

209 5421416030 นางสาว สรยา จ้อยรุ่ง การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.37

210 5421416110 นาย พงศกร ศรีสุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.55

211 5424416013 นาย สุรพงษ์ แซ่เฮง การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.83

212 5424416026 นาย อนาวิล บุญประคม การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.78

213 5424416033 นาย ไชยวัฒน์ ค าบุญยอ การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.18

214 5424416034 นาย สมบูรณ์ มนต์ขลัง การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.58

215 5321413013 นาย สุรเชษฐ์ พรรุ่งเรืองกุล การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.29

216 5321413024 นาย พีรพล แซ่เตีย การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.09

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่13 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

217 5321413194 นางสาว สุภาดา พุกจินดา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.69

218 5321413219 นาย ยุทธชัย ซายขาว การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.11

219 5321413271 นาย ธนัทเทพ ศิวกุล การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.25

220 5324413027 นางสาว ปิยวรรณ สุนา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.63

221 5421364008 นางสาว ชาษิตา วงค์ษา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.23

222 5421413003 นางสาว กนกอร ศรีบุญยวง การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.01

223 5421413004 นางสาว ศุภาวรรณ จั่นเพชร การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.02

224 5421413043 นางสาว รัตติภรณัชานันทร์ อินอร่าม การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.39

225 5421413154 นางสาว เพ็ญวดี บูชา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.02

226 5421413231 นางสาว นิภาพันธ์ คงแสงงาม การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.75

227 5424413011 นาง ชนานาท ซีลินสกี้ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.47

228 5424413017 นางสาว ชลรส จันทร์สุภา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.51

229 5424413021 นางสาว ไพรินทร์ เคียนสันเทียะ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.24

230 5424413024 นาย ทศพล สุตาโย การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.96

231 5424413042 นาย ณัชฐสรณ์ ไชยวรรณ์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.39

232 5424413052 นางสาว จริยา โกมล การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.22

233 5424413108 นางสาว ลิตตา พิลาอุ่น การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.07

234 5424413110 นางสาว หนึ่งฤทัย เปนาละวัด การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.76

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่14 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

235 5424413124 นาย รุ่งโรจน์ สรรอัครยศ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.56

236 5424413144 นาย พันศักด์ิ แสงควรขจร การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.91

237 5424413154 นางสาว สุภาพร หล้าหาญ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.66

238 5521413005 นางสาว ณัฐพร เมฆสุทัศน์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.11

239 5521413006 นาย วรวุฒิ รุ่งสว่าง การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.13

240 5521413034 นางสาว ปาริชาติ บุญสมยา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.59

241 5521413039 นาย เกียรติศักด์ิ สินก าลังไพบูลย์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.31

242 5521413042 นาย สมชาย เอกอิ่มผล การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.39

243 5521413064 นาย ชัชวิทย์ สุขศรีสุนทร การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.12

244 5521413065 นางสาว กนกพร พรประเสริฐคุณ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.6

245 5521413067 นาย สัตยา เมืองแก่น การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.02

246 5521413088 นาย สรจักร์ ดุสิตตระกูลชัย การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.39

247 5521413177 นาย กรรชร ยอดยรรยง การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.21

248 5521413178 นาย กิตติชัย ทองแท่งใหญ่ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.13

249 5521413189 นางสาว กรรณิกา พาหา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.01

250 5521413203 นาย ทศพล วิมลธาดา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.3

251 5521413267 นาย ชัยธัช โพธิท์ะนะ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.46

252 5521413269 นาย สุภรัฐ เตชะเวชไพศาล การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.3

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่15 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

253 5521413276 นางสาว ปาลิน พรหมจรรย์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.15

254 5524413007 นาย จิรคุณ กัลยาณทิพย์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3

255 5524413013 นางสาว ลภัสรดา ปัดตายะโส การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.96

256 5524413014 นาย ธาวัน แซ่หวัง การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.55

257 5524413015 นาย สุวิชา สร้อยมงคลศรี การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.35

258 5524413020 นางสาว สลิลดา เหนือร้อยเอ็ด การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.19

259 5524413023 นางสาว จริยา ตันติธรรมธร การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.11

260 5524413026 นางสาว ศรุดา มงคลอัตตะสาร การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.92

261 5524413031 นาย รัชชานนท์ อ่อนเพชร์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.82

262 5524413034 นางสาว กมลวรรณ มงคลธนาภรณ์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.78

263 5524413041 นางสาว วรางคณา ล้ิมปิน่ทอง การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.21

264 5524413048 นางสาว ศิริพร อัศวรัตนชัย การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.02

265 5524413055 นางสาว อนุสรา ภิรมย์สินธุ์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.48

266 5524413056 นางสาว ศิวิตา แจ่มประโคน การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.36

267 5524413065 นางสาว สุนันทา ทองมา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.94

268 5524413070 นางสาว สุนันทินี ปิติชูกรณ์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.27

269 5524413105 นางสาว ประภัสสร เมาะราษี การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.3

270 5524413110 นางสาว ภาวินี หนูจันทร์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.51

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่16 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

271 5524413111 นาย ศักด์ิชัย ธนาอารยะกุล การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.27

272 5524413113 นางสาว ณิชกานต์ โพติยะ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.13

273 5524413114 นาย ชาญชัย วรเวทย์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.47

274 5524413124 นางสาว ภัคปภา ปิยะกมลานนท์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.39

275 5524413130 นางสาว สุพนิดา พรมรักษา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.52

276 5524413141 นางสาว อังคณา ค าบาง การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.15

277 5524413145 นางสาว จารุวรรณ วงษ์เสนา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.19

278 5524413146 นางสาว ชญานิษฐ์ คงศีล การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.56

279 5524413149 นาย อภิวัฒน์ สังฆรัตน์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.38

280 5524413161 นาย อภิชาติ แซ่โหง่ว การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.71

281 5524413167 นางสาว สาวิตรี กาศอยู่ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.06

282 5524413176 นาย ตาวัน จันทกนก การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.92

283 5524413181 นางสาว สุพัตรา นรินนอก การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.57

284 5524413182 นางสาว โยสิตา บีเช การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.78

285 5524413188 นาย ณัฐวุฒิ ว่องวรวุฒิ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.35

286 5524413189 นางสาว กมลมาศ ภิรมย์เอี่ยม การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.59

287 5524413200 นางสาว ภัณฑิรา พลภัทรกุล การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.27

288 5524413216 นาย ฉัตรเทพ ตันติเวชช านาญ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.85

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่17 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

289 5524413218 นาย ธัชกร กระทุม่ทอง การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.88

290 5524413231 นางสาว ภัสรา พันธ์พรหม การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.48

291 5621413001 นางสาว ชุติมา แก้วทุย การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.12

292 5621413004 นางสาว มัศยา นาใจแก้ว การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.17

293 5621413006 นางสาว อารีรัตน์ เพ็งอุ่น การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.15

294 5621413010 นาย นราธิป ลอยสนั่น การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.25

295 5621413019 นางสาว ณัฐนรี ภูมิเมือง การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.47

296 5621413025 นางสาว นาตยา รัตคาม การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.18

297 5621413030 นางสาว วัชรินทร์ ตะวันเทีย่ง การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.59

298 5621413031 นาย นรากร มีประทัง การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.26

299 5621413037 นางสาว รัญชิดา ทิพยศ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.22

300 5621413052 นาย กษิด์ิเดช พิรุฬห์รัชต์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.32

301 5621413056 นางสาว อมรรัตน์ วันเพ็ง การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.23

302 5621413062 นาย ชนินทร์ สุรเวคิน การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.2

303 5621413066 นาย สัญชัย อุทัย การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.42

304 5621413071 นาย วศิน ผดุงกชกร การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.45

305 5621413088 นางสาว ธัญลักษณ์ เพ็ชรเม็ดเอี่ยม การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.35

306 5621413093 นาย อิทธิพัทธ์ ทองปาน การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.11

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่18 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

307 5621413094 นางสาว รัตนมน อุดมชัยเดช การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.28

308 5621413099 นางสาว พิชามญชุ์ ประทุมเศียร การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.44

309 5621413106 นางสาว ณิชากร ชัยชมภู การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.35

310 5621413107 นางสาว วราภรณ์ งานดี การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.44

311 5621413110 นาย กิตติชัย ศุภเสริฐ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.51

312 5621413118 นาย ด ารงค์ เมืองดก การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.53

313 5621413129 นางสาว นิภาพร ค าล้วน การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.45

314 5621413152 นางสาว เกศินี อนุสนธ์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.85

315 5621413153 นางสาว ศศิวิมล ก้องเวหา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.27

316 5621413158 นาย เกียรติภูมิ แก้วธนาเกียรติ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.61

317 5621413164 นาย นิธิกร เพชรพลากร การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.26

318 5621413165 นาย จักรี ละครศรี การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

319 5621413166 นางสาว นัฐกานต์ แฝงปัญญา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.29

320 5621413172 นาย ณรงค์ฤทธิ์ งามเลิศ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.27

321 5621413180 นาย ปิยพุธ ปานสมรัก การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.42

322 5621413188 นาย พงศ์ธร พิญญะชิต การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.86

323 5621413198 นาย วรากร โชติวนิช การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.86

324 5621413210 นางสาว จันจิรา ทวีศรี การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.02

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

325 5621413211 นางสาว วราภรณ์ พลค าเดช การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.2

326 5621413215 นางสาว ณัฐฐา ปีสันเทีย๊ะ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.31

327 5621413216 นาย วุฒิกร งามโอฬารเลิศ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.65

328 5621413217 นางสาว ปัทมา รอดนุ่ม การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.76

329 5621413218 นางสาว อินทิรา ชัยโรจน์นิพัฒน์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.87

330 5621413219 นาย ธนวิชญ์ อนันตกิจเจริญ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.68

331 5621413220 นางสาว เกศนิยม เกษร การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.95

332 5624413040 นางสาว สุภาวดี แก้ววิเศษ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.47

333 5624413041 นางสาว นุจรี พูลเกษม การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.8

334 5624413061 นาย อภิชาติ พันนะราช การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3

335 5624413062 นางสาว อธิชา พลายเพ็ชร การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.29

336 5624413065 นางสาว วรรณิษา กองแก้ว การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.1

337 5624413079 นางสาว รุ่งทิพย์ กัณหา การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.58

338 5624413115 นางสาว มะณีลักษ์ บ ารุง การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.97

339 5624413123 นางสาว รัชดาพร พลเยี่ยม การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.04

340 5721413052 นางสาว ทิพย์รัตน์ ธาระรัตน์ การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.73

341 5721413053 นาย ณัฐดนัย สวัสดี การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.42

342 5724413036 นางสาว รุ่งศิริ ล่องสกุล การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.85

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

343 5221412116 นางสาว จุฑามาศ กรังพานิช การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.61

344 5224412181 นาย อนิรุทธิ์ นิ่มทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.04

345 5224412197 นาย พลวรรธน์ ไพรวัลย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.74

346 5224412210 นาย ปรีชา จงกูล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.63

347 5234412184 นาย มนต์กรี มงคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.81

348 5321412107 นางสาว ทิวาพร ดีมาก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.26

349 5324412009 นาย สมัย ทองเฟือ่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.65

350 5324412061 นาย ธณพล อิ่มทรัพย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.87

351 5324412130 นาย วนันธร การะเกตุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.2

352 5421364007 นางสาว ชนิดา พัดน้อย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.18

353 5421412032 นางสาว จุฬาลักษณ์ ค าสุวรรณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.35

354 5421412035 นางสาว อนุสรา ศรีทัพไทย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.51

355 5421412045 นาย ศรันย์ วันเทียร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.23

356 5421412171 นาย อ านวย ดีจิตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.01

357 5424412022 นางสาว ชัญญา บัวบุตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.66

358 5424412043 นางสาว อารยา ทองโชติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.68

359 5424412062 นางสาว นลินพร ฉวีรักษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.76

360 5424412063 นางสาว เสาวลักษณ์ พันธุสุข การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.01

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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361 5424412101 นางสาว วรัญญา ช านิงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.46

362 5521412124 นางสาว กนกวรรณ อะวะภาค การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.46

363 5521412132 นางสาว ณัฐพร อาษานอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.27

364 5521412169 นางสาว ชลดา พูลเพิม่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.79

365 5521412197 นาย วรุตม์ ถาวรไกรกุล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.93

366 5524412005 นางสาว ศรัณย์ภัทร พินิตมนตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.01

367 5524412007 นางสาว อนงค์นาฏ ทับทิมทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.5

368 5524412013 นางสาว นิสาชล สันธิโยธิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.31

369 5524412014 นางสาว นุชชญา จันทะชัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.88

370 5524412016 นาย คมกฤษณ์ ถนอมนิรชรชัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.52

371 5524412017 นางสาว กัญญาภัทร อยู่ยอด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.95

372 5524412021 นางสาว นวพร เต็มสุข การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.77

373 5524412024 นางสาว นภาพร โชวิเชียร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.47

374 5524412038 นาย ภัทราวุธ เอี่ยมส าอางค์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.55

375 5524412039 นาย เมธี ต้ังจันทร์ดี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.48

376 5524412040 นาย ธีระ ภิรมย์พงษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.86

377 5524412041 นาย ศักดา ยะสูงเนิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.48

378 5524412043 นางสาว ตรีรจิตร์ ปัน้ทับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.63

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่22 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

379 5524412049 นางสาว หัทยา จันเทพา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.93

380 5524412101 นาง วิไลวรรณ ไชยศิรินทร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.48

381 5524412104 นางสาว สมพร ศิริบูรณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.65

382 5524412105 นาย คณิสร เหล่าวิวัฒน์วงศ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.56

383 5524412106 นางสาว ภวรัญชน์ นาคจันทร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.79

384 5524412108 นางสาว อนงค์นาถ นพไทย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.23

385 5524412114 นางสาว สรสวรรค์ ทองหล่อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.01

386 5524412117 นางสาว ศศิธร คณาดี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.5

387 5524412120 นางสาว อรวรรณ กระมล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.04

388 5524412124 นางสาว อัครยา ประเสริฐสุข การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.11

389 5524412126 นางสาว นุชรีย์ ทองเพชร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.03

390 5524412136 นางสาว พัชรินทร์ พัชรอทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.37

391 5524412141 นางสาว มลธิรา ดีเจริญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.42

392 5524412142 นางสาว ฐิติรัตน์ จิรยุทธนศักด์ิ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.57

393 5524412150 นางสาว บุษยา บุญเพ็ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.31

394 5524412151 นาย สุทัศน์ ไม้แดง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.72

395 5524412152 นาย วสพล ศิริวรรณกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.1

396 5524412155 นางสาว สายพิรุณ เสมาพัฒน์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.4

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่23 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

397 5524412157 นางสาว ปราณี สุขรักษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.51

398 5524412158 นางสาว มุฑิตา ทองโสม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.48

399 5524412160 พระ มหาณรงค์ศักด์ิ ศรีโยหะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.85

400 5524412161 นางสาว ลักขณา หวังด ารงวงศ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.35

401 5524412164 นางสาว กมลชนก จันทร์ผล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.62

402 5524412166 นางสาว นฤวรรณ ปิน่โมรา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.92

403 5524412167 นางสาว ปวริศา แรงเริง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.8

404 5524412179 นาง ธนิสสรณ์ ธนากรเลิศรัตน์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.92

405 5524412190 นางสาว อังสณา วิทยรังษี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.05

406 5621412008 นางสาว วิไลวรรณ แก้วขวัญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.22

407 5621412013 นาย ธนเดช รู้ตระกูล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.2

408 5621412018 นาย สุริยา ศรีสุข การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.01

409 5621412020 นางสาว จุฬาลักษณ์ อุประ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.3

410 5621412022 นางสาว มาริสา ระด่ิงหิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.5

411 5621412023 นางสาว รุ่งรัตน์ ใจสุวรรณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.26

412 5621412028 นางสาว สุริสา เรืองฤทธิ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.2

413 5621412030 นางสาว กฤติญารัตน์ พรมศรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.34

414 5621412031 นางสาว อรนุช กมลจิตอนุวัต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.19

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่24 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

415 5621412034 นางสาว อุมาภรณ์ รอดไผ่ล้อม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.28

416 5621412044 นางสาว สุพรรษา ชาวบ้านเกาะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.26

417 5621412046 นางสาว ชนันญา ปิน่สุวรรณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

418 5621412051 นางสาว บุศรา สมใจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.2

419 5621412056 นาย ศิริชัย แช่มช้อย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.84

420 5621412066 นาย วรินทร ดุกสุกแก้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

421 5621412069 นางสาว กวินณา พูลละม้าย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2

422 5621412070 นางสาว ธมลวรรณ สมบูรณ์โชคชัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.4

423 5621412073 นางสาว พิชญ์นรี วงษ์สุนทร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.27

424 5621412074 นาย ภาณุพงศ์ นาคพาณิชย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.5

425 5621412076 นางสาว รัชนีพร พวงไธสง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.64

426 5621412077 นางสาว ชไมพร เมืองใหม่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.5

427 5621412078 นางสาว ชุติมณฑน์ ประยูร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.01

428 5621412086 นาย ฉัตรชัย หลอดเข็ม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.38

429 5621412087 นางสาว กนกวรรณ สีหาโคตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.4

430 5621412093 นางสาว ภัทรมน แท่นประสานทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

431 5621412098 นาย พรศักด์ิ ทรัพย์เจริญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

432 5621412107 นางสาว พัชรินทร์ วรรณภา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.98

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่25 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

433 5621412108 นางสาว ปรารถนา มานิตย์พงศ์สกุล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.64

434 5621412116 นางสาว องอร อุตรมาตย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.12

435 5621412118 นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์ชัยนาท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.09

436 5621412122 นางสาว อ าไพพรรณ ปานอินทร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.6

437 5621412123 นางสาว พลอยลดา อธิกรนนทพัฒน์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.87

438 5621412127 นาย ยศพัทธ์ ปาทาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.46

439 5621412128 นาย ปฏิพล บุญตา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.06

440 5621412129 นางสาว ธารารัตน์ อายุสุข การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.52

441 5621412130 นางสาว นิรมล เสนีย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.53

442 5621412132 นางสาว บุญสิตา สุภาสาคร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.89

443 5621412164 นางสาว วนิดา ขุนเสน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.42

444 5621412167 นางสาว นภษร คงจิตต์แผ้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.22

445 5621412182 นาย โสภณ บุญวิทยาลิขิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.96

446 5621412197 นางสาว สลินทิพย์ โพธิท์อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.91

447 5621412198 นางสาว ณัฐพร พิมพ์พงษ์ต้อน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.6

448 5621412203 นาย ธวัชชัย นาคสุทธิ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.53

449 5621412209 นางสาว ณัฏฐาพร ไวศยะสุวรรณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.11

450 5624412028 นาง รุ่งรัตน์ เจริญพิทย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.77

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่26 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

451 5624412052 นางสาว มุกดา บุพนิมิตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.76

452 5624412098 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีรักษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.38

453 5721412002 นางสาว เกศรินทร์ ส้มศรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.88

454 5721412003 นางสาว เจนจิรา ดอนเหลือม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.26

455 5721412008 นางสาว สุรินดา ปิดประสาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3

456 5721412009 นางสาว สุจินดา ขันติวงษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.32

457 5721412015 นาย วิทวัส พันธ์จี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.28

458 5721412016 นางสาว เรวดี หาระชอน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.69

459 5721412021 นางสาว ปิยะวรรณ วรรณดี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.96

460 5721412022 นางสาว ฐิตินันต์ สุตะมา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.51

461 5721412023 นางสาว ทวินันท์ อาจวิเชียร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.26

462 5721412024 นางสาว ธนาภรณ์ พานิจเจริญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.65

463 5721412026 นางสาว อภิชญา ไสไท้ดู การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.84

464 5721412030 นางสาว กมลชนก เหมือนประสาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.17

465 5721412037 นางสาว ชมพูนุท อยู่วัฒนะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.73

466 5721412041 นางสาว จิราภรณ์ บุญยัง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.38

467 5721412042 นางสาว นวรัตน์ สุขเศวต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

468 5721412043 นางสาว อารีรัตน์ เพียขันทา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.7

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่27 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

469 5721412046 นางสาว ธนภรณ์ วีระนนท์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.21

470 5721412048 นางสาว ศิริจรรยา เพ็ญทองดี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.28

471 5721412050 นาย ทศพร ศรีวิกรัยกร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.42

472 5721412052 นางสาว อรนิชา ศรีรสดี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.54

473 5721412055 นางสาว นัฐริกา สุริยันยงค์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.56

474 5721412056 นาย วินิทร จินดา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.63

475 5721412059 นางสาว สนธยา ศรีสมุทร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.73

476 5721412060 นางสาว สมฤดี สายทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

477 5721412061 นางสาว อมรสิริ กันสิงห์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.42

478 5721412062 นาย ปรภต อิงสา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.79

479 5721412063 นาย วศิน สุวรรณเทวะคุปต์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.8

480 5721412066 นางสาว อรอนงค์ ทวีฉลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.88

481 5721412067 นางสาว รุจิรา เจะสา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.6

482 5721412069 นางสาว สิริลภัส ศักดินันท์ทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.53

483 5721412075 นาย พรชัย บุญสวัสด์ิ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.52

484 5721412076 นางสาว สุภาวี เชื้อชาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.47

485 5721412077 นางสาว อรพรรณ ส่ือสุวรรณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.64

486 5721412078 นางสาว ณัฏฐา มนต์กระโทก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.14

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่28 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

487 5721412079 นางสาว ศิริพร ตุลาทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.01

488 5721412080 นางสาว พรรณพร คอนก าลัง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.69

489 5721412082 นางสาว สุชาดา มีศิลป์ชัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.76

490 5721412086 นางสาว นภาวรรณ ทัศทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.26

491 5824412056 นาง กฤตวรรณ วิกยานนท์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.79

492 5124404012 นางสาว นิตยา เกตุวงษ์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.19

493 5034405595 นาย จักรพันธ์ จุลเพชร การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.79

494 5021408324 นาย พรภวิษฐ์ มังกรประทานพร การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.05

495 5221415013 นางสาว นิตยา อินทร์ปัญญา การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.18

496 5321415006 นางสาว พรสวรรค์ อินหลวงดี การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.37

497 5321415018 นางสาว สุดารัตน์ จีนะเสถียร การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.48

498 5421415002 นาย ชัชวาลย์ เหลืองจารุธร การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.39

499 5421415004 นางสาว โชติกา เจียมจิตร์กุล การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.31

500 5521415008 นาย สุเทพ เอื้อเฟิอ้ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.43

501 5521415017 นาย สุรวุฒิ ยินดี การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.18

502 5521415028 นาย วุฒิพงษ์ บุญปัน้ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.36

503 5524415115 นางสาว ณัฐชนา แย้มเวช การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.99

504 5524415125 นางสาว รัตติกร ภูปิง การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.75

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่29 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

505 5621415002 นางสาว อินทิรา ภูร่ะหงษ์ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.76

506 5621415003 นาย พงศ์พณิช สังข์ทอง การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.32

507 5621415004 นางสาว จินตนา ทามณีวรรณ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.69

508 5621415007 นาย อิทธิพงศ์ ตรงศิริวัฒน์ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.53

509 5621415008 นางสาว ธิดา ด้วงส ารวย การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.17

510 5621415009 นางสาว กฤติยา เนียมตะเคียน การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.27

511 5621415010 นาย ทิศนัยน์ สามิภักด์ิ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.67 1

512 5621415011 นางสาว สุวรรณดี ดวงประเสริฐดี การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.09

513 5621415013 นางสาว พัชรีญา ไฉยาจิตร์ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.53

514 5621415014 นาย เสกสรรค์ ต่างโอฐ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.64 1

515 5621415017 นาย ธนพล สายจันดี การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.37

516 5621415018 นาย สิทธิชัย เหลืองประภา การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.78

517 5621415019 นาย ทศพร หนูแย้ม การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.43

518 5621415020 นาย อานนท์ สุดเพ็ชร์ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.96

519 5621415023 นางสาว เบญจรัตน์ ทองแย้ม การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.85

520 5621415026 นางสาว สุมิตรา บัวข า การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.72

521 5621415027 นางสาว เพ็ญพร สีหามายา การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.82

522 5621415028 นาย พาหุยุทธ สังข์สาลี การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.68

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่30 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

523 5621415030 นาย ฉัตรชัย ปะวันเต การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.4

524 5621415031 นาย ทวิเสฏฐ์ ขันทส าราญ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.53

525 5621415033 นาย ณัฐพล จตุรโกศล การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.77 1

526 5621415035 นางสาว บุหงา เจริญเขต การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.08

527 5621415038 นางสาว ธัญญลักษณ์ วรรณโนมัย การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.78

528 5621415040 นาย สุนทร ยินดี การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.48

529 5621415043 นาย ธนเดช วงศ์สุรินทร์ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.48

530 5621415044 นาย ธราทร ชอบแต่ง การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.66

531 5621415046 นาย วัชรพงศ์ เหลืองภูมิพิทยา การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.56

532 5621415051 นาย กฤษฎา โซ๊ะมณี การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.85

533 5621415055 นาย พีระพงษ์ สมบูรณ์ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.23

534 5621415056 นาย นคชัย สุขจิต การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.01

535 5621415061 นางสาว พิมผกา อินทรปานนท์ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.72

536 5621415062 นาย พิชานนท์ กระจายศรี การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.47

537 5621415063 นางสาว ฉัตรทริกา วาฮับอับดุล การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.36

538 5621415067 นางสาว พัชรา แก้วสุข การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.32

539 5621415071 นางสาว อลีนา เทพรักษ์ การเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.45

540 5224414010 นาย สมบูรณ์ แก้วพวง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.38

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่31 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

541 5224414026 นางสาว สมร สุระเกษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.45

542 5224414044 นางสาว วิไล เคียนสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.4

543 5224414081 นาย ยลระวี จ าปาทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.47

544 5321236015 นาย กฤตณัฐ ฉายเนตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.45

545 5321414034 นาย ศักรินทร์ อุสารัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.34

546 5321414089 นาย คอยรุดดีน นามเทวี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.32

547 5321414160 นาย ณัฐนา สุตธะสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.33

548 5321414177 นาย วนัชชา อัศวพรวิพุธ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.39

549 5321414243 นางสาว ปุญญนุช บุญบันดาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.63

550 5321414263 นางสาว ชมพูนุท ขาวละเอียด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.52

551 5321414332 นางสาว ผ่องผกา ปาปะกา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.68

552 5324414004 จ่าสิบตรี ศราวุธ การทหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.62

553 5324414006 นาย ปิยะภัณฑ์ วรรณสุทธะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.44

554 5324414061 นาย สุบัน ทิพโชติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.71

555 5421414062 นาย วิทยา สิงห์อาจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.03

556 5421414130 นางสาว พรทิพย์ ตาดใจผ่อง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.2

557 5421414137 นางสาว จิราภรณ์ อินทวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.24

558 5421414155 นาย รุ่งโรจน์ วิญญูประสัตถ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.13

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่32 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

559 5421414212 นาย ศุภมงคล เจริญสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.52

560 5421414213 นาย สมยศ ปล่อยทุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.3

561 5421414289 นางสาว ทิวาพร ท าดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.37

562 5421414296 นางสาว สุวารี แก้วอะดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.01

563 5424414007 นางสาว จารุวรรณ จัดสาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.45

564 5424414024 นางสาว ชนิภา โตษจระ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.94

565 5424414053 นางสาว หทัยพัชร เพ็ชร์รักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.86

566 5424414057 นางสาว จุดารัตน์ เกษรหอม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.93

567 5424414066 นางสาว ณัฐกฤตา แสงหล่อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.25

568 5424414077 นางสาว อโณทัย โพธิหลักทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.56

569 5424414091 นางสาว ปราถนา ศรีศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.45

570 5424414101 นาย อานนท์ เผือกพะกา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.62

571 5424414106 นางสาว พรนิภา แสงวิหก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.8

572 5424414119 พระมหา ชาญณรงค์ วงศ์ไชย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.11

573 5424414125 นางสาว ศิริพร วงษ์จ ารัส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.09

574 5424414146 นางสาว อรวรรณ ศุภสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.34

575 5521414012 นาย วรธน ต้ออาษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.82

576 5521414017 นาย พีรเทพ ค าแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่33 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

577 5521414054 นาย อภิรักษ์ ศุภมงคลสถาพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.28

578 5521414060 นาย วิรัช ประชุมศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.23

579 5521414063 นาย สุเทพ ชุมดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.35

580 5521414080 นางสาว กาญจนา กล่อมสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.32

581 5521414138 นาย จิรายุส ศรีอินทร์ค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.46

582 5521414140 นาย อภิศักด์ิ นิมิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.7

583 5521414168 นาย จิรวัตน์ สิงห์ค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.26

584 5521414170 นางสาว ปนัดดา จิรนิรันดร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.7

585 5521414213 นาย อภิวัฒน์ จันทรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.39

586 5521414220 นาย อานุภาพ เวฬุวนารักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.1

587 5521414232 นาย จาตุรงค์ ฉิมสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

588 5521414248 นาย จิตติพงษ์ จันทร์สด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.38

589 5521414272 นางสาว รัตนชาติ ช่ าชองยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.69

590 5521414280 นาย อภิรมย์ ภูยอดเมฆ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.51

591 5521414281 นาย ปฏิธาร แตงหมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.03

592 5521414293 นาย จีระเดช มองฤทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.46

593 5521414337 นาย บัลลังก์ แซ่ล้ิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.52

594 5521414355 นางสาว แสงรวี ชนะอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.53

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่34 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

595 5521414356 นางสาว เก็จแก้ว พันธุจ์ันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.44

596 5521414367 นางสาว รัตนาวดี ค าเสียงใส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.19

597 5524414005 นาย จารุวัตร ล่ิมต่อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.44

598 5524414010 นาย วิทวัส จุ้ยพิทักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.3

599 5524414015 นางสาว พจนารถ เทียบสี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.96

600 5524414034 นางสาว ณัฐณิชา ประทุมแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.14

601 5524414044 นางสาว ศศิภา บุญธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.25

602 5524414054 นางสาว นริศรา ไชยเสนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.78

603 5524414107 นางสาว สุธาสินี หาญจับพาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.46

604 5524414114 นางสาว สายชล แจ้งบ้าน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.96

605 5524414128 นาย วรปรัชญ์ ไชยโสธร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.76

606 5524414148 นางสาว อัญชิสา บางยี่ขัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.53

607 5524414150 นางสาว นิตยา อินสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.04

608 5524414185 นางสาว ณัฐชนากานต์ เลือดสงคราม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.69

609 5524414201 นางสาว ปล้ืมฤทัย ศิริสงคราม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.97

610 5524414219 นางสาว ราตรี พรมนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.42

611 5524414225 นาย สุวิทย์ ทินวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.33

612 5621414002 นาย ณัฐวุฒิ ประจักษ์จิตต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.39

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่35 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

613 5621414006 นาย ปฐมพร บัวเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.29

614 5621414007 นางสาว ศิริพักต์ นิ่มส าลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.35

615 5621414010 นาย อรรถพล แสงจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.6

616 5621414012 นางสาว รตานันท์ นุ้ยสาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.52

617 5621414016 นางสาว อรอุมา สิงห์อุบล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.59

618 5621414017 นางสาว สุรีย์มาศ สินอนันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.89

619 5621414021 นาย ธายุกร อะสุชีวะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.51

620 5621414023 นาย วิทยา ใหม่ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

621 5621414024 นาย สมพล เสือเผือก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.14

622 5621414025 นาย ปวรุตม์ รอดทุกข์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.62

623 5621414026 นางสาว วิดาวรรณ์ เปล่งรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.26

624 5621414028 นางสาว กรรณิกา การบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.58

625 5621414032 นาย สิทธิชัย ทัดจะโป๊ะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.41

626 5621414034 นาย ธนพล แจนพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.13

627 5621414035 นาย กฤษฎา โสมณวัตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.61

628 5621414036 นางสาว วิภาดา มูลสูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.48

629 5621414037 นาย อธิวัฒน์ อิ่มคุ้ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.71

630 5621414040 นาย ศุภกร ชาญตะบะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.41

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่36 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

631 5621414041 นาย ณัฐพล เหมือนประสาท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.25

632 5621414043 นาย ศักด์ินรินทร์ ธนาอารยะกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.33

633 5621414045 นาย ธนโชติ หลิวทวีสีประกาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.24

634 5621414047 นางสาว ณัฐณิศศา ธเนษฐ์โชติภิญโญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.33

635 5621414054 นาย ประสิทธิ์ ธนะไพรินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.41

636 5621414055 นาย สุวรรณ เหล่ากิตติกุลสุทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.38

637 5621414057 นางสาว สุกัญญา แคนนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.33

638 5621414058 นางสาว เบญจวรรณ ชัยศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.91

639 5621414062 นางสาว ศศิธร กล่ินโสภณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

640 5621414066 นางสาว เมธินี ข าโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.5

641 5621414068 นางสาว ปาริชาติ จุลพันธุ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.16

642 5621414072 นางสาว เกตศรา แก้วส าอาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.83

643 5621414074 นาย ปรางค์นัฐกร นาคะวัจนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.94

644 5621414075 นางสาว จุฑารัตน์ ชัยพฤกษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.69

645 5621414076 นาย ฐาปกรณ์ สีเรือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.48

646 5621414077 นางสาว เพราพิลาส พันธุม์ุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.9

647 5621414078 นาย ธานินทร์ อินทร์พวง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.88

648 5621414079 นางสาว ธัญญารัตน์ การสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.51

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่37 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

649 5621414080 นาย ธัชพงศ์ ขวัญสงเคราะห์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.59

650 5621414081 นาย ธรรรักษ์ รักสวน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.87

651 5621414084 นาย พงศกร อมรรังสิมันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.58

652 5621414087 นางสาว สุมิตรา แตงอ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.51

653 5621414091 นางสาว ภาภินันท์ เกิดโสดศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.46

654 5621414094 นาย ธีราวุฒ อนุรักษ์พฤกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.17

655 5621414095 นาย ชนภัทร บุญศรารักษพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.3

656 5621414099 นาย ภราดร หยวกวัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.39

657 5621414103 นาย วิทวัส แสงพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.63

658 5621414104 นางสาว อริยา ผู้มีสัตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.01

659 5621414107 นางสาว วลี อุบาลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.64

660 5621414112 นาย สิริวิศว์ สังข์วารี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.77

661 5621414113 นาย ภาคย์ภูมิ ธงไชยเจริญสกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.8

662 5621414114 นาย วีระยุทธ เลาะเด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.26

663 5621414116 นางสาว พรรณพิสุทธิ์ อึ่งไพเราะห์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.47

664 5621414117 นาย รชา เตชะบรรเจิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.48

665 5621414118 นางสาว รตา เจนสถิตย์ไพบูลย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.84

666 5621414121 นาย วิชชากร ตันกุระ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.47 2

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่38 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

667 5621414124 นาย ศราวุฒิ ฉันทพลิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.55

668 5621414126 นางสาว นันวดี กุลดิษฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.35

669 5621414127 นาย ธนวัฒน์ เมธีอนันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.4

670 5621414128 นาย บุญญฤทธิ์ ศรีเพชรรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.62

671 5621414129 นางสาว สุจิตรา วรรณทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.4

672 5621414130 นางสาว วิภาศิริ กุลรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.7

673 5621414133 นาย ธนณภัทร แก้วบ้านแพ้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.24

674 5621414134 นางสาว ชณิดา นาคกล่ า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.02

675 5621414135 นาย กรวิชญ์ คงสาโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.26

676 5621414136 นาย นพพร เวชวิบูลย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.26

677 5621414137 นาย ภิญโญ เภาขันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.48

678 5621414138 นาย อภิสิทธิ์ เชื้อชาวนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.5

679 5621414143 นาย พีรัชชัย กอนมน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.76

680 5621414145 นาย ชารัญ ท้าวรีย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.84

681 5621414146 นาย กิตติพงษ์ มอมุงคุณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.17

682 5621414147 นาย วสันต์ อ่ าศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.33

683 5621414151 นาย ศศิพงษ์ ศรีจับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.56

684 5621414153 นางสาว กนกวรรณ กวดนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.61

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่39 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

685 5621414164 นาย จิรายุ สกุลภักดีบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.5

686 5621414165 นาย ธีรพงษ์ จิตต์ว่องไว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.38

687 5621414166 นาย อภินัทธ์ อโนทัยสินทวี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.2

688 5621414167 นางสาว ศุทธหทัย จิตรอารีย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.25

689 5621414168 นางสาว ธีระวีร์ สมจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.63

690 5621414169 นางสาว ธีระภัทร สมจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.53

691 5621414171 นาย ธนพล เร้าใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.63

692 5621414177 นางสาว แคทศิญา ไชยกมล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.45

693 5621414180 นางสาว นิลุบล ใจตรง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.44

694 5621414181 นาย อนุชา ดีมาก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.36

695 5621414182 นาย กิตติศักด์ิ วิเท่ห์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.22

696 5621414183 นางสาว จิราภรณ์ แซ่จึง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.7

697 5621414188 นาย ณัฏฐ์พัช เจริญศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.67

698 5621414198 นางสาว ปุณยวีร์ แซ่วู้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.3

699 5621414205 นาย วิษณุ ร้อยแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.13

700 5621414206 นาย ดนัย มนต์แข็ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.58

701 5621414210 นาย ศุภสัณห์ ศักด์ิสวัสดิกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.61

702 5621414213 นาย ธีธัช ภูโ่อบอ้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.59

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่40 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

703 5621414215 นางสาว วาสิตา ปิยะวัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.58

704 5621414217 นาย สิทธิโชค สมังเชื้อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.17

705 5621414220 นางสาว ปภัสรา กิติพจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.88

706 5621414227 นางสาว เปมิกา ยศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.29

707 5621414228 นางสาว พรชนิตร์ เย็นเทียม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.38

708 5621414229 นางสาว ชนกานต์ ดีสมดู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.68

709 4924501093 นางสาว ชุติกาญจน์ พรหมชนะ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.48

710 4924501094 นางสาว เสาวณีย์ ดาปาน การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.59

711 5124501053 นางสาว เกษณี บุญญาพิชิตชัย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.56

712 5221501052 นาย พรเทพ ศรีธัญญลักษณ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.68

713 5221501123 นางสาว อิสราภรณ์ ธานี การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.88

714 5221501191 นางสาว อมรพรรณ อรุณโชติ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.5

715 5321501129 นาย สาโรช แซ่จึง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.32

716 5324501064 นางสาว พิชยา จันทร์ทรัพย์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.37

717 5421501081 นางสาว วราภรณ์ ดวงดาว การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.47

718 5421501095 นางสาว นริตา นามทะจันทร์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.84

719 5421501167 นางสาว อรพรรณ เวชมณีกร การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.46

720 5424501030 นางสาว ศรีสุดา กัณหรักษ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.45

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่41 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

721 5424501055 นางสาว รสริน เนียมหอม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.7

722 5424501110 นางสาว วิไลพร ธรรมเจริญ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.54

723 5424501113 นางสาว หงษ์ทอง นัยนวล การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.25

724 5521501054 นางสาว พนิดา ชัยลา การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.7

725 5521501057 นางสาว ชมพูนุช หร่ังโต การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.07

726 5521501093 นางสาว รมย์วรินทร์ พุม่เกิด การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.22

727 5521501103 นางสาว เกตุวดี สร้อยแก้ว การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.28

728 5521501176 นางสาว ขวัญฤทัย แสนเสนา การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.37

729 5521501177 นางสาว นิฤมล ก าราบภัย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.1

730 5521501190 นางสาว พรทิพย์ กายนาคา การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.67

731 5521501221 นางสาว อัจฉรา พิจิตรรัตน์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.25

732 5521501226 นางสาว มณีรัตน์ กุบแก้ว การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.2

733 5524501001 นาย สันต์ทัศน์ ทัพถาวร การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3

734 5524501006 นาย อดุลย์ชัย ลาภไชยยง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.39

735 5524501007 นางสาว ไอรินลดา อุสุ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.19

736 5524501016 นางสาว ณัฐจิรา พิมพิจารย์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.03

737 5524501021 นางสาว วิลาวรรณ แซ่เฒ่า การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.39

738 5524501030 นางสาว ปัทมา แมมิ่ง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.76

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่42 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

739 5524501031 นางสาว วันนิสา เย็นจิต การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.82

740 5524501050 นางสาว กนกพร เข็มเหลือง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.99

741 5524501060 จ่าเอก ธนากร เพียรสร้าง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.31

742 5524501101 นางสาว สุภา นิยมไทย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.7 1

743 5524501108 นางสาว สุดารัตน์ ตามเพิม่ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.37

744 5524501109 นางสาว สุภาภรณ์ มั่งค่ัง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3

745 5524501110 นางสาว สุชารัตน์ เนาวรัตน์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.02

746 5524501117 นางสาว ดอกไม้ ใจบุญ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.56 2

747 5524501118 นางสาว คะนึงนิจ ประทุมพงษ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.1

748 5524501121 นางสาว พุธิตา กาญจนกุลดิษฐ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.33

749 5524501122 นางสาว ทิพย์รัตน์ สนแก้ว การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.46

750 5524501123 นางสาว ทัศนีย์ สีระวัตร การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.11

751 5524501125 นางสาว ชฎาพร ทองพุม่ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.77

752 5524501136 นางสาว ปัทมา เพชรดี การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.87

753 5524501138 นางสาว เกษมณี พัฒนยม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.98

754 5524501141 นางสาว อัญชิสา งานแข็ง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.87 1

755 5524501142 นางสาว เนตรนภา แก่นทอง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.52 2

756 5524501146 นางสาว ธัญภัส พิศเพ็ง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.25

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่43 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

757 5524501147 นางสาว ศิริรัตน์ ศุระศรางค์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.87 1

758 5524501148 นางสาว ณัฐฐิญา โชตน์ธนาศักด์ิ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.6

759 5524501153 นางสาว ศุภกัญญา ศิลาสถาพร การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.2

760 5524501160 นางสาว ปรานอม สมศรี การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.77 1

761 5524501167 นางสาว ปวรลักษณ์ วงศ์ใหญ่ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.61

762 5524501170 นางสาว พรนภา แซ่โอ้ว การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.02

763 5524501172 นางสาว สุริสาย เสาทอง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.31

764 5524501174 นางสาว เจนจีรา แท่นนิล การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.93

765 5524501179 นาง วริศรา ศุภมิตรเกษมณี การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.47

766 5524501183 นางสาว สุกัญญา ศรีวิชัย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.79

767 5524501184 นาย ณัฐพงศ์ พงศ์พฤทธิ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.63

768 5524501186 นาย ณัทกร กอจิตตวนิจ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.55

769 5524501194 นางสาว อาภรณ์ บุญพล การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.01

770 5524501195 นางสาว จารุวรรณ แซ่โต๊ะ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.55

771 5621501008 นางสาว ภวดี สีสวย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.14

772 5621501011 นางสาว ศิริพร เกตุพงษ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.44

773 5621501014 นางสาว อรนภา ชะอ่ า การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.07

774 5621501024 นางสาว สุภาฝัน จันทร์ฉาย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.1

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่44 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

775 5621501032 นางสาว นพพร พรมทอง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.27

776 5621501043 นางสาว ปพิชญา ชัยประสิทธิ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.5

777 5621501058 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ โพธิท์อง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.67

778 5621501074 นางสาว สุธิดา ไชยนนท์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.53

779 5621501075 นางสาว กิตติยาภรณ์ กมลเมธากุล การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.47

780 5621501079 นางสาว สุวรรณา สนูน้อย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.76

781 5621501083 นางสาว สุภาพร นนตะสี การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.17

782 5621501104 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีพลกรัง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.52

783 5621501125 นางสาว วรารัตน์ วงษ์ทอง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.44

784 5621501133 นางสาว อชิรยา กสิกรเจริญ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.68

785 5621501136 นางสาว รักชฎาภรณ์ โพธิท์อง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.22

786 5621501140 นางสาว มลิกา ภูมีแสง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.05

787 5621501144 นางสาว ทรรศนีย์ กันเพรียง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.25

788 5621501147 นางสาว ปิยนุช แซ่ล้ิม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.35

789 5621501148 นางสาว อารีวรรณ แสงพันธุ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.09

790 5621501158 นางสาว พรรพิสา เสนาะเสียง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.59

791 5621501160 นางสาว ขนิษฐา นงนาง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.17

792 5621501164 นาย เดชาชัย ทองประเสริฐ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.26

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่45 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

793 5621501169 นางสาว จิราภรณ์ เชื้อสิงห์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.59

794 5621501183 นางสาว ดวงกมล วิชาชาญ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.44

795 5621501184 นางสาว จีรนันท์ รักสุทธี การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.64

796 5621501191 นางสาว พีรยา มมประโคน การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.34

797 5621501193 นางสาว นิยามีละห์ แวดอเลาะ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.5

798 5621501209 นาย เบญจรงณ์ สิทธิชัย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.6

799 5621501210 นางสาว ศันศนีย์ ทิมทองค า การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.54

800 5621501213 นางสาว ยุภาพร รัตน์อ่อน การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.51

801 5621501216 นางสาว มณีแก้ว มณีกิจ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.8

802 5621501223 นางสาว ชนกนาถ นวนนุ่ม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.48

803 5621501229 นางสาว กนกวรรณ ใจเทีย่งแท้ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.04

804 5621501230 นางสาว บุญญารัตน์ โพธิท์ะเล การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.22

805 5621501232 นางสาว สุภาพร เนตรมุ่ย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.44

806 5621501233 นางสาว กุสุมา แพงษา การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.32

807 5621501240 นางสาว ธันย์จิรา ธนโรจน์จิรกุล การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.07

808 5621501241 นางสาว จารุวรรณ ทองแก้ว การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.54

809 5621501242 นางสาว ปรางทิพย์ ช้อนทอง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.61

810 5621501243 นางสาว รสสุคนธ์ อนุสนธ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.62

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่46 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

811 5621501248 นางสาว วิกานดา จันทร์เครือ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.55

812 5621501249 นางสาว หทัยวรรณ จินดาธรรม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.38

813 5621501251 นางสาว วลัยธร จันทร์วงกลม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.3

814 5621501254 นางสาว มณฑา เณรบางแก้ว การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.8

815 5621501272 นางสาว พินันทา กาล้อม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.37

816 5621501274 นางสาว พรรณพิลาศ ทาปลัด การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.25

817 5621501277 นางสาว ทักษ์ชภรณ์ มุทธามณีเลิศ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.13

818 5621501283 นางสาว สิรีธร บุญมา การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.39

819 5621501284 นางสาว ณัฏฐาภรณ์ เนียมน่วม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.51

820 5621501285 นางสาว พรสุข สหเจริญชัย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.51

821 5621501286 นางสาว ชไมพร ปานอร่าม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.87

822 5624501002 นางสาว พิมพิไล เงินสมบัติ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.08

823 5624501003 นางสาว ทิพรัตน์ จิราพงษ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.03

824 5624501006 นางสาว วัลย์ลิยา ค าจ ารูญ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.29

825 5624501007 นางสาว บุษยมาส เตชะพล การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.67

826 5624501017 นางสาว เบญจมาศ ส าเนียงสูง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.46

827 5624501039 นางสาว จารุวรรณ ข าฉา การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.99

828 5624501040 นางสาว เมวิกา เพ่งผล การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.65

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่47 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

829 5624501060 จ่าเอก สมพจน์ ทรัพย์มีชัย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.39

830 5624501072 นางสาว วนิตา สุเรณู การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.2

831 5624501093 นางสาว โศรยา หวังหมู่กลาง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.5

832 5624501094 นางสาว ดวงสมร ทิมเครือจีน การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.02

833 5624501105 นางสาว อภิญญา สุขม่วง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.07

834 5624501110 นางสาว กชกร แคนศิลา การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.8

835 5721501001 นางสาว พัชรีย์ บุญนูน การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.42

836 5721501002 นางสาว ธัญลักษณ์ คันธารณฤมิตร การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.15

837 5721501003 นางสาว บุณยวีร์ ปัญญาสุพัฒน์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.85

838 5721501004 นางสาว พรพรรณ ศรีค า การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.37

839 5721501005 นางสาว ดวงหทัยวรรณ แก้วมณี การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.53

840 5721501006 นางสาว จิตภินันท์ พัชรวุฒิพันธุ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.16

841 5721501015 นางสาว ศศิธร มัสยามาศ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.09

842 5721501016 นาย กฤษณะ นักบุญ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.4

843 5721501017 นางสาว อรอุมา เอี่ยมวงค์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.04

844 5721501021 นางสาว มลเทียน พลเมือง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.89

845 5721501023 นางสาว เปมิกา บุษภา การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.19

846 5721501031 นางสาว ฟารีดา เทียมพะโยม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.81

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่48 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

847 5721501032 นางสาว อภิญญา พิลึกนา การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.67

848 5721501033 นาย ยุทธชัย ไกรทอง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.9

849 5721501034 นางสาว สุดาทิพย์ ผ่านพรม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.39

850 5721501035 นางสาว มุกดาพร เอี่ยมวงศ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.65

851 5721501036 นางสาว กรรณิการ์ เดชยศดี การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.46

852 5721501037 นางสาว อภิสรา สุขแก้ว การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.88

853 5721501038 นางสาว สุกัลยา นาคดอนบก การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.51

854 5721501042 นางสาว คนึงนิตย์ พืชพันธ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.91

855 5721501045 นางสาว พรนภา ทนงยิ่ง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.99

856 5721501047 นางสาว ชรัญฏา โตรุ่ง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.03

857 5721501050 นางสาว พัณณิตา รัตนพิทักษ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.67

858 5721501051 นางสาว ธนพร ร่ืนสุคนธ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.73

859 5721501057 นางสาว สิริรัตน์ สุวรรณ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.74

860 5721501062 นางสาว กาญจนา สวายน้อย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.92

861 5721501066 นางสาว ธิดาภรณ์ วาปี การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.29

862 5721501067 นางสาว จุรีพร นวชาติ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.4

863 5721501069 นางสาว ภักดี หล่มเหลา การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.67

864 5721501071 นางสาว ชลิตา วงศ์กระนวน การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.07

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่49 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

865 5721501072 นาย โอภาส อ่วมวงศ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.32

866 5721501076 นางสาว ศุภลักษณ์ ขาวแป้น การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.52 2

867 5721501077 นางสาว สุดารัตน์ ไชยพลบาล การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.66 2

868 5721501078 นางสาว สุพรรษา อ่วมกล่ิน การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.07

869 5721501079 นาย แมนยศ ยิ้มด้วง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.69 1

870 5721501080 นางสาว สาธิตา ผังวิวัฒน์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.99

871 5721501083 นางสาว ฐิตาพร บุทธิจักร์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.55

872 5721501084 นางสาว กาญจนา จันสกุลทิพย์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.56

873 5721501087 นางสาว จันทร์เพ็ญ สุขศรีสวัสด์ิ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.55

874 5721501088 นางสาว อนันตพร พันธุแ์ขก การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.03

875 5721501089 นางสาว พิมลพรรณ ต้ิวทอง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.58

876 5721501095 นางสาว วรรณวิษา งามละม่อม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.78

877 5721501099 นาย ธุววิช แซ่เตีย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.16

878 5721501101 นางสาว อัจฉราภรณ์ วิชัย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.71

879 5721501102 นางสาว ดวงดาว ผลไพบูลย์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.98

880 5721501103 นางสาว กชกร แก้วเมืองเพชร การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.11

881 5721501109 นางสาว จิตตินันท์ เบญจธรรมเลิศ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.77

882 5721501110 นางสาว พัชรี หล้าพลชาย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.69

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่50 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

883 5721501115 นางสาว สุดารัตน์ สุขเลิม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.57

884 5721501117 นางสาว สรัลชนา สกุลเปีย่มเฉลา การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.35 2

885 5721501119 นางสาว ทักษิณา หนูน้อย การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.76

886 5721501129 นางสาว กัญญารัตน์ ใบลาศน์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.77

887 5721501130 นางสาว อมิตา ภักดี การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.88

888 5721501137 นางสาว อัญชิสา ใจเย็น การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.72 1

889 5721501139 นาย วิชชา สินแก้ว การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.02

890 5721501141 นางสาว สุธีมนต์ เมินดี การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.53

891 5721501142 นาย ณัฐวุฒิ หลงนิยม การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.97

892 5721501145 นางสาว จิรัชยา ปิน่กร การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.02

893 5721501146 นางสาว มัณฑนา ต้ันสูงเนิน การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.75

894 5721501148 นาย พงษ์วิวัฒน์ ปานพฤกษา การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.4

895 5721501149 นางสาว ธัญลักษณ์ ตุ่นจันทร์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.97

896 5721501150 นางสาว อัญมณี กาแก้ว การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.54

897 5721501154 นางสาว ขวัญตา พาพงศ์ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.73

898 5721501155 นางสาว ณัฐธิดา สาสนรักกิจ การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.42

899 5721501157 นางสาว สุภาณัฐ แซ่แดง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.26

900 5721501158 นางสาว จารุวรรณ การสมโชค การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.86

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่51 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

901 5721501160 นางสาว กิ่งกาญจน์ ทับทอง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 3.4

902 5721501161 นางสาว ณัฐธยาน์ อนันต์สลุง การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.99

903 5721501167 นางสาว รัตติยา พุฒซ้อน การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.83

904 5721501169 นาย ณัฐพล ธรรมมาพาณิช การบัญชี บัญชีบัณฑิต 2.6

905 5521374004 นาย ดนยกฤตย์ ธัญดงไพบูลย์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.35

906 5521374032 นาย ธนพล จั่นประเสริฐ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.23

907 5521374057 นาย พัทธดนย์ เหมือนทิพย์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.5

908 5521374079 นาย จักรพันธ์ พันต่วน การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.48

909 5521374084 นาย เกรียงไกร รุ่งเรือง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.1

910 5521374085 นางสาว ปิยะวรรณ อาษานอก การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.1

911 5521374108 นาย ญาณกร มีสุวรรณ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.29

912 5521374110 นาย เดชวุฒิ ชุณหโสภาค การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.26

913 5521374126 นางสาว ออม แรงเพ็ชร การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.31

914 5521374169 นาย ปรีชากุล สพีไมตรีจิดุจามี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.54

915 5521374178 นางสาว ผาณิตา คงสาคร การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.86

916 5521374189 นางสาว ยศวดี ระเบียบ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.56

917 5521374206 นาย ยศจรูญ ผมด าหนา การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.69

918 5521374216 นาย อัครวัฒน์ คงวิชาสวัสด์ิ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.3

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่52 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

919 5521374219 นางสาว ฉัตรมณี น้ าทอง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.82

920 5521374298 นาย ปฏิญญา ลีลาธรรมสถิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.32

921 5521374317 นาย ศรัณยพงษ์ จันทร์เพ็ง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.53

922 5521374323 นาย ธนกฤต รัตนพงศ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.3

923 5521374329 นาย รตินันท์ เพ็ชรนิล การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.35

924 5521374365 นางสาว จิราภรณ์ บุญชูงาม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.21

925 5524374138 นาย ธนภูมิ ถาวรพานิช การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.47

926 5524374144 นางสาว ศิริวรรณ นิลนาวี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.75

927 5621374001 นางสาว กิตติภา รังสิยางกูล การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.22

928 5621374002 นางสาว ปทิตตา ตันใจซ่ือ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.52

929 5621374009 นางสาว ฑริกา เจ๊ะสะเฮาะ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.68

930 5621374015 นางสาว ทวินันท์ ศรีประชัย การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.35

931 5621374017 นาย วิวัฒน์ชัย สาสดี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.82

932 5621374018 นางสาว ปณิตา ก่อเกิด การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.73

933 5621374019 นาย เมธวัจน์ ถิระวงศ์ศักด์ิ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.73

934 5621374020 นางสาว ณภัทรารัตน์ ถิระวงศ์ศักด์ิ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.88

935 5621374021 นาย นิติพงศ์ มโนชัยภักดี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.89

936 5621374022 นางสาว วิภาพร ครุฑพยนต์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.59

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่53 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

937 5621374023 นางสาว ณิชาภัทร พันอาษา การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.62

938 5621374025 นาย สุทธิเกียรติ เทียมเต็ง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.52

939 5621374027 นาย รัญชิดา มีใย การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.52

940 5621374030 นาย รพิดา เสรีคุณธรรม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.57

941 5621374031 นางสาว อธิษฐาน สิงห์คะ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.2

942 5621374032 นางสาว ณัฐชา หาญจับพาล การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.35

943 5621374036 นาย ภาณุพงศ์ สุขเกษม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.67

944 5621374037 นางสาว เจนจิรา พิเคราะห์จิตร์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.07

945 5621374039 นางสาว ศิวพร อุทัยจันทร์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3

946 5621374040 นางสาว ณัฐกาญจน์ ศศิเสาวภาคย์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.77

947 5621374042 นาย ฐิติพงษ์ สว่างแจ้ง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.45

948 5621374047 นาย ธนพล วรยศ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.48

949 5621374049 นาย ฤกษ์ชนก โตดวง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.57

950 5621374050 นางสาว นารีนารถ เอี๋ยววัฒนะ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.29

951 5621374053 นาย ปิติพัฒน์ ศุขทัตน์วัฒนาพร การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.42

952 5621374054 นาย อิทธิพล ทองไพบูลย์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.5

953 5621374055 นาย สัญชัย ยมเปล่ียน การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.74

954 5621374056 นาย อรรถพล ไทรน้อย การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.77

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่54 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

955 5621374060 นาย ธวัชรพงษ์ รอไกรเพชร การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.97

956 5621374062 นางสาว รุจิวัล สายสิน การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.12

957 5621374067 นางสาว พรปวีณ์ เหล่าพิรุฬห์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.81

958 5621374076 นาย ณัฐพงษ์ แก้วอินทร์ชัย การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.87

959 5621374083 นาย โภคินทร์ เลิศประกอบกุล การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.77

960 5621374085 นาย ธีรวุฒิ สมฤทัยทิพย์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.36

961 5621374089 นางสาว สุวภัทร อนุสนธิ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.42

962 5621374092 นางสาว กมลพรรณ เชื้อแดนอ้น การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.73

963 5621374093 นางสาว ไอลดา ลายน้ าเงิน การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.83

964 5621374098 นาย ธนัท ชัยธนาพร การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.44

965 5621374100 นาย จักรพงษ์ ชูพุทธพงศ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.31

966 5621374103 นาย ภาณุเดช ผิรังคะเปาระ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.51

967 5621374111 นางสาว ณพิชญา บุบผารัตน์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.94

968 5621374113 นางสาว จิดาภา หิรัญชนะโชค การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.04

969 5621374114 นาย ประสิทธิ์ ลิมปิยศวัฒน์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.66

970 5621374115 นาย วสันต์ อมรทัต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.78

971 5621374118 นาย สหรัฐ แซ่ต้ัง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.84

972 5621374122 นาย ชัยณรงค์ กล้าวิเศษ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.92

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่55 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

973 5621374123 นาย อานนท์ แซ่เตียว การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.86

974 5621374124 นาย สุทธิพงษ์ จั่นผ่อง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.51

975 5621374126 นางสาว ปราวีณา สุนทรสนิท การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.72

976 5621374135 นาย ธนลพัทธ์ อธิรัตนะนนท์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.67

977 5621374136 นางสาว รุจิรดา สีลายงค์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.51

978 5621374137 นาย กรณ์นรงค์ อินสม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.02

979 5621374138 นาย พรวิรุธ ขุนสุวงศ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.1

980 5621374139 นาย ชนะโชค แย้มฤทธิ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.37

981 5621374146 นาย กันตวัฒน์ ศรีจันทร์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.86

982 5621374147 นาย กิตติศักด์ิ ถุงพลอย การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.07

983 5621374148 นาย ชารีฟ ศรีจรูญ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.05

984 5621374154 นางสาว ศุภลักษณ์ โพธิวัฒน์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.83

985 5621374156 นางสาว กชณิช บุญกล้วยสูง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.92

986 5621374157 นาย ธนโรจน์ มีขวัญ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.6

987 5621374166 นางสาว อนุวรรณ วรรณนิตย์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.1

988 5621374168 นาย ทรงกลด สอนสุวิทย์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.59

989 5621374169 นาย ณภัทร สุนทรวุฒินันท์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.03

990 5621374172 นางสาว โสภา คล้ายโพธิท์อง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.94

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่56 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

991 5621374179 นางสาว อุบลลักษณ์ จูมครอง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.12

992 5621374185 นาย สิทธิพงษ์ ผลอินทร์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.75

993 5621374186 นาย ณัฐพันธุ์ นุตยะสกุล การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.64

994 5621374187 นางสาว อริสรา อ่อนศรี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.57 2

995 5621374204 นางสาว สุดาพร ไทยกระโทก การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.2

996 5621374207 นางสาว ณกานต์ สุขพัฒน์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.92

997 5621374208 นางสาว พิมพ์อัปสร สุขบุญส่ง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.46

998 5621374216 นาย ชญานนท์ เส็นยีหีม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.93

999 5621374218 นาย ภูวินท์ เจริญสุข การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.57

1000 5621374220 นาย ณัฐิวุฒิ ทองแก้ว การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.6

1001 5621374227 นาย ภาสกร สุขวัฒนะ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.5

1002 5621374234 นาย ณัฐชนลินทร์ เลิศนภาศิริ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.03

1003 5621374236 นางสาว พัณฑารีย์ เกตุอุดม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.18

1004 5621374239 นาย อธิพงศ์ มรุตนนท์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.35

1005 5621374253 นางสาว อัจฉรา ศรีมี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.54

1006 5621374277 นางสาว กุลชญา วริยากรกุล การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.87

1007 5621374282 นาย ธนศักด์ิ ทับทิมศรี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.69

1008 5621374284 นางสาว คณาลักษ์ ปราศอาพาธ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.78

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่57 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1009 5621374290 นางสาว สุนันทา อ่ าต างาม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.38 2

1010 5621374291 นางสาว ณัฐสุดา คุณเสน การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.43 2

1011 5621374297 นาย ภูวดล ตรีศิริกุล การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.27

1012 5621374313 นางสาว เบญจมาศ ไม้หอม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.11

1013 5621374328 นางสาว รัศมี ชาญ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.87

1014 5621374329 นางสาว ชุติมา สุขปานกลาง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.26

1015 5621374330 นางสาว ปวริศา ชัยสนาม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.23

1016 5621374332 นาย ตะวัน ถาวรแก้ว การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.56

1017 5621374340 นางสาว อริสา ทรงญาติ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.02

1018 5521381025 นาย เนมิลาศ บุญมาก การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.43

1019 5524381003 นางสาว สุทธิดา เมืองมูล การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.16

1020 5524381004 นาย นิชนันท์ หาญธิตินันทกุล การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.38

1021 5524381020 นาย พีรพัฒน์ คุ้มผิวด า การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.93

1022 5621381003 นาย สรกฤตย์ โรจน์รุ่งลภัส การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.25

1023 5621381008 นางสาว สุรีย์วัล รักท้วม การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.46

1024 5621381013 นางสาว ขนิษฐา จ าปาดะ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.53

1025 5621381020 นาย คมปกรณ์ เทพาดิเทพพันธ์ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.83

1026 5621381053 นางสาว ภัทรนันท์ ทองค าสุข การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.68

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่58 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1027 5621381059 นาย เพชร นาคเสน การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.53

1028 5621381074 นางสาว กนกพร เศละพฤกษ์กุล การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.67

1029 5721381002 นางสาว ศิริลักษณ์ มีช านาญ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.05

1030 5721381007 นางสาว ชลธิชา สลับศรี การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.72

1031 5721381019 นางสาว สุวนันท์ พูลผล การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.67

1032 5721381024 นางสาว สุดารัตน์ ภักดี การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.09

1033 5721381036 นางสาว ฐิตารีย์ โคตรชุม การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.44

1034 5721381042 นางสาว จารุวรรณ วลัยศรี การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.82

1035 5721381044 นางสาว กาญจนาพร พวกขุนทด การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.68

1036 5721381075 นางสาว นวลชนา ธาตุวิสัย การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.31

1037 5721381080 นางสาว กรวรรณ สิทธิเสนา การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.89

1038 5721381093 นาย กฤตภาส ค้าธัญญมงคล การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.73

1039 5721381102 นาย ยุทธนา พรหมรัตน์ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.22

1040 5521378023 นาย ปิยะวัฒน์ ยิ่งศิริ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.39

1041 5621387002 นางสาว สุวนันท์ ล้ิมตระกูล การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.88

1042 5621387003 นางสาว พรกัญญา จิตรชื่น การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.5

1043 5621387004 นางสาว ธนาพร การุจี การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.44

1044 5621387005 นางสาว ภัทราวรรณ ภัทรภูมิอนันต์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.35 2

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่59 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1045 5621387007 นางสาว อมราพร ปริปุรณะ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.24

1046 5621387011 นาย วิโรจน์ สกลกิจ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.9

1047 5621387016 นาย ศตวรรษ ทองศรี การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.39

1048 5621387017 นาย ศรัญญู วิเศษศรี การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.87

1049 5621387018 นางสาว ปนัดดา ไกลแก่นรุณ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.99

1050 5621387021 นางสาว ชญาณี ล าเจียก การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.37

1051 5521386002 นางสาว เกศแก้ว ใบบน การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.77

1052 5521386022 นางสาว วนิดา ลาค า การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.03

1053 5521386028 นางสาว พิรุณรักษ์ นพกุล การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.55

1054 5521386033 นางสาว ขนิษฐา เอียดพวง การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.24

1055 5521386037 นางสาว ศุภสุตา ธรรมวิชัย การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.32

1056 5621386005 นาย ธีรศักด์ิ เหรียญทอง การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.68

1057 5621386013 นาย เอกสิทธิ์ ตระการสิทธิ์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.59

1058 5621386016 นางสาว ศกลวรรณ แซ่ชั่น การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.1

1059 5621386017 นางสาว กัลยกร ผดุงประเสริฐ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.79

1060 5621386018 นางสาว เจตสุภา มาลม การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.12

1061 5621386019 นางสาว เอลีชา เวชวินิจ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.08

1062 5621386027 นางสาว สินีนาฏ ฟุง้พิมาย การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.39

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่60 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1063 5621386028 นางสาว จิณณปัณฑ์ บุญมะยา การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.86

1064 5621386030 นาย ธนกฤต นทีรุ่งรัศมี การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.83

1065 5621386031 นาย อินทรนนท์ ถินนอก การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.64

1066 5621386032 นางสาว ณัฎฐา ชัยวัฒน์สิทธิกุล การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.95

1067 5621386036 นางสาว ลิลลดา นาคสุวรรณ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.36

1068 5621386045 นางสาว สิริพร ศรีวิโรจน์มณี การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.67

1069 5621386052 นางสาว ฤทัยวรรณ แสงศรีด า การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.43

1070 5521385001 นาย ภาคภูมิ เงินสมบัติ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.74

1071 5521385005 นางสาว กิติยา แซ่ล้ิม การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.49

1072 5521385043 นางสาว ผุสชา เรืองเดช การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.48

1073 5521385046 นาย ณัฐสิทธิ์ เปรมผลกมล การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.67

1074 5521385049 นาย วุฒิชัย บุญสงวน การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.32

1075 5521385050 นาย ศักด์ิสิทธิ์ เทียมเศวต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.33

1076 5521385053 นางสาว สุนิสา ปิยะอมรชัย การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.7

1077 5521385057 นางสาว ธนิสร พิริยาพิทักษ์ภรณ์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.77

1078 5521385083 นางสาว กันยารัตน์ บุญเรือง การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.78

1079 5521385087 นางสาว วรรษมล เลิศสุพรรณ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.37

1080 5521385093 นางสาว ณัฐธิดา สาโรวาท การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.77

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่61 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1081 5521385108 นาย ธนชล เหล่าสิริพิพัฒน์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.76

1082 5521385114 นาย พัชรากร ค้างส าโรง การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.54

1083 5524385101 นางสาว กมลชนก สุริยะสุข การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.49

1084 5524385102 นาย จารุกิตต์ิ แสงประเสริฐ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.45

1085 5524385105 นางสาว สุวรรณี แตงทอง การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3

1086 5524385109 นาย เจริญชัย ศรีผาวงษ์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.77

1087 5621385003 นางสาว ประภาศิริ อมฤทธิต์านนท์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.02

1088 5621385004 นางสาว ธิดารัตน์ อมฤทธิต์านนท์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.03

1089 5621385008 นาย อดิเรก เหล่าศรีวิจิตร การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.8

1090 5621385010 นาย วรวิช นราประเสริฐวงศ์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.66

1091 5621385019 นาย อัครพงศ์ จันทร์เพ็ง การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.24

1092 5621385022 นางสาว มินตรา ฤทธิธ์าอภินันท์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.67

1093 5621385025 นาย วัชรพล ชัยมงคล การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.69

1094 5621385031 นางสาว กมลพัชร จ าปาน้อย การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.11

1095 5621385033 นางสาว อลิศา อิศรางกูล ณ อยุธยา การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.03

1096 5621385036 นาย ธนชัย มหาวีโร การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.03

1097 5621385045 นางสาว เบญจมาศ ไหมสมสู การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.54 2

1098 5621385047 นางสาว ฐิตาภรณ์ รณรงค์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.26

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่62 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1099 5621385048 นาย ณัฐพล ชุณหสวัสดิกุล การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.31

1100 5621385049 นาย ธวัชชัย กานต์ศุภมิตร การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.02

1101 5621385051 นาย อานนท์ เกล้ียงเกลา การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.3

1102 5621385052 นาย ชนวัฒน์ บุญขันธ์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.86

1103 5621385054 นาย ภาณุรุจ หลงอารีย์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.67

1104 5621385059 นางสาว รัศมี จุ้ยมะณี การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.47

1105 5621385060 นางสาว ศศิมา สอนนอก การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.35

1106 5621385065 นาย ศุภชัย จันทร์หอม การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.98

1107 5621385067 นางสาว กิตติยาภรณ์ อ่อนละมัย การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.28

1108 5621385074 นางสาว อรทัย ชังช่างเรือ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.8

1109 5621385076 นาย ธนดล นุ่มคุ้ม การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.93

1110 5621385077 นาย วสันต์ เขียวกล่ า การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.72

1111 5621385078 นาย อภิวัฒน์ มีประโคน การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.52

1112 5621385089 นางสาว พัชรภรณ์ สิทธิจินดาโชค การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.16

1113 5621385091 นาย นรวิชญ์ ทิณเกิด การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.95

1114 5621385092 นางสาว ทนัชชา คงมังคละ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.91

1115 5621385093 นาย ณัฐพงษ์ พิทักษ์อ าไพพันธุ์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.88

1116 5621385100 นางสาว อนุสรา โคตตัสสา การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.39 2

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่63 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1117 5621385101 นาย ธีรภัทร พลพิทักษ์กุล การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.22

1118 5621385107 นางสาว รัชนิตา พิมล การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3

1119 5621385111 นาย ศรราม กลมเกล้ียง การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.67

1120 5621385112 นาย พีระพงษ์ โนทนะ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.93

1121 5621385118 นาย อนุรักษ์ บุญเพิม่ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.78

1122 5621385120 นาย ธนภัทร โกศลบุญ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.06

1123 5621385124 นาย ณัฐพงศ์ พราหมลอย การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3

1124 5621385129 นาย ศุภณัฐ แก้วนาวงค์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.37

1125 5621385130 นาย กฤช ทองอยู่ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.46

1126 5621385131 นาย ศิลปชัย ศิลป์ศักด์ิศรี การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.65

1127 5721385013 นางสาว พรสุดา ละเอียด การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.8

1128 5721385022 นางสาว ศิรินาถ ค าดี การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.59 2

1129 5721385037 นางสาว ภูกณิศ นูเพ็ง การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.35

1130 5521384003 นางสาว ชุติมา ชัยเวช การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.56

1131 5521384007 นางสาว ชลิตา เชื้อสระพัง การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.41

1132 5521384021 นาย ชัยธวัช กล่ินฉุย การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.7

1133 5521384037 นาย วชิโรจน์ เขียวนิล การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.91

1134 5521384038 นาย เสกสันต์ งามสุทธิ์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.61

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่64 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1135 5521384055 นางสาว ชโลรัตน์ หนูทอง การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.5

1136 5621384001 นางสาว วิภาดา ด่านธงชัย การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.1

1137 5621384003 นางสาว อรณิชา สุขประเสริฐ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.4

1138 5621384008 นาย กฤษดา สุภวาลย์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.5

1139 5621384009 นาย ธนโชติ เกิดประทุม การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.76

1140 5621384012 นาย เทพพิทักษ์ ศิริมนต์ทอง การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.3

1141 5621384013 นาย อภิสิทธิ์ บัวรัตน์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.51

1142 5621384015 นางสาว อาศิรา นิ่มเภา การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.99

1143 5621384016 นางสาว ศิราณี ศรจันทร์วงศ์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.02

1144 5621384017 นาย ปิยทัศน์ สุขขัมภ์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.91

1145 5621384019 นางสาว พรทิพย์ แซ่เล้า การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.74

1146 5621384021 นางสาว นุชจรี ก้อนค า การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.54

1147 5621384022 นาย ปณิธาน ทับทิมไทย การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.94

1148 5621384026 นางสาว ทัฬหพร เหลืองอ่อน การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.98

1149 5621384031 นางสาว วิไลลักษณ์ ผาสม การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.8

1150 5621384040 นาย สมพร ชาวป่า การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.27

1151 5621384043 นาย ณัฐวัฒน์ ล่ันสิน การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.71

1152 5621384044 นาย พิทักษ์ จิวตระกูล การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.71

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่65 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1153 5621384052 นาย สุรศักด์ิ วิริยะผล การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.43

1154 5621384058 นางสาว นิศาชล อติภูษา การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.67

1155 5621384062 นางสาว หทัยพัชร์ ธนาภาชลสินธุ์ การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ นิเทศศาสตรบัณฑิต 3

1156 5621383001 นางสาว สลิลรัตน์ สงวนศรี การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.83

1157 5621383002 นาย คมเพชร ระดาฤทธิ์ การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.85

1158 5621383003 นางสาว ภาพร ศรีนาคคล้ า การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.01

1159 5621383004 นางสาว นิทิรา ฉายอรุณ การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.85

1160 5621383005 นาย กฤตภาส ธาราพันธ์ การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.84

1161 5621383006 นาย เมธา เดชเรือง การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.7

1162 5621383009 นาย ธนโชติ ฉลองศักด์ิ การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.5

1163 5621383011 นาย พิริยะ พูลพาณิช การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.77

1164 5621383012 นาย วัชระ เพชรคง การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.61

1165 5621383014 นาย ธนวัฒน์ ฉลองเตชิตกุล การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.77

1166 5621383017 นาย ภานุพงษ์ เกตุทิศ การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.76

1167 5621383021 นางสาว วรินทร์ญา อุตตรนคร การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.88

1168 5621383027 นาย จักรพัฒน์ กอสนาน การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.12

1169 5621383028 นาย สิทธิกร สุโภคเวช การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.13

1170 5621383029 นางสาว กัญญา สองพิมพ์ การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.78

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่66 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1171 5621383030 นางสาว สุนิษา บัวอ่อน การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.06

1172 5621383041 นาย วศิน วัฒนแย้ม การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.35

1173 5621383042 นาย ศุภวิชญ์ หมีปาน การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.51

1174 5621383046 นาย ชวัลวิทย์ เอมศรีกุล การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.89

1175 5621383048 นาย ไพศาล อรุณธนา การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.14

1176 5621383052 นาย วงศกร ก๋องแก้ว การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.39

1177 5621383054 นางสาว ณิชากร ปานช้าง การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.04

1178 5621383059 นาย อดิศร เส็งหลวง การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.6

1179 5821383009 นาย ภุชงค์ พวงเพ็ชร การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.53

1180 5821383010 นางสาว บธูร ซิตรี การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.53

1181 5321316004 นาย ชัยวัฒน์ ศรมณีวิทย์ นิเทศศาสตร์(เอกการประชาสัมพันธ์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.54

1182 5421364086 นางสาว เมลิน แจ้งบ ารุง นิเทศศาสตร์(เอกการประชาสัมพันธ์) นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.8

1183 5221317069 นางสาว พรสวรรค์ แซ่ล้ิม นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.24

1184 5221317078 นางสาว ณิชกานต์ ตันกาศ นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.41

1185 5221317149 นาย วิษณุ โกศลกิติวงศ์ นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.45

1186 5221317153 นาย ชยากร โพธิสุ์วรรณ นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.81

1187 5221317192 นาย สุวิทย์ นันทาภรณ์ศักด์ิ นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.63

1188 5321306380 นาย วรวัตร ทองนพรัตน์ นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.56

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่67 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1189 5321317033 นาย ธีรพงษ์ แจ้งบุรี นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.53

1190 5321317064 นาย ณัฐชนน ร่มร่ืน นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.36

1191 5321317068 นางสาว ฑาริกา ทิพย์ธารทอง นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.37

1192 5321317088 นางสาว พฤกษา โภชจะโป๊ะ นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.35

1193 5321317098 นางสาว อรพรรณ กันนิยม นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.4

1194 5421363077 นาย พงศกร ชาณุภาต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.01

1195 5421363112 นาย ชัชพงศ์ คงสุนทร นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.94

1196 5421363140 นาย วงกต รัตนนันท์ นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.33

1197 5421363159 นางสาว พรพนา เอี่ยมสุวรรณ์ นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.55

1198 5424317007 นางสาว สุรัชณา เลิศประกาย นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.89

1199 5424363017 นาย นราศักด์ิ ไกรวงศ์ นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.88

1200 5424363029 นาย นฤนาท ศิริทรัพย์ นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.51

1201 5424363030 นางสาว หนึ่งฤทัย ชื่นนอก นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.89

1202 5424363035 นางสาว สิกาญจน์ ชัยมงคล นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.94

1203 5424363038 จ่าสิบเอก ชัยอภิชาติ วุฒิโสภณ นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.9

1204 5424363042 นาย ศุภชัย ดียิ่ง นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.6

1205 5324316003 นางสาว เวณุกา ทัศนภักดี นิเทศศาสตร์-เอกการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.79

1206 5324316007 นางสาว ศุภลักษณ์ พลเสนา นิเทศศาสตร์-เอกการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 3

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่68 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1207 5321318017 นางสาว สุชาณัฐ ศรีจรัญ นิเทศศาสตร์-เอกวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.85

1208 5421365007 นาย วรายุทธ เชิดศรีชูเกียรติ นิเทศศาสตร์-เอกวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.4

1209 5221316029 นาย พิเศษ พหลชัยกุล นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.75

1210 5221319006 นางสาว นรินทร ชื่นเจริญ นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.77

1211 5221319199 นาย วรวิทย์ ถิรคุณโกวิท นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.68

1212 5221319241 นาย กัณวัตน์ ตรีมรรคา นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.48

1213 5221319268 นาย อารักษ์ นิระปะกะ นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.41

1214 5321317002 นางสาว พรนภา เล้าปฏิพัทธ์ นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.51

1215 5321319009 นาย กัญจน์ธนวัชร์ โชติวรรณ นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.22

1216 5321319090 นางสาว ฑิฆมัพร สวยบ ารุง นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.48

1217 5321319131 นาย ปพณ เตมีศิลปิน นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.5

1218 5321319205 นาย กัมปนาท พรหมศร นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.73

1219 5321319217 นาย ธเนศ ริมปิรังษี นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.18

1220 5321319218 นาย เจนวิทย์ เหลืองไกรเลิศ นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.57

1221 5321319251 นาย ณพงศ์ กุระธารสายชล นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.42

1222 5321319260 นาย ภูริณัฐ ดิษฐาน นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.05

1223 5321319276 นาย จรัญ ทองหล่อ นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.45

1224 5321319283 นาย ปพนวิช ชูชื่น นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.74

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่69 จาก 70

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1225 5321319332 นาย กุณฑพัฒน์ แก้วเสมอตา นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.3

1226 5324319032 นาย สุเทพ เจตธ ารงชัย นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.39

1227 5421366025 นางสาว สุธินี เพชรเรืองสุด นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.33

1228 5421366113 นางสาว ภัศรา หมวกเพ็ชร์ นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.38

1229 5421366144 นางสาว พาขวัญ ปิยะเรืองประไพ นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.46

1230 5421366172 นางสาว ฉัตทริกา ทองค า นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.83

1231 5421366192 นางสาว ไอริณ เหมสุทธิ์ นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.29

1232 5421366195 นาย เมฆา ชัยประภา นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.36

1233 5421366261 นางสาว อรนภา เณรพรม นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.36

1234 5421366322 นาย อนิรุทธ์ แก้วคูนอก นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.3

1235 5421366342 นาย เทพมงคล วัธนะมงคล นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.41

1236 5421366353 นาย จักกริศน์ โรจนบุรานนท์ นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.37

1237 5424366047 นางสาว นัยนา จันตา นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.99

1238 5621417002 นาย ไกรสร ธันยากรณ์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2.32

1239 5621417006 นางสาว อรอุมา ทองเมือง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2.59

1240 5621417007 นางสาว ณัฐกานต์ สมานมาก เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2.67

1241 5621417009 นาย ศุภณัฐ ต้ังพงศ์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2.65

1242 5621417014 นาย วรพล ซาดัดคาน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2.4

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่18/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่70 จาก 77

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1243 5621417017 นาย ธนะเศรษฐ์ ตรัยตรึงศ์โกศล เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2.27

1244 5621417018 นางสาว ณิชา เด่ียววาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2.9

1245 5721417002 นางสาว สุพัตรา โพธิส์ระคู เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2.62

1246 5721417003 นางสาว นันทิกานต์ ทองเผือก เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2.75

1247 5721417004 นางสาว รักษสุดา โทคง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2.55

1248 5721417005 นาย วุฒิชัย กิจปาโมกข์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2.75

1249 5721417006 นางสาว ภคพร ยอดเสน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 3

1250 5221359096 นาย อรรถพล เศวตจินดา การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.82

1251 5321359057 นางสาว จอร์จีน่า มิลเล่อร์ การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.81

1252 5321359064 นาย วรวิทย์ จันทร์ตายอด การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.22

1253 5321359067 นางสาว ปัทมาวรรณ์ กันไชยต๊ะ การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.37

1254 5421359082 นาย ศุภสิทธิ์ อะกึ่งเล็บ การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.29

1255 5421359119 นางสาว ชโนทัย ดอกไธสง การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.75

1256 5421359157 นางสาว    ณัฐยา ปิน่สุวรรณ การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.77

1257 5421359198 นางสาว แคททรียา กล่ินบุบผา การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.96

1258 5421359223 นางสาว อารีย์ กิ่งแก้ว การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.55

1259 5424359002 นางสาว ลลิตา ทัศนาญชลี การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.27

1260 5424359004 นางสาว ยลดา โยลัย การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.17

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่18/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่71 จาก 77

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1261 5424359010 นาย วิชัย แก้วกัลปพฤกษ์ การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.09

1262 5424359017 นางสาว ณกานดา เวทไธสง การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.61

1263 5424359026 นางสาว มนัสนันท์ ฉัตรพาณิชย์สกุล การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.58

1264 5521320012 นางสาว พนิดา แจ้งสว่าง การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.06

1265 5521320013 นาย ชยุต แสงอรุณ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.57

1266 5521320014 นางสาว  สุดารัตน์  อิ่มบุบผา การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.71

1267 5521320021 นางสาว เสาวคนธ์ โกษา การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.76

1268 5521320034 นางสาว อรุณี จันทรสว่าง การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.44

1269 5521320037 นางสาว วรวีร์ ก าสมุทร การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.48

1270 5521320038 นางสาว ธันยพร อินจันทร์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.73

1271 5521320082 นางสาว นิตยา โชคบัณฑิต การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.14

1272 5521320083 นางสาว เฌอมาวีร์ ฟูวุฒิ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.89

1273 5521320094 นาย พีรวัส ขุนทูน การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.15

1274 5521320108 นาย อิทธิพล ปุงบางกะด่ี การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.78

1275 5521320115 นาย ปฏิภาณ ชุมทอง การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.28

1276 5521320134 นาย เศวตวรร ตรงการดี การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.28

1277 5521320135 นาย พิทักษ์ บัวเดช การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.61

1278 5521320145 นางสาว วรรณกร ชื่อเพราะ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.48

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่18/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่72 จาก 77

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1279 5521320170 นางสาว   นารินทร์  สุวรรณมงคล การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.58

1280 5521320186 นาย นรินทร์ ชูมี การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.2

1281 5524320004 นาย ณัฐพงศ์ แซ่ด่าน การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.32

1282 5524320005 นางสาว พิจิตรา จันทร์บุรี การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.17

1283 5524320006 นางสาว เกษร ดาวงษ์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.32

1284 5621320012 นางสาว ขนิษฐา หนูทอง การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.29

1285 5621320015 นางสาว ธัณชนก ศรีอุปถัม การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.54

1286 5621320016 นาย มารุต เอี่ยวอุดมสิน การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.85

1287 5621320017 นางสาว พรรณกาญจน์ เจริญศรีวิสุทธิ์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.09

1288 5621320020 นาย ทนงศักด์ิ สามิภักด์ิ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.44

1289 5621320021 นาย ฤทธิพร ยังยุบล การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.53

1290 5621320022 นางสาว อลิสา บุญยอ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.59

1291 5621320025 นางสาว เอื้อมพร ผ่านพูล การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.56

1292 5621320026 นางสาว ธัญญลักษณ์ บุญเกิด การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.23

1293 5621320030 นาย กิตติชัย ไขแสงจันทร์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.85

1294 5621320035 นางสาว กุลธิดา โดดสังข์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.5

1295 5621320040 นางสาว อัคริยา รณศิริ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.32

1296 5621320049 นางสาว นิสารัตน์ อรรคนิมาตร์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.56

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่18/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่73 จาก 77

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1297 5621320050 นางสาว วาสิฐี รัตนเจริญ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.71

1298 5621320051 นางสาว ปรียานุช ทองมาก การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.77

1299 5621320052 นางสาว รัชนีกรณ์ วิถีเทพ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.05

1300 5621320053 นางสาว กัญชพร หลีล้วน การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.16

1301 5621320061 นาย ภูดิศ ประพิณไพโรจน์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.34

1302 5621320065 นางสาว กมลพร แก้วรุณค า การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.26

1303 5621320066 นางสาว ธนวรรณ แก้วสุกใส การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.03

1304 5621320068 นางสาว พิมลวรรณ มาสอาด การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.11

1305 5621320069 นางสาว อริสา พาหาสิงห์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.87

1306 5621320071 นางสาว ทิพย์มณี ชาติสาย การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.34

1307 5621320073 นางสาว อนัญญา ไชยมณี การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.51

1308 5621320074 นางสาว มัทธณาวภัทร์ เกล้ียงพร้อม การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.13

1309 5621320076 นางสาว นิพาพร โพธิท์า การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.59

1310 5621320078 นาย วรพล วรรณค า การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.69 1

1311 5621320079 นางสาว ธนัชพร อุปมา การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.81

1312 5621320084 นางสาว รัตนพร แสงก่ า การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.56

1313 5621320085 นางสาว ธนษา กังวานชาญสิริ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.76 2

1314 5621320087 นางสาว ปริญญา จิตวิไลโสภา การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.35

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่18/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่74 จาก 77

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1315 5621320089 นางสาว ทิพย์รัตน์ วิศรุตานันท์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.43

1316 5621320090 นางสาว เชอร่ี จันทร การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.88

1317 5621320092 นางสาว อทิตยา ต้ังจิตร์ส าราญ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.65

1318 5621320093 นางสาว สุธินี พงษ์ศิริเดช การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.25

1319 5621320095 นางสาว สุธิพร พบลาภ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.18

1320 5621320096 นางสาว ปาลิดา จิตรศิริ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.08

1321 5621320097 นางสาว สุวรรณา ดาทอง การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.7

1322 5621320098 นางสาว สุกิจจา เยี่ยมญาติ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.15

1323 5621320099 นางสาว ธีรารัตน์ เพลินศิลป์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.23

1324 5621320101 นางสาว รัชนี ศักด์ิเจริญ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.45

1325 5621320105 นางสาว อลิสา ยี่สุ่น การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.37

1326 5621320106 นางสาว บุญญิสา บัวเอี่ยม การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.41

1327 5621320107 นางสาว กฤติยาณี ชื่นใจทับ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.99

1328 5621320108 นาย ศรวัสย์ ปรีชาศิลป์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.64

1329 5621320109 นาย ภาณุพงศ์ มีค า การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.59

1330 5621320113 นาย ณัฐพล หงษ์เวียงจันทร์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.93

1331 5621320116 นางสาว วีรลักษณ์ จันทร์ภูทัศ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.46 2

1332 5621320117 นาย ณฐกร มากดวงเทียน การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.27

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่18/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่75 จาก 77

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1333 5621320121 นาย เกียรติศักด์ิ บุญประครอง การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.63

1334 5621320123 นางสาว ชุลีพร พินิจการ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.41

1335 5621320124 นาย วงศธร พฤกษ์เรืองกิจ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.46

1336 5621320125 นางสาว หนึ่งฤทัย มุ้ยห้วยแก้ว การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.12

1337 5621320128 นางสาว พรสวรรค์ พึง่สกุล การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.06

1338 5621320129 นาย วิทิตนันท์ รักษ์ก าเนิด การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.66

1339 5621320130 นางสาว สุธิษา ฉวาง การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3

1340 5621320131 นางสาว พลอยชมพู นามจันดา การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.19

1341 5621320139 นางสาว ภัทรวดี ตังแก การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.71

1342 5621320140 นางสาว ชุติมา ยังมีมาก การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.75

1343 5621320142 นางสาว รวิกาญ เนาโนนทอง การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.06

1344 5621320146 นางสาว สุชาดา สมใจ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.43 2

1345 5621320147 นางสาว สิรินาถ ศรีอัมพร การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.14

1346 5621320149 นางสาว ปรารถนา ปรีชา การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.24

1347 5621320152 นางสาว ชัชชญา เพ็งยอด การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.33

1348 5621320153 นางสาว ฐิติวรดา บุญเพ็ง การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3

1349 5621320155 นาย อลงกรณ์ เสง่ียมศักด์ิ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.36

1350 5621320157 นางสาว นิตยา ชูเพ็ชร การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.53

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่18/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่76 จาก 77

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1351 5621320159 นางสาว พลอยฝน ลีทอง การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.04

1352 5621320162 นางสาว กัลยรัตน์ เทียนไชย การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.16

1353 5621320163 นาย พชร หลิวปลอด การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.33

1354 5621320164 นางสาว จันทร์จีรา จิตรอิ่ม การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.42

1355 5621320167 นางสาว ภัควลัญชญ์ พูลเกษม การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.21

1356 5621320172 นางสาว จิตต์อารีย์ ชุติประพฤทธิ์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.18

1357 5621320173 นางสาว อารียา เศรษฐีหมุด การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.67

1358 5621320175 นางสาว กุลสตรี กาปัน การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.92

1359 5621320179 นาย นรากร ล าภา การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.54

1360 5621320182 นางสาว ประภาพร ศรีนิล การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.22

1361 5621320184 นางสาว ชมัยพร แม้นวงศ์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.16

1362 5621320202 นางสาว สุพัตรา โยประทุม การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.61

1363 5621320203 นางสาว รัตนประภา รักษ์มณี การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.99

1364 5621320214 นางสาว โชติกา วัยชัยวิวัฒน์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.75

1365 5621320215 นางสาว มณีนุช จิตประไพ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.85

1366 5621320217 นางสาว กิ่งแก้ว พานิช การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.55

1367 5621320218 นาย ตัยซีส แดงหน าสกุล การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.38

1368 5621320219 นาย ธีระชัย วิโรจน์ชีวัน การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.55

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่18/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่77 จาก 77

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1369 5621320226 นาย เอกชัย ธรรมจิตต์ การท่องเทีย่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.98

1370 5021317025 นางสาว ฤดี ปานเพชร นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.48

1371 5021317184 นาย ทศพล โกมลวัชระ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.26

1372 5121317129 นาย พีระเดช จั่นพลอย นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.5

1373 5021306172 นางสาว วาสินี วิกิจไพศาล นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน)์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.28

1374 5121319046 นางสาว เจนจิรา ค าภา นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน)์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.65

1375 5121319175 นาย เอกภาวิน เปียสวัสด์ิ นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน)์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.48

1376 5121319241 นาย นิรันดร์ ชาตินันท์ นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน)์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.16

1377 5021321143 นางสาว อัญชลี ทองเหลา อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (ธุรกิจท่องเทีย่ว) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.39

1378 5121321147 นางสาว เบญจมาศ แซ่เจน อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (ธุรกิจท่องเทีย่ว) ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.58

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่1 จาก 5

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

1 5521357007 นาย ครองชัย จินดาพล ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.92

2 5521357017 นาย ประวิทย์ ประเสริฐทรัพย์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.19

3 5521357025 นาย อาศิร บัวแก้ว ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.68

4 5521357027 นาย ศักด์ิดา ธรรมรักษา ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.91

5 5521357044 นาย พีรพัญน์ พูลทวี ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.99

6 5521357049 นาย กังวาน ชินบุตร ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.69

7 5521357051 นาย ศรัณย์ จันทรโคตร ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.87

8 5521357053 นางสาว ไพลิน ทองทิพย์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.34

9 5521375012 นาย พิพัฒพงษ์ วงษ์ดินด า ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.57

10 5521375034 นาย วัชรินทร์ ชาญพิทูร ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.81

11 5521375036 นางสาว ศุภนิดา นาคเส็ง ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.59

12 5521375053 นาย สัมฤทธิ์ รัตนะโสภณ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.41

13 5521375061 นาย สร้างเมธา สามุงคุณ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.61

14 5521375097 นาย เธียรพงศ์ รวิภาสกร ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.68

15 5521375107 นาย กันตณัฐ เศารยะเสน ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.5

16 5521375109 นาย มนุเชษฐ เย็นอุทก ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.78

17 5521375134 นาย ณัฐพล สิงห์ทอง ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.75

18 5521375136 นาย คมสันต์ น้อยเมือง ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.36

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่2 จาก 5

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

19 5521375178 นาย ธีรพล บุญพยุง ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.79

20 5521375188 นาย ณัฐวุฒิ ค่ายสูงเนิน ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.53

21 5521375206 นาย ปณิวัฒน์ ตูมหอม ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.74

22 5521375207 นาย เจษฎากร วรรณนิยม ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.46

23 5521375208 นาย รังสรรค์ งามดี ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.73

24 5521375283 นาย เอกพจน์ ชื่นสิริสุนทร ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.82

25 5524375001 นาย ส าเนา แก้วขาว ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.72 1

26 5524375002 นาย เอกราช เยาวสังข์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.92

27 5524375004 นาย สุรพล แสนฤทธิ์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.41

28 5524375005 นาย พิเชษฐ์ เครือมาศ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.92 1

29 5621375003 นางสาว วิภาวดี พงษ์ช้าง ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.82

30 5621375012 นางสาว บุญสิตา พวงสุดรัก ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.33

31 5621375015 นาย สหราษฎร์ เสมอทรัพย์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.66

32 5621375024 นาย อารยะ จันทรปัญญา ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.9

33 5621375027 นาย รัฐวัฒน์ เชยโนนสูง ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.62

34 5621375029 นาย อดิลักษณ์ มลิแสง ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.07

35 5621375032 นาย เวธน์ อารีพรพิมล ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.1

36 5621375039 นาย พรหมลิขิต ทาสุคนธ์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.75

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่3 จาก 5

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

37 5621375043 นาย สุทธิศักด์ิ อัครภาณุวิทยา ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.39

38 5621375048 นาย นันทวัฒน์ ปวงค ารพีพัฒน์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.69

39 5621375050 นาย ณัฐพล เพ็ชรใสดี ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.53

40 5621375058 นาย ธัชวีร์ วัฒนศรี ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.57

41 5621375061 นาย ชนาวุธ ดอนโมกข์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.32

42 5621375062 นาย ธีรพัฒน์ พูลพิพัฒน์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.81

43 5621375064 นาย ภาคภูมิ พรหมมาพันธุ์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.87

44 5621375066 นางสาว วรรณิดา อรรถฉัตร ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.98

45 5621375067 นาย ทวีนัทธ์ อุยวงศ์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.66

46 5621375068 นาย สัณหจุฑา จันทร์โสภา ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.82

47 5621375071 นางสาว หทัยพร ลิมปิสุข ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.17

48 5621375080 นาย บุญยเกียรติ แก้วกาหลง ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.71

49 5621375092 นาย ภัทรชนน โดดเสมอ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.93

50 5621375093 นาย อัครชัย ชูทอง ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.57

51 5621375096 นาย พงศธร คุ้มเวชช์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.86

52 5621375103 นาย ชนะพงศ์ บุษบง ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.66

53 5621375125 นาย วชิรา ชุติภักดีวงศ์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.57

54 5621375129 นาย วัชระ ด่านพงษ์พันธ์ ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.78

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่4 จาก 5

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

55 5621375137 นาย สราวุฒิ นุ่มยองใย ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.46

56 5621375155 นาย อภิวัฒน์ พงศ์เศรษฐบุตร ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.68

57 5621375158 นาย กิติศักด์ิ สุกรี ดนตรีตะวันตก ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.93

58 5321335020 นาย ปรีชา ตรีหิรัญ ดนตรีไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.38

59 5121306195 นาย กิตติเอก บุญรักษา ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.57

60 5221306040 นาย กฤดิพัฒน์ แสงสว่าง ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.54

61 5221306160 นาย ณัฐพันธ์ ร่มไทร ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.36

62 5221306164 นาย จักรพงศ์ สุนทรฐิติเจริญ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.48

63 5221306223 นาย วีระชัย ชูช่วย ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.35

64 5221306262 นาย เจษฎา ศรีทอง ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.5

65 5221306310 นาย อิทธิฤทธิ์ เหล่ียมพิทักษ์ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.35

66 5321306007 นางสาว ชัญญานุช เจริญรัมย์ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.72

67 5321306105 นาย ฐิติพงศ์ เทียนไชย ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.75

68 5321306166 นาย วิฑูรย์ สวิงรัมย์ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.09

69 5321306170 นาย วรศักด์ิ ประจักษ์ศุภกุล ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.46

70 5321306183 นาย พงศ์เทวัญ จันทรโชติ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.56

71 5321306186 นาย ภัคดี เชาว์แล่น ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.75

72 5321306279 นางสาว อัญมณี คงคูณ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.46

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่5 จาก 5

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม

73 5321306285 นาย สุระพงษ์ สายพนมรัตน์ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.72

74 5321306313 นาย ปิยรัตน์ พุม่พุก ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.6

75 5321306353 นาย ธนกฤต ศศิวิมลพันธุ์ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.87

76 5421367052 นาย ณัฐชนน ฉัตรสมบูรณ์ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.51

77 5421367061 นาย จาตุรงค์ บุญเหลือ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.07

78 5421367084 นางสาว ภัทริตา รังครัสมี ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.96

79 5421367137 นาย ธนดล เกตุแก้ว ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.47

80 5421367146 นาย สุรพงศ์ รังสิยีรานนท์ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.66

81 5421367163 นาย ราชศักด์ิ ยอดจักร์ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.27

82 5421367200 นาย กิตติทัต พิรุณมารุต ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.69

83 5421367217 นาย ปริญญา ภูสุ่วรรณ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.33

84 5421367271 นาย ทรงศักด์ิ จีนด้วง ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.35

85 5421367272 นาย รัตชสร อุ่นวงศ์ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.43

86 5421367274 นาย อวิรุทธิ์ มรรคทรัพย์ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.5

87 5421367279 นาย ศักด์ิสิทธ์ เอี่ยมทักษิณ ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.83

88 5421367362 นาย ฟิสิกส์ พิมล ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.13

89 5421367405 นาย อรรถพล สุวรรณธาดา ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 2.69

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่1 จาก 6

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA

1 5363104141 นาย ปริญญา รัตนะ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.63

2 5363104811 นางสาว    ศิวิมล เล็กน้อย การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.77

3 5763104001 นางสาว ปฤศณี พจนา การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 4

4 5763104002 นางสาว วิชชุดา วิจิตรวงศ์ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

5 5763104003 พันจ่าเอก ณัฐวัช หอมร่ืน การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.83

6 5763104004 นางสาว กิตติมา มาสงค์ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.83

7 5763104005 นางสาว ธนิดา ประทุม การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.91

8 5763104006 พระมหา อภิชัย คุ้นเคย การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

9 5763104007 นางสาว เกศินี ทองทวี การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.79

10 5763104008 นางสาว ปาจรีย์ นาคะประทีป การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

11 5763104009 นาย ณัฐวุฒิ เวชศารัตนพิมล การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.75

12 5763104010 นาง สุภารัตน์ สิทธิรัตนพงศ์ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 4

13 5763104011 นางสาว อรอุมา พิมพ์สมาน การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

14 5763104012 นางสาว รัตนา โพธิทอง การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 4

15 5763104015 นางสาว ปัทมา ศิริค า การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.95

16 5763104016 นางสาว จุไรรัตน์ สมใจ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.95

17 5763104017 นาง อรวรรณ แสงทับทิม การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.79

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่2 จาก 6

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA

18 5763104018 นางสาว กัญจนินทร์ สมศรีพลอย การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

19 5763104019 นางสาว กนกกาญจน์ ตันตระประภากร การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.95

20 5763104020 นางสาว รมณีย์ สุดยูโซ๊ะ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.83

21 5763104023 นางสาว โสภา วงอุบล การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.95

22 5763104025 นาย สกุนต์พงษ์ ศรีวรนาถ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.62

23 5763104026 นาง พรพิมล กระชังนาค การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.95

24 5763104027 นาง ชญานิษฐ จักรเสน การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.95

25 5763104030 นางสาว ยุพดี ว่องไว การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.95

26 5863104002 นางสาว ดรุณี สารทา การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 4

27 5863104003 นางสาว ณัฐพร แซ่ตัง การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.95

28 5863104005 นางสาว ภัทรลักษณ์ ตรีรัตนชวลิต การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.79

29 5863104006 นาง พิสมัย จิตรเจริญ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.95

30 5863104007 นางสาว ฐิติมาพร เมฆเจริญ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.91

31 5863104010 นางสาว ปนัดดา แช่มพูลศิลป์ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

32 5863104012 นาย สมบัติ จันทร์นาค การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.91

33 5863104019 นาย สาทิตย์ สายสนิท การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.7

34 5863104020 นาย พีระชาติ ฉิมแสง การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 4

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่3 จาก 6

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA

35 5863104023 นางสาว เย็นฤดี เรียนสี การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.91

36 5863104024 นาง ศิริลักษณ์ ภูถาวร การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.83

37 5863104025 นาย พิพัฒน์พล กูลเกื้อ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.91

38 5863104026 นาง ภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.91

39 5863104027 นาย ไพฑูรย์ บุญพึง่ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.83

40 5863104029 นาง พัทธนันท์ แสงมณีรัตนชัย การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

41 5863104032 นางสาว โชติกา ชัยชนะ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.95

42 5863104033 นางสาว ปิยะพร ทองสุข การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

43 5863104034 นางสาว อรุณวรรณ แสงทอง การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 4

44 5863104036 นาง ชนาพร วัดน้อย การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 4

45 5863104037 นาย สิปปกร ศรีพรหมทอง การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.83

46 5163140007 นาง สิริวรรณ รอดเจริญ การสอนภาษาอังกฤษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.22

47 5463140013 นาง รินทร์วดี นาคเจียม การสอนภาษาอังกฤษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.68

48 5563164006 นางสาว ผกามาศ ทรงเย็น การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.11

49 5263157012 นางสาว รวยทรัพย์ เดชชัยศรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.77

50 5463157011 นาย ดนัย วินิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.31

51 5463157012 นางสาว เนตรสุดาพร สุดเจริญ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.36

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่4 จาก 6

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA

52 5463157017 นาย สุพล แซ่อึ้ง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.6

53 5563157010 นาย วิโรจน์ ชาญสถิตโกศล คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.9

54 4863103001 นางสาว นวลนิตย์ อุ่นเรือน หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.95

55 5163103041 นางสาว ศรีประภา ไชยานนท์ หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.91

56 5263103023 นางสาว คุณัญญา กัญจนา หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.8

57 5463103002 นาง ค านึง คงศรี หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.75

58 5463103005 นางสาว ภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.56

59 5463103006 นาง สิวิมล นางาม หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.81

60 5463103011 นางสาว ยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.81

61 5463103015 นาง พิชยภัคร์ สิงจานุสงค์ หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

62 5463103018 นาย อานันย์ สุชิตกุล หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 3.25

63 5163263004 นาย อนุสรณ์ มาดวง การส่ือสารวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3.93

64 5263216003 นางสาว สรัลลักษณ์ เพ็งเหมือน เคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3.27

65 5663288002 นาง พวงทอง แก่นนาค า เภสัชกรรมไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3.52

66 5663288003 นางสาว ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร เภสัชกรรมไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3.34

67 5763288003 นางสาว พีรษา อริยเวชกุล เภสัชกรรมไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3.58

68 5763288004 นางสาว กัญจนภรณ์ ธงทอง เภสัชกรรมไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3.82

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่5 จาก 6

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA

69 5763288006 นาย ทิพเนตร เขียววิจิตร เภสัชกรรมไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4

70 5863288001 นาย อาวุธ หงษ์ศิริ เภสัชกรรมไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3.64

71 5163352030 นาย อนุชิต โหรารัตน์ ดนตรี (ดนตรีศึกษา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3.94

72 5163352031 นางสาว ทรรศวรรณ คะชินทร์ ดนตรี (ดนตรีศึกษา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 4

73 5263352013 ว่าทีร้่อยตรี เทพประทาน ฤทธิรุตม์ ดนตรี (ดนตรีศึกษา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3.77

74 5263352031 นาย อุกฤษ ทุนประเสริฐ ดนตรี (ดนตรีศึกษา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3.94

75 5263352039 นาย ปฏัก สินทร ดนตรี (ดนตรีศึกษา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3.94

76 5363352018 นางสาว อาทิตยา ธานีรัตน์ ดนตรี (ดนตรีศึกษา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 4

77 5463352021 นาย ศิวพร ห้วยหงษ์ทอง ดนตรี (ดนตรีศึกษา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3.85

78 5563388018 ว่าทีร้่อยตรี วรรณชัย สงเดช ดนตรีตะวันตก (ดนตรีศึกษา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3.75

79 5463361001 นางสาว ฉันทนา แถสูงเนิน ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3.58

80 5563361002 นางสาว    แสงเดือน หาญตระกูลชัย ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3.91

81 5353102035 นางสาว ศรจิตตรา ชูอินทร์ ศิลปกรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3.75

82 5363311002 นาย เด่ียว สอนมี ศิลปกรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3.75

83 5363311012 นาย วิทยา พิบูลย์สวัสด์ิ ศิลปกรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3.81

84 5663311002 นาย รัชพล ธัชรัตนสิริ ศิลปกรรม ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

85 5663311003 นางสาว พรรณี บุญเทพประทาน ศิลปกรรม ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่6 จาก 6

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA

86 5663311004 นาย กฤษฎา ล้ิมภักดีสถาพร ศิลปกรรม ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 3.93

87 5663311008 นาย พลวิษณ์ สุภารี ศิลปกรรม ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

88 5663311009 นางสาว พรรณธร โภคสุวรรณ ศิลปกรรม ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

89 5663311011 นาง อาภรณ์ ทองใสพร ศิลปกรรม ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 3.5

90 5261901007 นาย รุ่งโรจน์ ศรีจุไร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3.4

91 5663905004 ร้อยต ารวจเอกหญิง อารีรัตน์ ศรีเหรา นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3.66

92 5663905008 นาย ธนบดี งามศิริจิตร นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3.25

93 5763905011 นาย อภิชาติ วงศ์ชูวรรณ นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3.54

94 5963905004 นาย จักรวัฒน์ ชินรัตน์ นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3.87

95 5463401006 นาย อกนิษฐ์ เจียรอนุกูล บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.63

96 5463401056 นาง พรปวีณ์ ก.ศรีสุวรรณ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.68

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่17/4/2019 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 หน้าที ่1 จาก 1

ที่ รหัส ค าน า ชือ่ นามสกุล สาขา ปริญญา  GPA เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 5073249015 นางสาว    นฤมล สุ่นสวัสด์ิ การจัดการเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 4

2 5073249001 นางสาว สุจิตรา สันธนาภรณ์ การจัดการเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3.96

3 4773138008 นาง ลาวัณย์ ทองขาว การศึกษาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3.68

4 4773138023 นาย สรายุทธ คาน การศึกษาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3.62

5 4773138027 นางสาว สุภาพร ปริญญาเศรษฐกุล การศึกษาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3.68

6 5273104006 นาย เรืองศิลป์ จ าปาวงษ์ การบริหารการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3.87

7 5273104010 นาย ธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล การบริหารการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3.87

8 5273104018 นาย อภิชาติ พรหมฝาย การบริหารการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3.87

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากได้ท าการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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