
ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 1 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
1 4921237124 นายชัยทวัช  รุ่งเรือง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.59
2 4921238085 นายนัฏพนธิ์  แซ่โค้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.10
3 4921238088 นายเอกนรินทร์  คําแสง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.62
4 4921238092 นายณัฐพงษ์  เชี่ยวเชิงสันติ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.47
5 4921342029 นางสาวสุธาสินี  อินทร์อ่อน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.62
6 5021207049 นายเกริกไกร  สันติเกื้อกูลวงศ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.58
7 5021207068 นางสาวพิมพาภรณ์  จันทร์ชฤทัย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.63
8 5021208009 นายธีรเทพ  แซ่อึ้ง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2.75
9 5021236011 นางสาวปรารถนา  สาตแฟง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.74
10 5021236023 นายชาติ  ไตรย์บุตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.59
11 5021236037 นายจุฑา  อินทร์มุกดา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.42
12 5021236041 นายณชิต  อธิเดชารัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 3.40
13 5021238003 นางสาวณัฐฐาพันธ์  จันทร์ส่องแสง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.80
14 5021238011 นายพรเทพ  ล่องอําไพ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.36
15 5021238012 นายธนากรณ์  แสงไสว วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.40
16 5021238014 นายวัชรินทร์  ผู้มีสัตย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.56
17 5021238031 นายทวีศักด์ิ  มามาก วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.42
18 5021238036 นายมนตรี  วิวัฒน์สกุลเวช วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.48
19 5021238039 นายปฐมพงศ์  แสงมณี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.15
20 5021243003 นายศุภกิจ  รอดพานิช วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระบบฐานข้อมูลและระบบอัจฉริยะ) 3.26
21 5021319152 นายวรุตม์  ศุภกิจเสรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2.18
22 5021408292 นายวนัสนันท์  อัศวเทพ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2.13
23 5024208002 นางสาวเพชรไพลิน  อินวงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2.74
24 5121207009 นายเสมา  เพชรชายพลอย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.02
25 5121207031 นายประกิต  เรืองพลังชูพร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.27
26 5121207068 นายเชิดชัย  พรมมาจีน วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.52
27 5121225010 นางสาววิภาดา  มีขวัญ วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.37
28 5121225016 นายวิศรุต  อุ่นใจ วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.06
29 5121225019 นายธีรพงศ์  เกษตรบันลือ วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.68
30 5121225025 นางสาวสุรีพร  หนูฟุ่น วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.35
31 5121225032 นางสาวพรทิพย์  ศรีเมือยโรจน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.86
32 5121225034 นายภูเบศร์  สุขปาน วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.81
33 5121225052 นายยุรนันท์  ทาแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.62
34 5121225053 นายอภิชาติ  พุทธประมวล วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.70

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

สํา
นัก

ส่ง
เสร

ิมว
ิชา
กา
รแ
ละ
งาน

ทะ
เบีย

น



ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 2 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
35 5121236002 นายวิชิตพณห์  ชูยอด วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.89
36 5121236008 นางสาวศิวัชญา  กิจเดช วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.84
37 5121237024 นายบรรพต  เคลือทิม วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.25
38 5121237036 นายชนะกิจ  ศุภลักษณ์เมธา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.58
39 5121238013 นายวราวุธ  ทองเกิด วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.35
40 5121238020 นายณัฐพล  แซ่ไหล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.08
41 5121238026 นายกิตติศักด์ิ  โครตชมภู วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.16
42 5121238034 นายณฐพล  ผลเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.20
43 5121242003 นายวีรพงศ์  เสมานารถ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วิทยาการโทรคมนาคม) 2.71
44 5121245005 นายพงษ์พัฒน์  เลิศพยัคฆรัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.72
45 5121245015 นายบุญญศักย์  สุวรรณางกูร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.38
46 5121245078 นายพนิต  เจนวารินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.77
47 5121245084 นายสุพจน์  จรัสจารุโรจน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.43
48 5121245106 นายอิทธิพร  จิตกระแสร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 3.23
49 5121251005 นางสาวนาถลดา  ประเสริฐกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา 2.38
50 5121251007 นายกฤษฏา  ตรีธนมงคล วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา 2.52
51 5221203029 นายวศกร  แพทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.86
52 5221203036 นางสาวชนิกานต์  เลิศสําราญ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.72
53 5221207019 นายเตชินท์  เหล่าวัฒนากุล วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.57
54 5221207021 นายอาทิตย์  พวงมณี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.38
55 5221207038 นายพงศ์พัชร์  จําปาแพง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.79
56 5221207115 นางสาวโสรยา  จิตพิทักษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.41
57 5221225003 นางสาวนัฐชา  บุญชู วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.41
58 5221225032 นายเพชร  แน่นอุดร วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.79
59 5221235005 นางสาวพรรณิดา  สุติราษฎร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 2.62
60 5221236004 นายจิรพงศ์  บุญประเสริฐ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 3.05
61 5221236006 นายเชาว์วุฒิ  สติมานนท์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.30
62 5221236010 นายชัยวุฒิ  หาปัญนะ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.02
63 5221236013 นางสาวนรวีร์  รอดคลองตัน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.46
64 5221236016 นางสาวเอื้อมพร  นาคเนียม วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.67
65 5221236023 นายอิสระพงษ์  ลุ่มนอก วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.16
66 5221237001 นายนวชาต  แก้วประชา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.94
67 5221237003 นายศุรชัย  บุญเกษม วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.38
68 5221237005 นายเกียรติชัย  ยศบุตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.60

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 3 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
69 5221237036 นายสุรชัย  ศรีสว่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.53
70 5221245072 นายจิรัสย์  จงจิตเมตต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.83
71 5221319008 นางสาวสุรีย์  อุดรเขต วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.35
72 5321203053 นายอภิเชษฐ  ฉุนฉลาด วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.61
73 5321203074 นางสาวนํ้าฝน  กิจทวีแสง วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.61
74 5321207001 นางสาวกาณตา  จ้อยกระทัดรัต วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.22
75 5321207010 นายสิทธิเดช  ภูดีวี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.66
76 5321207011 นางสาวพัชรี  ดอนกลาง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.84
77 5321207012 นายศยาม  ไตรวัฒนาถาวร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.64
78 5321207023 นายสหชัย  ศิริบรรเจิดศักด์ิ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.30
79 5321207037 นางสาวพิมพช์นก  แพทย์มด วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.89
80 5321207044 นายไรวินท์  แก้วประจุ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.65
81 5321207053 นายเรืองฤทธิ์  มีทรง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.85
82 5321207089 นายกิตติ  บริพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.82
83 5321215002 นางสาวอนุสรา  โนนนก วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 3.35
84 5321215012 นายไพโรจน์  ปวุตติกุลชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 2.64
85 5321216010 นางสาวเกตุวดี  ศิริวงศ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 2.22
86 5321216011 นางสาวเสาวลักษณ์  แข็งฤทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 2.17
87 5321216014 นางสาวนวลฉวี  กระมล วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 2.49
88 5321225002 นายจิรานุวัฒน์  เอี่ยมสืบทับ วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.90
89 5321225003 นายวุฒิชัย  วงค์ธนโชติรุ่ง วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.89
90 5321225007 นายวิชัย  สุพรม วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.73
91 5321225010 นายเตวิช  จันทนพิศาล วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.59
92 5321225012 นางสาวณัชนันท์  เรืองจิตชัชวาลย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.44
93 5321225016 นางสาววราพันธ์  ศรีลานิล วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.33
94 5321225026 นายวุฒิชัย  ขันติวิริยะโยธิน วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.39
95 5321234003 นายณฐพล  โพธิชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2.24
96 5321236001 นางสาวมณีวรรณ  ชัยพัฒนศักด์ิ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.48
97 5321236003 นางสาวชญานิศ  แสงเล็ก วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.67
98 5321236018 นางสาวฐิตนันท์  ยะมูล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.17
99 5321236020 นายยุทธนา  วิรุฬห์ดิลก วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.18
100 5321236021 นางสาวอลิสา  สังขนัครา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.14
101 5321236022 นายณัฐดนัย  ศรีหมอกอุ่น วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.38
102 5321236027 นายชานนท์  กิตติยาภรณ์สกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.34

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 4 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
103 5321236029 นางสาวสุชาดา  พิขุนทด วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.61
104 5321236030 นายณัฐกิตต์ิ  สุขเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.40
105 5321236032 นางสาววิลาศิณี  ฉ้งทับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.39
106 5321236037 นายกิตติศักด์ิ  คําประเสริฐ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.41
107 5321237004 นายนาวิน  คินขุนทด วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.84
108 5321237008 นายธนบัตร  พัฒนสิงห์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.23
109 5321237018 นายเด่นพงษ์  น้ํานวล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.34
110 5321238009 นางสาววิรงรอง  อ่วมเอก วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.13
111 5321238012 นายวีรวิทย์  พรพงศ์ระวี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.64
112 5321238013 นายธนพงศ์  บุตรสุวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.32
113 5321238026 นายศุภกร  ศิริพิทยกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.35
114 5321238028 นางสาวมัญชุสา  ปชาบดี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.23
115 5321238033 นายธนพล  รัตนวงศาเมธากุล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.67
116 5321238034 นายณัฐธพงษ์  สุวนันทิวัฒน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.35
117 5321241009 นายรัฐธนินท์  ดิลกรัตติพัฒน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) 2.71
118 5321241022 นายนิพนธ์  พิมเกาะ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) 2.61
119 5321245022 นายศิริพจน์  วิลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.54
120 5321245049 นายอนันต์  ชัยชนะเกริกไพศาล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.51
121 5321245058 นายชนิสร  บําเพ็ญธรรมสกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.44
122 5321245063 นางสาวสุพัตรา  ควรคํานึง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.38
123 5321245106 นายทรงชัย  แซ่ลิ้ม วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 3.27
124 5321246027 นายสาธิต  โยธี วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 2.06
125 5321246034 นายมานพ  มงคล วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 2.44
126 5321250017 นางสาวศิรินภา  นายาต วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพ) 2.92
127 5321256004 นางสาวพลอยรฐา  กาฬภักดี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.59
128 5321256020 นางสาวนลพรรณ  สอาดโอษฐ์ การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.38
129 5321264006 นายธัชพล  ธัชตานนท์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 2.51
130 5321312154 นางสาวกัญญารัตน์  สุขพิงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.07
131 5321318018 นายชัยวิทย์  สีเสน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.79
132 5321414357 นายวิเชษฐ  เล็กขาว วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.28
133 5321601010 นายจิรวัฒน์  เศรษฐวิไล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ 2.60
134 5321602002 นางสาวนุชศรา  ปรีชื่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 3.07
135 5321602003 นายสุวิชช์  แสงมาน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.50
136 5321602008 นายธนภณ  วิทูรพงศ์พินิจ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.39

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 5 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
137 5321602010 นายอดิเทพ  จําปาทอง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.38
138 5321602014 นายพิชัยยุทธ  อุ่นใจ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.44
139 5321602028 นายปรัชญา  บุบผามะตะนัง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.47
140 5321602030 นายสหรัฐ  พูลอนันต์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.24
141 5321602035 นายสรชัช  สีสมุทร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.19
142 5321602040 นายศักรินทร์  ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.30
143 5321602043 นายอภิมุข  งามสุวัฒน์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.50
144 5321602047 นายณัฎพงศ์  อุ่นวัฒนา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.30
145 5321802026 นายณัฐพงศ์  สน่ันโสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.36
146 5321802027 นายมนตรี  สิงห์เปาว์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.37
147 5321802028 นายลัทธพล  ลี้นาวามงคล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.35
148 5321802068 นางสาวศิรินทิพย์  แซ่เตียว สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.56
149 5324252009 นายสุรัช  กันไพรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 3.43
150 5324267012 นายชโลธร  เย่ียมสวัสด์ิ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.84
151 5334274059 นายปิยะ  ป้อมเชียงพัง เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 3.59
152 5334274085 นางสาวพนารัตน์  สังข์โพธิ์ เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 3.18
153 5421203019 นางสาวชลนิชา  จูจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.44
154 5421203027 นางสาวณัฐรกรณ์  วรางค์กูรนานนท์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.93
155 5421203029 นายศุภกิตต์ิ  อิติอินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.25
156 5421203037 นางสาวสิรินทร์  พร้ิงเพชร วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.53
157 5421203045 นายปฏิภาณ  คําหาญ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.52
158 5421203048 นายจักรชัย  ตรีอัฐ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.51
159 5421203049 นายเกษมชัย  ศรีหมอก วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.47
160 5421203066 นางสาวสุภาวดี  นานคงแนบ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.26
161 5421203134 นางสาวชุลีพร  กันหาชาลี วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.74
162 5421203138 นางสาวรุ่งฤดี  ทองวังสังข์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.51
163 5421207005 นายอนัญชนินทร์  วัฒนานนท์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.40
164 5421207008 นายสุทธิชัย  ชิมหนองแวง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.54
165 5421207025 นายประทีป  ขําต้นวงศ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.11
166 5421207029 นางสาวณัฐชไม  ใจแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.31
167 5421207040 นางสาวสุภัทรา  พรหมจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.27
168 5421207045 นายอนิรุทธิ์  เสารอง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.75
169 5421207062 นายธีรพล  ธนพงศ์วัฒนา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.67
170 5421207082 นายธงชัย  บุญประกอบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.37

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 6 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
171 5421208022 นายธนาคาร  พราวศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2.66
172 5421211025 นายมนตรี  วิริยะกิจพาณิชย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.03
173 5421211035 นางสาววิลาวัลย์  พิมพ์ทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.23
174 5421215005 นางสาวศิริลักษณ์  บัวทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2.55
175 5421216006 นางสาวดลพร  ชาติมนตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 2.17
176 5421216007 นางสาวปิยธิดา  อุระชื่น วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 3.23
177 5421222001 นายกฤษฎา  อุณอนันต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.63
178 5421225023 นางสาวศิริวรรณ  นิ่มน้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.32
179 5421230002 นายธนกร  อยู่เย็น วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.18
180 5421230005 นางสาวกัลยอรสิรี  ศรีรอบรู้ วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.69
181 5421230006 นายวรวุฒิ  วิชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.68
182 5421230007 นายเจนศิวัตร  บุญทรง วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.20
183 5421230015 นายณัฐพงศ์  พวงทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.93
184 5421234001 นายปิยบุตร  กัมพูพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2.92
185 5421234005 นายอนิรุทธิ์  เพิ่มกิจทวีทรัพย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2.74
186 5421234019 นายวรพงษ์  สุขเมือง วิทยาศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2.05
187 5421234021 นายศิรเมศร์  บุญโสธรสถิตย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2.12
188 5421234022 นายวรวัฒน์  ฉํ่าบุรุษ วิทยาศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2.19
189 5421236001 นางสาวสุชาณี  ม่ังค่ัง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 3.45
190 5421236006 นางสาวกมลทิพย์  จันทร์ชูกลิ่น วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.86
191 5421236007 นางสาวสุรินทร์  ธีรานุวัฒนานนท์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 3.29
192 5421236008 นางสาวจิตสุภา  ฉายแสงประทีป วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.70
193 5421236014 นางสาวอัจฉรา  สิทธิ์สงวน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.66
194 5421236020 นายวิวัฒน์  บัวชุม วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.60
195 5421236021 นายอธิวัชร์  เลิศอานนท์ตระกูล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.16
196 5421236022 นางสาวศิริสุทัศตรา  ฮาดปากดี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 3.07
197 5421236025 นายชวาฬโชติ  ยืนยง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.13
198 5421236027 นายวรวิทย์  คงทน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.35
199 5421236033 นางสาวสรัลชนา  อินทร์สวาท วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.50
200 5421237002 นายรัฐกร  ขาวอ่อน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 3.04
201 5421237006 นางสาวอนุธิดา  ราตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.69
202 5421237037 นางสาวสุขใจ  จันทรสารโสภณ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.92
203 5421238002 นายนิติภูมิ  สัสสินทร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 3.09
204 5421238006 นายวงศกร  รอดงามพร้ิง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 3.20

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 7 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
205 5421238014 นายถนอมพล  สังเกตุ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 3.40
206 5421238015 นายเรวัติ  เขียวระยับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 3.01
207 5421238016 นางสาวนิรดา  ทรัพย์เจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 3.00
208 5421238024 นายธนนท์  บวรปิติภูวดล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.28
209 5421238032 นายชนกานต์  ไสยวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 3.57
210 5421238036 นายวรินทร์  แซ่เหลื่อง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.28
211 5421238040 นายศตวรรต  ศิริม่อม วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.17
212 5421238041 นายอิทธิพงศ์  พิมพิสาร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.72
213 5421238042 นายอภิชาติ  ศรีชัยวัฒนา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.15
214 5421238043 นายสันติ  จินต์ปัญญกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.98
215 5421238044 นางสาวปารีณา  อัญชลีสหกร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 2.61
216 5421240001 นางสาวรุ่งทิพย์  จิรยุทธนศักด์ิ วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม 3.19
217 5421241002 นายสุภรุจ  กล่อมเกลา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) 2.88
218 5421241008 นายสิทธิศักด์ิ  แจ้งเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) 3.09
219 5421241010 นายกิตติศักด์ิ  ศิลาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) 2.64
220 5421241028 นายรชต  พองชัยภูมิ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) 2.48
221 5421242005 นายกมลศักด์ิ  หัดทํา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วิทยาการโทรคมนาคม) 2.61
222 5421245007 นายสมพร  แพร่ไพโรจน์วงศ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.56
223 5421245012 นายไอศยานนท์  หินันท์ชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.44
224 5421245021 นายยูนุส  ยะซัน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.94
225 5421245030 นางสาวสุดารัตน์  จินดา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.69
226 5421245035 นายนําพล  ตันติพัฒนะวงศ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.81
227 5421245039 นายสราวุธ  กองสี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.20
228 5421245055 นายนราธิป  ชวนย้ิม วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.23
229 5421245057 นายภาณุพงศ์  เกียรติอุดมพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.28
230 5421245111 นายพงศธร  กลัดบุบผา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 2.32
231 5421246003 นายสิทธิโชค  ทองบุ วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 2.42
232 5421246011 นายณรินทร์  เอี่ยมอาวรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 2.76
233 5421246022 นายชนาวิทย์  ภาคลาภ วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 2.47
234 5421246025 นายพรเทพ  เทพอุบล วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 2.68
235 5421246030 นายพงษ์พัฒน์  พะนิรัมย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 2.43
236 5421246031 นายธีระศักด์ิ  ภรารัตนวัฒน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 2.25
237 5421246032 นายอติศักด์ิ  เสเกกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 2.71
238 5421246036 นายบัณฑิต  ประเสริฐพร วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 2.92

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 8 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
239 5421246037 นายเอกชาติ  ศรีสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 2.13
240 5421251005 นางสาวปริยากร  มุ่งเขื่อนกลาง วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา 2.40
241 5421251009 นางสาวปาริชาติ  ธิโปธา วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา 2.46
242 5421251018 นางสาวเจนจิรา  ผ่านพิเคราะห์ วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา 2.62
243 5421255002 นายบัญชา  อุดมพร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2.27
244 5421255004 นายณัฐวุฒิ  กล่ําทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2.58
245 5421255005 นายธนากร  มาลาศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 3.19
246 5421255007 นายเอกสิทธิ์  เพียกุณา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2.37
247 5421255008 นายศตวรรษ  ดีพิจารณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2.82
248 5421256003 นายเจตนิพัทธ์  ภิรมย์ไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.33
249 5421256008 นางสาวจุวัยนีย์  ดีซา การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.41
250 5421260002 นางสาวพรอารีย์  อินทร์นาง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.31
251 5421260004 นางสาวรุ่งนภา  บุญใบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.19
252 5421260008 นายพาทิศ  นิยมดุสดี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.14
253 5421260025 นายธรรมรักษ์  เจตชุ่ม วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 3.21
254 5421260029 นายวิทวัส  กองเพชร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.14
255 5421265002 นายประจักษ์  ศิลาเวียง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 2.79
256 5421265015 นายเกียรติศักด์ิ  มงคลเกาะ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 2.94
257 5421265022 นางสาวรุ่งทิวา  จินะอิน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 2.60
258 5421265026 นางสาวปวีณา  อรศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 2.68
259 5421265027 นางสาวอัญชลี  ประดิษฐ์เกตุ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 2.88
260 5421267005 นายสรวิศ  วงค์เพ็ชร เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.33
261 5421267008 นายอติวุฒิ  เหมทานนท์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.33
262 5421267025 นายศุภณัฐ  น่วมศิริ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.29
263 5421267044 นายณัฐพล  สยาม เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.32
264 5421268012 นายวิชัย  สืบกลั่น เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต) 2.49
265 5421268026 นายปัญญา  โคตุราช เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต) 2.59
266 5421268034 นายโรจนศักด์ิ  กล่ําเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต) 2.41
267 5421268036 นายกิตติธัช  ลักขณา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต) 2.56
268 5421268038 นายสุมนัส  แบบสุวรรณ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต) 2.52
269 5421268041 นายวันเผด็จ  คงมาก เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต) 2.37
270 5421601007 นางสาวหทัยชนก  จันทาฟ้าเลี่ยม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ 2.78
271 5421601016 นายพงษ์ศักด์ิ  วงค์จันทร์น้อย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ 2.50
272 5421601029 นายกษิดิศ  วิเศษไพบูลย์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ 2.47

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 9 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
273 5421602002 นายอาทิตย์  พู่ประเสริฐศักด์ิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.82
274 5421602008 นายยศพร  วาจ่าง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.65
275 5421602013 นายณัฐภัทร  เฉลียวชาติ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.62
276 5421602014 นายณัฐวุฒิ  เอมมัส วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.55
277 5421602021 นายภาณุมาศ  ผลาศักด์ิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.48
278 5421602041 นายชัยธวัช  สุดประเสริฐ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.84
279 5421602044 นายกรเทพ  โชติวุฑฒากร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.60
280 5421602045 นายกฤษฎา  เท่ียงดีฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.52
281 5421802010 นายกัญตภูมิ  ทีหอคํา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.78
282 5421802020 นางสาวอัฉรา  วิชัย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.67
283 5424208007 นายเอกชัย  ใจดี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2.56
284 5424208008 นางสาววันวิสา  บุตดา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 3.41
285 5424208011 นางสาวยุวดี  พิมพ์ขุมเหล็ก วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2.84
286 5424208020 นางสาวนิลุบล  บุญอบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2.78
287 5424208021 นายเอก  ทับเกตุ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2.75
288 5424208028 นายประพันธ์  วีรกุลวัฒนา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2.34
289 5424208031 นายเกรียงศักด์ิ  เทียนสมจิตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 3.01
290 5424208033 นายศศิพัชร  คิดการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 3.52
291 5424208042 นายวรานนท์  รัตนประภา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2.74
292 5424208043 นางสาวธัญวรรณ  บุญวงศ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 3.18
293 5424265004 นายรัชนันท์  เหลาฉลาด วทิยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 3.43
294 5424265022 นายสิทธา  คงธนจิตติ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 3.42
295 5424265025 นายศักด์ิศิริ  สุขวิบูลย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 2.77
296 5424265027 นายวัชรากร  อยู่จุ้ย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 3.04
297 5424265032 นายสรวิชญ์  หลิ่มจ่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 3.28
298 5424265041 นายทัศนะ  ปักกลาง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 3.30
299 5424265042 นายพาสุข  มุ่งเครือกลาง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 3.01
300 5424265047 นายเอนก  อาจธัญกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 3.75
301 5431274002 นายเอกรวี  โนนสูงเนิน เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 2.42
302 5434273006 นางสาวสุภัทร  มาตรงามเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการคุณภาพ) 3.01
303 5434273019 นายชญานนท์  เพ็งสอน เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการคุณภาพ) 2.75
304 5434273023 นางสาวอัจฉราภรณ์  ทวีโชติ เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการคุณภาพ) 2.68
305 5434274012 นางสาวนิภา  หงษ์ทับ เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 3.09
306 5521203001 นางสาวกนกพรรณ  มีศิริ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.05

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 10 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
307 5521203003 นางสาวขนิษฐา  ตาคํา วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.02
308 5521203005 นายณัฐกิตต์ิ  ทองพิบูลย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.40
309 5521203006 นายวุฒิชัย  อิสระบุตร วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.86
310 5521203007 นางสาวอาภาภรณ์  เปลี่ยนกล่ิน วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.92
311 5521203008 นางสาววรรณรักษ์  ลักษณียขจร วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.27
312 5521203009 นายสันติสุข  กําเนิดชาติ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.57
313 5521203012 นางสาวสุชาดา  สามขุนทด วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.80
314 5521203013 นายสงคราม  เนตรคํา วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.92
315 5521203014 นายณฐพล  พรหมน้ําดํา วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.92
316 5521203016 นางสาวสุชาดา  มะโนมัย วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.81
317 5521203018 นางสาวมิสรา  โพธิคํา วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.81
318 5521203021 นางสาวปรียานุช  สุทธิโสม วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.55
319 5521203022 นางสาวคทามาศ  ศรีอ่อนทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.68
320 5521203023 นายปราการณ์  บูระผลิต วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.62
321 5521203024 นางสาววิไลพร  ทรัพย์กิ่ง วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.88
322 5521203025 นายจักรินทร์  ช่วยกูล วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.86
323 5521203026 นางสาวประภาพรรณ์  สัจจะนวพร วิทยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.80
324 5521203028 นายมาโนช  ทรงพระ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.00
325 5521203032 นายปูรนินทร์  ศรีแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.06
326 5521203036 นางสาวรัชดาพร  เทพจันดา วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.64
327 5521203039 นางสาวจิรภา  อ่อนนิ่ม วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.68
328 5521203042 นายดนัย  ศรีกลัด วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.85
329 5521203043 นางสาวกัญญา  แก้วสันติชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.10
330 5521203048 นายชาตินันท์  สุขสมบูรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.52
331 5521203049 นายณรงค์ชัย  จองบุดดี วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.74
332 5521203051 นางสาวจุฑารัตน์  เกษปลื้ม วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.61
333 5521203056 นางสาวปรีดารัตน์   มีมา วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.85
334 5521203059 นางสาวฐิติพร  ภู่น้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.72
335 5521203062 นางสาวจิรนันท์  มีเพียร วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.91
336 5521203066 นายทัศนัย  อุปถัมภ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.41
337 5521203075 นางสาวสุฑามาศ  สุวรรณหงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.97
338 5521203077 นายปรีชา   อัดโท วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.59
339 5521203078 นางสาวสุวรรณี  บุญศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.98
340 5521203079 นางสาวเจนจิรา  มีพิมาย วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.11

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 11 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
341 5521203081 นายฉัตรชัย  กลิ่นเทียน วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.82
342 5521203083 นางสาววิไลพร  ศรเพ็ชร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.88
343 5521203086 นางสาวฐิติมา  รัตนวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.30
344 5521203087 นางสาวขนิษฐา  สินธุ์ทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.98
345 5521203088 นางสาวเธียรฟ้า  บุษกรรัศมี วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.66
346 5521203089 นางสาวจุรีวรรณ  จันทะกล วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.09
347 5521203090 นายณัฐภัทร  บุญสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.26
348 5521203091 นางสาวฐิติกา  อยู่พัฒนะวงศ์ วทิยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.76
349 5521203093 นางสาวสุวนันท์  ไพอุปลี วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.65
350 5521203094 นายพชร  ศิริบัญชาวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.65
351 5521203098 นางสาวมนชยา  ละอองทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.71
352 5521203099 นางสาวเบญญาภา  นิทราศรีสมุทร วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.70
353 5521203104 นางสาวณัฐชา  ทวีพายน วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.63
354 5521203110 นายพงศกร  อนุสรณ์ขาวผ่อง วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.86
355 5521203120 นางสาวนพรรณพ  ศักดาประยูร วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.55
356 5521203122 นางสาววิไลวรรณ  ศรีพิชุม วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.60
357 5521203127 นางสาววรรณิกา  สุดาทิพย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.48
358 5521203128 นายยศวัจน์  เลขาภิสิทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.48
359 5521203131 นางสาวธัญญารัตน์  โพธิ์ชื่น วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.82
360 5521203132 นายสันติชัย  ต้วยรักดี วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.98
361 5521203133 นางสาวอรนภา  ต่ันต้านภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.81
362 5521203135 นางสาวฟารีนันท์  คัมภิรานนท์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.14
363 5521203139 นางสาวปัทมาภรณ์  สุระพิมลศาล วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.75
364 5521203140 นายณัฐพงษ์  จันทร์เนียม วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.65
365 5521203141 นายภานุกรณ์  ดวงเงิน วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.34
366 5521203146 นางสาวคัคณางค์  จันทร์ชาวนา วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 3.59
367 5521203148 นางสาวลัดดาวัลย์  กันนิดา วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2.61
368 5521207003 นางสาวสาลิตา  เชื้อชาวนา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.71
369 5521207009 นายนิษนะ  อยู่วัง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.82
370 5521207010 นายธีรพล  อิ่มสมบัติ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.02
371 5521207012 นางสาวชุติมา  ประจํา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.74
372 5521207013 นางสาวรวินท์นิภา  แซ่อึ้ง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.26
373 5521207014 นายนนทกานต์  ตรันเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.90
374 5521207016 นายกันต์ศักด์ิ  ทับทิมหิน วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.53

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 12 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
375 5521207017 นายศุภกิตต์  พวงคํา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.12
376 5521207018 นางสาวกรรณิการ์  สีตะระโส วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.88
377 5521207019 นายพงศ์ภรณ์  เลิศรุ่งโรจน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.90
378 5521207020 นายธนิศร  สุโขประสพชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.61
379 5521207032 นายพงษ์อนันต์  เลิศรัตนศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.36
380 5521207040 นางสาวเปมิกา  ธีระวรรณสาร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.32
381 5521207045 นายประดิษฐ์  ฉัตรสุกาญจน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพวิเตอร์ 3.84
382 5521207056 นายอภิสิทธิ์  กัตโร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.85
383 5521207057 นายสิทธิชัย  สุวัชรีรักษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.58
384 5521207058 นายสุวิทย์  โพธิ์ศรีเนาว์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.62
385 5521207062 นายตันติกร  สว่างคํา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.83
386 5521207063 นายสมคิด  จารุกิจโสภณ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.42
387 5521207070 นายอานนท์   ธรณีสุวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.40
388 5521207072 นายอนุวัฒน ์ สุขเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.92
389 5521207093 นางสาวอรุณวรรณ  เจริญรุ่ง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.52
390 5521207095 นายนิถินันท์  สุทธศิลป์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.30
391 5521207098 นายนริศ  ตราชื่นต้อง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.48
392 5521207100 นายภาคภูมิ  ทับสุวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.29
393 5521207102 นายณัฐพงษ์  เข็มสว่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.25
394 5521207105 นายมานิตต์  ไชยแสนสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.02
395 5521207110 นายธวชัชัย  สิงหรา ณ อยุธยา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.98
396 5521211002 นางสาวสุกัญญา  แก้วจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.76
397 5521211003 นางสาวสุธีรัตน์  อริยสุธี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.41
398 5521211005 นางสาวชไมพร  จันทร์ดํา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.57
399 5521211008 นายเสกสรรค์  แผ่วสระน้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.91
400 5521211009 นางสาวกีรติ  เงินสมบัติ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.51
401 5521211010 นางสาวสุพัชตรา  งามเอนก วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.42
402 5521211012 นางสาวเอื้อมพร  สันทนะ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.59
403 5521211013 นายวิริยะ  กิจพ่อค้า วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.46
404 5521211018 นางสาวศิราภรณ์  สินธพานนท์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.45
405 5521211027 นางสาวอารยา   บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.67
406 5521211031 นางสาวอุไรดา  เจะนุม วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.92
407 5521211032 นางสาวนันทวัน   สมาธิ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.57
408 5521211034 นางสาววิมลศิริ  โยธคล วทิยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.97

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
409 5521215002 นายปณต  ขวัญรัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2.61
410 5521215007 นายวิชนาถ  ช่อไม้ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 3.20
411 5521215013 นายไพศาล  ยะล่อม วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2.33
412 5521215015 นายพงศธร   ลี้สธนกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 3.23
413 5521216001 นายฐิติพันธุ์  พินิจอนันตชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 2.97
414 5521216006 นางสาวอรวรรณ  ปานแดง วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 3.08
415 5521216010 นางสาวสุพรรษา  จันพิละ วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 3.21
416 5521222004 นางสาวชนิดา  เตชะไตรภูมิ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.72
417 5521222005 นางสาวสภุาพร  มิตรทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.34
418 5521222007 นางสาวสันศนีย์  ธารสุวรรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.57
419 5521222009 นางสาวจิราพันธ์  คชเวช วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.55
420 5521222012 นางสาวพิมพ์ชนก  คล้ายสุบรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.74
421 5521222020 นางสาวสุพัตรา  โชติ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.36
422 5521222021 นางสาววิภารัตน์  วงศ์ผะดาย วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.26
423 5521222022 นางสาวทิพวรรณ  สาระ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.41
424 5521222028 นายทศพล  จุลจงกล วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.07
425 5521222029 นางสาวพนิดา  เฮงเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.43
426 5521225001 นางสาวนิภาวรรณ  เวสกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.05
427 5521225003 นางสาวปริฉัตร  ไชยวัน วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.02
428 5521225020 นางสาวศันสนีย์  ประภาสัย วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.86
429 5521225023 นางสาวพรทิพย์  ยอดสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.00
430 5521225029 นางสาวช่อผกา  สาวิสิทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.98
431 5521225062 นางสาวสุภัคจันทร์  แย้มเกษร วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.90
432 5521236003 นายพรพรหม  สวนสมจิตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.68
433 5521236007 นางสาวนฤมล  พุ่มเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.43
434 5521236008 นายณัฐวุฒิ  คงนิล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.41
435 5521236009 นายสุทธิพงศ์  ศรีบุญญาภรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.76
436 5521236010 นายวราวุฒิ  ศรีทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.63
437 5521236011 นางสาววรันธร  พุ่มประชา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 3.51
438 5521236012 นายเสฎฐวุฒิ  ภาริยะ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.57
439 5521236013 นายทศพล  พิณทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.57
440 5521236014 นางสาวนิตยา  ทวนตะขบ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.23
441 5521236017 นายพงษ์ศักด์ิ  ยังศิริ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.22
442 5521236018 นายสุไลมาน  แวเต๊ะ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.18

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 14 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
443 5521236022 นางสาวสุจิตตรา  ปอศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.34
444 5521236024 นางสาวมนชนก  พิทยเจริญวงศ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 3.34
445 5521236027 นายเพชร  กฤษแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.09
446 5521236028 นางสาวกนกพร  ดอกไม้ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.78
447 5521236032 นายณัฐวุฒิ  บัวคลี่ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.25
448 5521236036 นายสามารถ  ดําสุวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.33
449 5521236045 นางสาวชิดชนก  รัตนวงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.20
450 5521236046 นายณัฐพล  โล้สกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.12
451 5521236048 นายอภิวัฒน์  พรเทวิน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.53
452 5521236049 นายคณิน  สว่างเวียง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.28
453 5521237001 นายพรชัย  เกิดแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.44
454 5521237003 นายสุกฤษฎิ์  สุวรรณทัต วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 3.30
455 5521237005 นางสาวสุมิตรา  นาคสอิ้ง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.69
456 5521237007 นายเจษฎา  แจ่มจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.90
457 5521237008 นายวรุตม์  กิจถาวรวุฒิกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.13
458 5521237015 นายสุธิพล  เลิศพินิจชนะชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 2.91
459 5521237016 นางสาวสุธิสา  แจ่มสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 3.50
460 5521238001 นายสิทธิโชค  บุญเกษม วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 2.24
461 5521238003 นายเนวิน  เหล่าศรีสิน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 3.54
462 5521238008 นายปริญญา  บุญญาธิการ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 3.53
463 5521238011 นางสาววีณา  ชั้นเจ้า วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 3.15
464 5521238012 นายณัฐภพ  จันทร์สุดา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 3.10
465 5521238014 นายชยพล  ธิติจรัสโรจน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 2.38
466 5521238015 นายธนกร  บุตรดี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 2.40
467 5521238022 นายธารา  เล็บขาว วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 2.19
468 5521238024 นายแทน  ชัยฤทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 3.06
469 5521238026 นายศักด์ิดา  ร่ืนรวย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 2.79
470 5521238031 นางสาวจุฑามาศ  คิดประเสริฐ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 2.54
471 5521238041 นายกิจการ  ราชานิกรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 2.54
472 5521238053 นายชาญณรงค์   นําพา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 3.16
473 5521238059 นายณัฐวุฒิ  ยุวนบุณย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 2.50
474 5521251005 นางสาวณัฐณิชา  เกาะเรียนอุดม วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา 3.25
475 5521251008 นางสาวอรพิน  พระเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา 2.73
476 5521251012 นางสาวพัชรพร   วิชัยศร วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา 3.18

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 15 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
477 5521254003 นายอาจณรงค์  แก้วกรูด วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ 3.02
478 5521254005 นางสาวพิชฎา  อารีย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ 2.91
479 5521254006 นายสรนันท์  ม่ิงขวัญ วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ 3.24
480 5521256001 นางสาวรติรมย์  เหลาลม การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.94
481 5521256004 นางสาวศิริกาญจน์  วิญญุพันธ์ การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 3.76
482 5521256005 นางสาวธิดารัตน์  เลากระโทก การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.67
483 5521256006 นางสาวปวริศา  ภิรมย์ไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.65
484 5521256007 นายวันชยั  โคตะมี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.97
485 5521256008 นายอภิสิทธิ์  อ้วนวงษ์ การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 3.38
486 5521256009 นายณัฐนันท์  เจริญเลิศเดชกุล การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.96
487 5521256011 นายชินวัฒน์  หิมคุณ การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 3.24
488 5521256012 นางสาวชมพู่  ฤทธิ์ดี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.64
489 5521256013 นางสาวอภิชญา   อารี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 3.23
490 5521256014 นางสาวนัซมีย์   อูมา การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.64
491 5521256015 นางสาวสุปราณี   ขันบัญชารักดี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.60
492 5521256019 นางสาวอุไรวรรณ   คีหะกูล การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 3.01
493 5521256020 นางสาวธนภรณ์   บุญชู การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.62
494 5521256021 นางสาวนุชบา   สุวรรณโคตร การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.68
495 5521256022 นางสาวซาลาซา   วาเละ การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.76
496 5521256023 นางสาวอาภาพร   แขขุนทด การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 2.95
497 5521256024 นายฐิอัฎชพัสว์  อัคระนรากูล การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 3.42
498 5521260001 นางสาวลักคณา  ประสงค์ศิลป์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.76
499 5521260002 นางสาวอุนาวรรณ  สิงห์สั่งถ้ํา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.52
500 5521260003 นายชินเดช  ชินตระการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 3.74
501 5521260004 นายเกรียงไกร  ชูศักด์ิ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.69
502 5521260005 นางสาวยุธิดา  ร้อยจําปา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.02
503 5521260010 นางสาวอาภาพร  ดาลุนฉิม วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.40
504 5521260011 นายอภิชาติ  ธรรมจารย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.42
505 5521260013 นางสาวเจนจิรา   กุนา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 3.09
506 5521260015 นางสาวสิริกาญจน์  สมพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.62
507 5521260016 นางสาวเตฑินี  ใจเย็น วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.20
508 5521260018 นายหริทร  วงศ์ธานี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.55
509 5521260021 นางสาวภัทรธีรา   พิรุฬห์รัตนากร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.52
510 5521260026 นางสาวเมธาพร  เต็มรุ่ง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.45

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 16 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
511 5521260031 นายยุทธพงศ์  แซ่ลี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.97
512 5521260033 นางสาวสมาพร  โพธิ์รักษา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม ) 2.47
513 5521270001 นางสาวสุชาดา  ชมภู เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.87
514 5521270002 นางสาวโสภิดา  สุกเหลือง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.88
515 5521270003 นางสาวเจนจิรา  รักบุตร เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.79
516 5521270009 นายภานุรุจน์  สมฤทธิ์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.31
517 5521270020 นางสาวทิพวรรณ  บุญเครือ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.98
518 5521270026 นายอภิสิทธิ์  โพธิ์สังข์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.59
519 5521270031 นางสาวสุธิมา  สุขสาคร เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.82
520 5521270045 นายอภิสิทธิ์  กุ้งมะเริง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.28
521 5521270052 นางสาวมัณฑนา  แก่นม่ัน เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.63
522 5521270064 นายกฤษฎา  สระพรม เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.34
523 5521271001 นายศรราม  สืบสังข์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.83
524 5521271008 นายพรชัย  ทัดแช้ม เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.41
525 5521271009 นายทศพร  น้อยมีเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.54
526 5521271010 นายธีรวุฒิ  สบู่ทอง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.27
527 5521271011 นายเขตโสภณ  บํารุง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.48
528 5521271012 นายนัฐพงษ์  บัวสิงห์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.41
529 5521271013 นายพจนินท์  อินต๊ะถา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 3.00
530 5521271014 นายศุภชัย  ขาวสุวรรณ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.66
531 5521271016 นายนราธิป  คล้ายพงษ์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.62
532 5521271020 นายศราวุธ  ประเสริฐ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.38
533 5521271021 นายอริยะ  นุ่มทองคํา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.65
534 5521271022 นายชาติชาย  กล่ําธัญญา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.26
535 5521271024 นายธนพล  ฝางคํา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.37
536 5521271025 นายอาทิตย์  โพธิแสง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 3.04
537 5521271026 นายสันติ  อยู่ขํา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.21
538 5521271027 นายอัครพงษ์  ธรรมสุนทร เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.48
539 5521271031 นายสุทธิชัย  สุขสําราญ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.61
540 5521271036 นายเจษฎากร  ชลอธรรม เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.41
541 5521271037 นายธนาวุฒิ  เทียมพุดซา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.50
542 5521271043 นายทวีป  คงเจริญเนตร เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.54
543 5521271044 นายรักไทย  ฮ้อธิวงษ์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 3.13
544 5521271049 นายนาวิน  พุกรัดกรุด เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.27

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 17 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
545 5521271050 นายธวัชชัย  แก้วหลง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.35
546 5521271052 นายปฐมพงษ์  แซ่ลี้ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.33
547 5521271053 นายสุวัจน์  ไพรวัลย์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.30
548 5521271055 นายอานนท์  สกุลเพ็ชร เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.38
549 5521271060 นายอภิสิทธิ์  นาคนิยม เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.72
550 5521271063 นายอภิรัตน์  เหนี่ยวร้ังใจ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.52
551 5521271065 นายอรรคเดช  บารมี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 3.18
552 5521271066 นายเรวัฒน์  สังวรณ์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.78
553 5521271068 นายยศวัจน์  จันทร์เอียดเดชา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.25
554 5521271069 นายกิตติพันธ์  สุวรประทีป เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.36
555 5521271070 นายกมล  ศรีสว่าง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.34
556 5521272001 นายกฤษณพงษ์  พรหมบุตร เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.29
557 5521272004 นายธีระพงษ์  โชติวงษ์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.25
558 5521272005 นายธนาวุฒิ  ศรีบุญ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.37
559 5521272012 นางสาวเกศนีย์  คงแจ่ม เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.16
560 5521272013 นางสาวสุพักตร์  ป่ินเกล้า เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.01
561 5521272021 นายชนา  ทุมมา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.42
562 5521272027 นายฉัตรชัย  บุญประเสริฐ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.33
563 5521272029 นางสาวสุนันทา  ทิพย์ลุ้ย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.84
564 5521272033 นายสุทธิพล  คอนดี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.67
565 5521280001 นายพงศ์ศิริ  การุณยฐิติ วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม) 3.21
566 5521281002 นายจตุภัทช  ระลึก วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.55
567 5521281004 นายณัฐดนัย  สุรินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.54
568 5521281006 นายธนัท  ชัยธัญธนา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.50
569 5521281007 นายอัษฎาวุธ  ลายนํ้าเงิน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.40
570 5521281008 นายสุมิตร  พิมพ์ทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.67
571 5521281010 นางสาวอุษณีย์  ไกรสินธุ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 3.59
572 5521281011 นายธีรเดช  เรืองตระกูล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 3.14
573 5521281012 นายณัฎพล  กุลสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.77
574 5521281013 นายศรณรินทร์  เฉยดี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.63
575 5521281014 นายธนโชติ  จรัสเชวง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.62
576 5521281016 นางสาวจันทรา  กลิ่นสุม วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ 2.71
577 5521281018 นายธีรภัทร  ฤทธิ์จันทิกานนท์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.55
578 5521281020 นางสาวศิริกาญจน์  ผ่องศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.42

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 18 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
579 5521281021 นายขจรเดช  กลิ่นกุหลาบ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.76
580 5521281022 นายศรัณยู  วรศรีวิศาล วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.50
581 5521281026 นายอมรวัชร์  งามทวี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.77
582 5521281028 นายธีระสุต  ดีบ้านพร้าว วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.44
583 5521281031 นางสาวจารุวรรณ  อุ่มยืนยง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2.71
584 5521282001 นายศุภกฤต  พวงอินทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 2.95
585 5521282004 นายฤทธิสรณ์  จีนรัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 2.67
586 5521282006 นายเอราวัณ  อ่อนน้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 2.44
587 5521282007 นายสหภาพ  ศรีกนก วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 2.55
588 5521282011 นายศวิษฐ์  พึงมงคลชัยกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 3.05
589 5521282016 นายยุทธพิชัย  ดีสุดใจ วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 3.04
590 5521282017 นายณัฐภัทร  สุดยอดดี วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 3.33
591 5521282024 นางสาวปาริฉัตร   ภู่เอี่ยม วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 2.73
592 5521282028 นายธนพล  พัชรเลิศสุวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 2.77
593 5521282034 นายวงศกร  นิลอ่อน วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 2.92
594 5521282037 นางสาวรัญชนา  เจียรประเสริฐพร วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 3.33
595 5521282045 นายสุทธิชัย  ศรีปาน วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 3.10
596 5521282055 นายธันวา  แดงเผือก วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 3.07
597 5521282056 นายบุรินทร์  รัตนะ วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 2.52
598 5521282057 นายนพรัตน์  อรุณสิริโชควงศ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 2.99
599 5521282063 นายภาคภูมิ  ใจอารีย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 2.80
600 5521282069 นายธิติพันธุ์  จรัสรวีกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 2.92
601 5521283001 นางสาวพิสมัย  สาระพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.07
602 5521283002 นางสาวอรพรรณ  คงสนิท วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.29
603 5521283004 นางสาวรุ่งทิพย์  กะเหร่ียง วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.77
604 5521283005 นางสาววิลาวัณย์  พันแสดง วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.43
605 5521283007 นางสาวธัจรินทร์  ต้ังสะสมวงศ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.27
606 5521283008 นางสาวศิรินภา   ผ่องลุนหิต วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.47
607 5521283009 นายนิพนธ์  ดวงเงิน วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.58
608 5521283010 นางสาวสุภารักษ์  ยศรุ่งเรือง วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.91
609 5521283012 นางสาววิธารา  ริอุบล วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.88
610 5521283013 นางสาวณัฐธิดา  สิทธิโชคพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.27
611 5521284001 นางสาวนฤมล  โพธิ์ศรีทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2.95
612 5521284002 นางสาวธันยาภรณ์  ก่ํามอญ วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 3.04

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 19 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
613 5521284006 นางสาวเพ็ญนภา  แคว้งชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 3.01
614 5521284007 นางสาวรุ่งรัตน์  หุ่นพงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2.62
615 5521284009 นางสาวนภาพร  นนตานอก วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2.83
616 5521284011 นางสาวอารียา  ศรีมงคล วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2.87
617 5521284013 นางสาววนิดา  นามโนริน วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2.80
618 5521284014 นางสาวนริชา  โภโดยรัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2.60
619 5521284018 นางสาวอัญทิกา  สมบูรณ์มี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2.46
620 5521284019 นางสาวเสาวลักษณ์  แก่นทองแดง วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2.66
621 5521284022 นางสาวปริฉัตร  แซ่เซียว วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 3.32
622 5521284024 นายอิทธิพล  มาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 3.25
623 5521284028 นางสาวอาริษา  สุขพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 3.06
624 5521284030 นางสาวอรวรรณ  มูลม่อม วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2.77
625 5521284031 นางสาววรรณภา  ปากหวาน วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2.77
626 5521284032 นางสาวมาลี  คําปัตถา วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2.67
627 5521284035 นางสาวนุสรา  พุทธรักษา วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2.65
628 5521284036 นางสาวอรจิรา  ผิวเกล้ียง วทิยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 3.37
629 5521284037 นางสาวอรพรรณ  กาหลง วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 3.25
630 5521284038 นางสาวรัชนู  แก้วแกมเกษ วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 3.25
631 5521285006 นายกมล  แสนคํา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.56
632 5521285007 นายพีรวุฒิ  สุขพจนีย์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.61
633 5521286026 นางสาวรสสุคนธ์  ทรงสุวรรณ์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 2.67
634 5521286029 นายภานพ  เชื้อแก้ว อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 2.43
635 5521287001 นายชยันต์  จันนะ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 2.68
636 5521287006 นางสาวณัฐฐา  สุนทโรทัย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 2.59
637 5521602007 นายอิสราพงษ์  พูลพราหมณ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 3.04
638 5521602056 นางสาวจริยา  แสนพินิจ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 2.42
639 5521802001 นางสาวภาณิกา  เบ็ญจชาติ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.13
640 5521802002 นางสาวชิดชนก  แก้วแสง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.65
641 5521802003 นางสาวอรวรรณ  วิมลทอง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.96
642 5521802004 นางสาวนวลอนงค์  กองแก้ว สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.67
643 5521802005 นางสาวปรียากรณ์  รักษ์ทอง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.13
644 5521802006 นางสาวกาญจนา  เพชรฤาชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.50
645 5521802007 นางสาววราภรณ์  ยืนยั่ง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.48
646 5521802008 นางสาวรัฐดา  อายุวัฒน์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.78

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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647 5521802009 นางสาวสโรชา  ธนานนท์พาณิช สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.47
648 5521802012 นางสาวอมรา  รักพงษ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.33
649 5521802015 นางสาวณปภัทร  จันทรคง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.01
650 5521802016 นางสาวนรินทร  ทองแสน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.43
651 5521802017 นางสาวพนิดา  เนียมสันเทียะ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.53
652 5521802019 นางสาวอุไรวรรณ  แซ่เล่า สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.16
653 5521802020 นางสาวกิติยา  คํามงคล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.05
654 5521802022 นางสาวพนิดา  หมาดดํา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.67
655 5521802023 นางสาวเกศินี  บุญเกาะ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.03
656 5521802024 นางสาวสุภาพร  เด่ียวชัยภูมิ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.61
657 5521802027 นางสาวสิริวิมล  สิงห์โตเนียม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.35
658 5521802028 นางสาวจิราพร  หว่านพืช สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.95
659 5521802031 นางสาวนฤมล  คําเหง้า สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.52
660 5521802032 นางสาวพรรณพิไล  ไพรแดน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.42
661 5521802036 นางสาวทัศน์วรรณ  เป่ิม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2.16
662 5521802037 นางสาวรุจิรา   ใจเย็น สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.31
663 5521802038 นางสาวชลธิชา   หงษ์ทอง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.58
664 5521802039 นางสาวอตินุช   เวชโภติ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.55
665 5521802040 นางสาวรัตนาพร   อาจหาญ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.55
666 5524283002 นางสาวนารีรัตน์  โพธิ์ไพรทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.76
667 5524283010 นายโชติวัฒน์  แซ่ตัน วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.95
668 5524802027 นางพัทธ์ธีรา  เหล่าทะนนท์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.55
669 5524802053 นายนันท์พิพัฒน์  ธัญญวานิช สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3.58
670 5531271008 นายอาดีนัน  หะยีสะมะแอ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 2.87
671 5534285015 นางวิรญา  หัวดอน อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.87
672 5534286003 นางสาวนํ้าค้าง  เนตรจินดา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 3.55
673 5534286008 นางกฤตพร  ชัยพล อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 3.91
674 5534286113 นายธัชชัย  แก้วม่วง อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 2.84
675 5621222003 นายอัจศราวุฒิ  บาตโพธ์ิ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.22
676 5621222009 นางสาวสุวนันย์  โพธิ์ภักดี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.63
677 5621222011 นางสาวณัฐติพร  หัสดง วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.97
678 5621222019 นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ศรีโคตร วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.25
679 5621270001 นางสาวธิติญา  กวินวรศักด์ิ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.06
680 5621270021 นายสุธี  วัฒนพันธ์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.83

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
681 5621270032 นางสาวกฤติกา  จันทร์อินทร์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.90
682 5621272009 นางสาวปณิดา  ศรีสําราญ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.03
683 5621272010 นางสาวสุฑามาส  มีพูล เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.97
684 5621272017 นายพงษ์ภิรมย์  บัวทอง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.27
685 5621272021 นายกฤษฎากร  เต่าทอง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.38
686 5621272029 นางสาวพานิชย์  พิมล เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.89
687 5621272049 นายกิตติกร  คนหาญ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.30
688 5621282018 นายรัฐ  ฉิมพาลี วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 3.15
689 5621282022 นายไตรเทพ  สระทองเนียม วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 3.10
690 5621282029 นางสาวรัตนาภรณ์  เจ้าวรรณะ วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 3.35
691 5621282030 นางสาวณัฐชยา  พึ่งปรีดา วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 3.07
692 5621282031 นายกิตติภณ  บริบูรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 3.17
693 5621282035 นายจักรภัทร  แก้วบุบผา วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 2.87
694 5621282037 นายชญานนท์  อํานาจมงคล วิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 3.00
695 5631270015 นายนิคม  พงษ์เพชร เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.58
696 5631270016 นายไชยวัฒน์  ฉลภิญโญ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.49
697 5631285007 นายกิตติพงษ์  มุงคุณคําซาว อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.29
698 5631285018 นายณัฐวุฒิ  สงวนงาม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.09
699 5634270008 นายวัชรพงษ์  เมธา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.80
700 5634270022 นายวุฒิชัย  รุ่งรัตน์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.75
701 5634270038 นายชานนท์  เซ็นติยะนนท์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.43
702 5634272101 นายนญกร  เอกธรรมบดี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.92
703 5634272123 นายวริทธิ์พงษ์  ทองประเสริฐ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.14
704 5634285002 นายอนุโลม  ย้ิมถนอม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.26
705 5634285003 นางสาวสุพัตรา  กิ่งโพธ์ิ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.42
706 5634285004 นางสาวนวนอนงค์  พุ่มเจริญ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.07
707 5634285005 นายสุทธิ  ป้องขันธ์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.34
708 5634285007 นายยุทธนา  ลาพรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.31
709 5634285008 นายวรพจน์  กวยมงคล อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.40
710 5634285009 นายกนก  เกตุจํานงค์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.70
711 5634285010 นายวิศรุธ  วันทา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.19
712 5634285011 นายศุภโชค  ศรีสมโพช อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.19
713 5634285012 นางสาวนิตยา  หนูน้อย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.77
714 5634285013 นายกมล  แซ่ลิ้ม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.40

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 22 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
715 5634285015 นางสาวอุไรวรรณ  เพชรพูน อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.30
716 5634285020 นางสาวเพ็ญนภา  ดําคํา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.05
717 5634285022 นางสาวอริยา  คล้ายสุวรรณ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.85
718 5634285023 นางสาวนันธิดา  เอียดราช อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.16
719 5634285024 นางสาวกฤษณา  ลุประสงค์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.89
720 5634285025 นางวิรากร  ขุมทรัพย์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.11
721 5634285027 นายวิโชค  บุณยาดิศัย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.18
722 5634285028 นายอรรครินทร์  แสงทอง อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.03
723 5634285029 นายวรพงศ์  ครือเครือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.03
724 5634285032 นายวิวัฒน์  พนาพุฒิกุล อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.09
725 5634285033 นางสาวชาคริยา  นาคบุญมา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.80
726 5634285035 นางสาวอริสา  สาวก อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.73
727 5634285036 นางสาวกาญจนา  อินจิโน อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.37
728 5634285037 นายปัญจพล  ดีสว่าง อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.74
729 5634285042 นางสาวสุรีย์พร  พูลสําราญ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.81
730 5634285046 นางสาวอรวรรณ  เถาเบา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.75
731 5634285048 นางสาวชมพู่  บุญมาก อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.79
732 5634285051 นายสรายุทธ  ทรจักร์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.87
733 5634285055 นางสาวสุพัตรา  ปัทมขจร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.43
734 5634285056 นางสาวสุวรรณลักษณ์  พลราช อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.65
735 5634285057 นางณัฐอรณ์  กรธนฐิติเกียรติ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.22
736 5634285058 นางสาวมาลี  ภคพฤทธิ์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.78
737 5634285060 นางรัตนา  พุ่มพวง อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.36
738 5634285061 นางสาวบัณพร  เท่ียงทัน อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.12
739 5634285062 นางสาวศรินทิพย์  โฉมงาม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.43
740 5634285063 นางไพจิตร  เสนีวงศ์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.40
741 5634285064 นายวัชรยุทธ  สุโรจนานนท์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.72
742 5634285067 นางสาวลลิตา  ชวศุทธิพงศา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.69
743 5634285068 นายณัฐวุฒิ  พิพิธวัฒนา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.82
744 5634285074 นายณัฐพล  วันนิจ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.15
745 5634285075 นายวิทัต  นวลศรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.54
746 5634286002 นายฉัตรชัย  แก้วจีน อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 3.38
747 5634286003 นายสุรเดช  จรัญญานนท์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 3.67
748 5634286007 นายอรรณพ  สงขาว อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 3.26

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 23 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
749 5634286010 นายพงษ์ธร  นุวัฒนาชัยศรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 2.99
750 5634286011 นางสาววารี  บุรมโคตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 3.77
751 5634286101 นายวิเชียร  คําตานิตย์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 3.71
752 5634286102 ว่าท่ีร้อยตรีปิยะณัฐ  อาทิตย์มณีรัตน์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 3.52
753 5634286103 นายชาติชาย  สนธยาสโมสร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 3.68
754 5634286105 นางสาววราวรรณ  คิดรอบ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 3.01
755 5634286109 นายมัยตรี  ณ บางช้าง อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 3.63
756 5731270004 นายเทียนชัย  ผลสมนึก เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.75
757 5731270013 นายฐิติพงษ์  ศรีมงคลศิริ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.65
758 5731272002 นางสาวอารียา  จานประเสริฐ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.31
759 5731272007 นางสาวอาซียะห์  มอลอ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.58
760 5731285001 นางสาวมณีรัตน์  โชคโภคาสมบัติ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.21
761 5731285002 นายจตุรงค์   บุญดาสา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.55
762 5731285003 นายอนุวัฒน์  เทียนพรนําโชค อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.72
763 5731285004 นายนนทกร  จิตประสพเนตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.61
764 5731285005 นางสาวอัญชลี  ทองใบศรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.15
765 5731285008 นายณัฏฐวัฒน์  วงศ์ศิริ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.44
766 5731285009 นายคุณากร  ธรรมวิจิตร์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 2.95
767 5731285010 นางสาวชลิตา  รัศมี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 3.54
768 5734270002 นายยสวิน  เพ็ชรเทียม เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.28
769 5734270004 นายอานนท์  เสือเดช เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.99
770 5734270005 นางสาวอนันดา  กลิ่นเกิด เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.71
771 5734270007 นางสาวปรัชญ์กวี  รักษาวงศ์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.86
772 5734270008 นายสิทธิชัย  แป้นคง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.79
773 5734270009 นายสิทธิชัย  ตรีสงค์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.87
774 5734270010 นายวรากร  หม่ืนหาวงศ์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.88
775 5734270013 นายโกวิท  พัดรัมย์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.65
776 5734270016 นายอดุลย์  มูลศรี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.04
777 5734270017 นายเอกภัทร์  พลอยมีรัศมี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.03
778 5734270018 นายเศรษฐพงศ์  ปิยะวาณิชย์สกุล เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.92
779 5734270021 นายศรายุทธ  จุ่นหัวโทน เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.53
780 5734270022 นายชาตรี  พูลพิพัฒน์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.01
781 5734270023 นางสาวสุนิสา  เทศศิริ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.37
782 5734270024 นายปิยะพนธ์   พลายเถื่อน เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.58

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 24 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
783 5734270026 นายสุรศักด์ิ  จันทร์ละมูล เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.42
784 5734270029 นายธนพนธ์   อินทร์ณรงค์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.99
785 5734270031 นายวีรวัชร์  กิตติพิริยะสิน เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.28
786 5734270034 นายฐนกฤษ  ประวะระณะ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.64
787 5734270035 นายอิศรานุวัฒน์  แก้วทอง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.40
788 5734270036 นายประกอบ  กลัดเจริญ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.45
789 5734270037 นายธันวา  เผ่าทองไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.43
790 5734270039 นายสราวุฒิ  สุทธิพุต เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.18
791 5734270041 นายมนัส  คํานัล เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.72
792 5734270042 นายซาร์ด้ี  สีหอน เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.73
793 5734270043 นายประวิทย์  เทพจันตา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.78
794 5734270044 นายวรกิตต์  ขันติวงค์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.17
795 5734270045 นายอําพล  โตเผือก เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.20
796 5734270046 นายสถาพร  แสงศักด์ิ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.71
797 5734270051 นายปฏิภาณ  ผดุงทรัพย์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.25
798 5734270052 นางสาวมนสิชา  ไชยการ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.65
799 5734270055 นายชาญณรงค์  จันทร์จํารัสกุล เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.10
800 5734270056 นายธานินทร์  อาทรธุระสุข เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.88
801 5734270057 นายสุนทร  ปุ้ยกอง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.14
802 5734270058 นายธนาวรรณ  สุขผล เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.59
803 5734270059 นายอภิเชษฐ์  บัวศรี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.89
804 5734270061 นายณัฐพล  ทองนํา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.47
805 5734272002 นางสาววรวรรณ  สอดทรัพย์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.31
806 5734272003 นางสาวเนตรนภา  สิทธิพรม เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.35
807 5734272005 นางสาวอัญชลี  แซ่ล้อ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.34
808 5734272006 นายประดิษฐ์  สีหอน เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.40
809 5734272007 นางสาวศิลาณีย์  กิติภัทร์ถาวร เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.76
810 5734272008 นางสาวสมนึก  สอดห่วง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.30
811 5734272009 นายธนบดี  ทองศักด์ิ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.17
812 5734272010 นายพลวัฒน์  พึ่งสติ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.45
813 5734272011 นางสาวจิราพร  บําเรอสงค์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.44
814 5734272012 นางสาวมนันยา  ประสาทชัย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.19
815 5734272013 นายสุเมธ  ปุยนุ่น เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.63
816 5734272014 นางสาวทนาพร  ประสพชัยมงคล เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.62

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 25 จาก 25

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
817 5734272015 นางสาวกมลชนกสร  วงษ์นารี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.50
818 5734272016 นายวิษณุ  เฉยแดง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.89
819 5734272019 นายปุรเชษฐ์  พจน์จําเนียร เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.57
820 5734272020 นายจีรวัฒน์  วงศ์สุกรี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.74
821 5734272022 นายชัยวัฒน์  บุญโชติ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.61
822 5734272024 นางสาวศศิรัตน์  หิรัญเกตุ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.74
823 5734272025 นายเชาวลิต  จินดาละออง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.33
824 5734272026 นางสาวปริชาติ  พวงสง่า เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.69
825 5734272027 นายอภิเดช  ขจรมา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.78
826 5734272028 นายปราโมทย์  คงจันทร์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.86
827 5734272029 นายนพพร  ชื่นชุ่มจิตร เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.10
828 5734272037 นายบุญอนันต์  นามนา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 2.72
829 5734272039 นายชัยยงค์  วรรณพงศพล เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.28
830 5734272040 นางสาวชฎากาญจน์  มากมี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.40
831 5734272041 นางสาวจิรา  โพดสังข์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.66
832 5734272042 นายวสันต์  รวมทรัพย์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.58
833 5734272044 นางสาวพลอยไพลิน  วิรยศิริ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.48
834 5734272045 นางสาวอรทัย  แสนสวย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.55
835 5831270001 นายอัมรินทร์  ชวกุล เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.72
836 5831270010 นายธีระพงษ์  กลางโนนงิ้ว เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.29
837 5831271001 นายฐากูร  ยืนยง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2.88
838 5831272001 นางสาวธัญญาภรณ์   คูณรักษ์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.46
839 5831272003 นางสาวผกามาศ  กรกนก เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.55
840 5831272004 นางสาวนิภาภรณ์  เพ็งโอภาส เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.15
841 5831272005 นางสาวเนตรนภา  นัยคุณ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.14
842 5831272006 นางสาวม่ิงขวัญ  ผกาศรี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.15
843 5834270024 นางสาวรุ่งเพชร  ม่ิงเมือง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 3.93

หมายเหตุ : บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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