
รายชื่อบัณฑิตทีจ่ะเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563 
 

บัณฑิตที่มีรายช่ือตามประกาศ ให้ด าเนินการดังนี้ 

• ตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง 

➢ กรณีบัณฑิตท่ีมี ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทีอ่าจจะสะกดผิด ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

➢ ติดต่อที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ฝ่ายบริการส่วนหน้า พร้อมน า

หลักฐานมาแสดงดังนี้ 

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/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการรับรองส าเนาบัตรประชาชน 

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


วิธกีารค้นหารายชื่อบัณฑิต 
กรณีใช้คอมพิวเตอร์  

➢ ใหก้ด Ctrl + F เปิดกล่องค้นหา แล้วใส่รหัสนักศึกษา จากนั้นกด Enter 

 

กรณีใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

➢ ให้เปิดกับ Application ท่ีสามารถอ่าน PDF ได้ เพื่อท าการค้นหา 

➢ หากในโทรศัพท์ไม่มี App แต่มี Google Drive สามารถใช้งานได้ 

 

ส าหรับบัณฑิตที่ท าเรื่องเลื่อนรับปริญญาจากปีก่อน  หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อ     

ฝ่ายไอที ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-473-7000 ต่อ 1717 ในวันและเวลา

ราชการ 

 

 

*** ส าหรับก าหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง *** 



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่1 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5721256003 นางสาว นลิน สุขปาน 3.69 1 การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์ฯ

2 5721256004 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน 2.65 การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์ฯ

3 5321256029 นาย ไพบูลย์ เจริญพรเวช 2.56 การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์ฯ

4 5721256002 นางสาว ยุวดี หลงพรหม 2.77 การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่2 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5681115047 นางสาว ปัทมา ศรีลาพัฒน์ 3.9 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

2 5681115044 นางสาว เมธินี ศรีแก้วกุล 3.9 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

3 5681124060 นางสาว สุวณีย์ แสงนิ่ม 3.89 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

4 5681115053 นางสาว ธารารัตน์ ศักด์ิจินดา 3.88 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

5 5681123004 นางสาว อริญชยา บุญประสาน 3.88 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

6 5681112023 นางสาว เกษร จตุเทน 3.86 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

7 5681110034 นางสาว ขนิษฐา สระทองขอ 3.86 1 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

8 5681124010 นางสาว ประกายกาญจน์ พรมใจ 3.86 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

9 5681112002 นางสาว ปวีณา ปล้องสันเทียะ 3.86 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

10 5681123014 นางสาว กรรณิกา เถระพันธ์ 3.85 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

11 5681124003 นางสาว พรทิพย์ ทับเพ็ชร์ 3.85 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

12 5681107024 นางสาว มัลลิกา เกรัมย์ 3.85 1 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

13 5681115020 นางสาว วรรณษา อวนศรี 3.85 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

14 5681119020 นางสาว สุทธิพร ศิลป์ประกอบ 3.85 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

15 5681112012 นางสาว ธนารีย์ แสงพลอย 3.84 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

16 5681124038 นางสาว วรลักษณ์ สดมพฤกษ์ 3.84 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

17 5821154063 นางสาว หนึ่งฤทัย มีชัย 3.83 1 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

18 5681119014 นาย ณัฐพล ฝักคูณ 3.82 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)ครุศาสตร์

19 5681119026 นาย บรรหาร มหาอุตม์ 3.82 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)ครุศาสตร์

20 5681112025 นางสาว ปาริฉัตร แสงโคตร์มา 3.82 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

21 5681112015 นางสาว ละมัย สินเพียง 3.82 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่3 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

22 5681112024 นาย วริศ คนดอน 3.82 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

23 5681119003 นาย สิทธิกร ลัทธกาญจนัง 3.82 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

24 5681115043 นางสาว สุพัตรา ปากดี 3.82 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

25 5681115056 นางสาว ปัทมาภรณ์ สืบเลย 3.81 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

26 5681124051 นางสาว ภัทราพร เรืองบุศ 3.81 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

27 5681123034 นางสาว รภัสสรณ์ พิทักษ์สิริโชติ 3.81 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

28 5681123049 นางสาว ศรีสุลักษณ์ ศรประสิทธิ์ 3.8 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

29 5681123016 นางสาว สาวิตรี นาคแท้ 3.8 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

30 5681115028 นางสาว สุดารัตน์ ส าโรงแสง 3.8 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

31 5681112019 นางสาว กมลชนก สมุทรสิงห์ 3.79 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

32 5681124044 นางสาว กุลธิดา เกตุแก้ว 3.79 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

33 5681107046 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ระลึกชอบ 3.79 1 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

34 5681112018 นางสาว สมหญิง วิเวกวินย์ 3.79 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

35 5681115015 นางสาว อรระยา ณรงค์ชัย 3.79 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

36 5681123040 นางสาว อรอนงค์ สัพพะโส 3.79 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

37 5821154005 นางสาว จิรัชญา จรีภรณ์พงษ์ 3.78 1 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

38 5721161070 นาย ธนภัทร มั่งสกุล 3.78 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

39 5681110006 นางสาว เมขลา โลหะพรม 3.78 1 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

40 5721148011 นางสาว วิมลวรรณ หนูเหมือน 3.78 1 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

41 5681123027 นางสาว แก้วตา โตหนึ่ง 3.77 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

42 5681115041 นางสาว คุณิตา ทองฝอย 3.77 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่4 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

43 5681115037 นางสาว มณฑิตา แสวงกิจ 3.77 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

44 5821154018 นางสาว กัลยาณี ธนานนท์ 3.76 1 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

45 5681112028 นางสาว ธนนันท์ กระรัมย์ 3.76 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

46 5681115030 นางสาว รัชดาพร มุ่งอ้อมกลาง 3.76 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

47 5681119017 นาย กมล รัตนบุรี 3.75 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

48 5681119028 นาย กิจธนคุณ จันทราพิทักษ์กุล 3.75 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)ครุศาสตร์

49 5681123052 นาย นักพรต น้อยสอาด 3.75 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

50 5681123047 นางสาว รพีพรรณ รักชื่อ 3.75 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

51 5681123039 นางสาว อริสรา แตงนวม 3.75 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

52 5681115023 นางสาว เกศินี มีวงษ์ 3.74 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

53 5681115040 นางสาว ฐิตินันท์ หันชัยศรี 3.74 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

54 5681124048 นางสาว จริญญา ชัยบิน 3.73 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

55 5681124021 นางสาว พนาวรรณ์ เครือพันธ์ 3.73 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

56 5721161008 นางสาว พรกนก โคนา 3.73 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

57 5681112017 นางสาว สุนิสา ยวงจอหอ 3.73 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

58 5681124062 นางสาว กรวรรณ นววงศ์วิวัฒน์ 3.72 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

59 5681115062 นางสาว กฤติยาภรณ์ รชตภคนันท์ 3.72 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

60 5681124040 นาย ฐานันดร จูทิม 3.72 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

61 5581123042 นางสาว ปาริชาต พุทธถนอม 3.72 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

62 5681119037 นาย วีรพล สิงห์โตทอง 3.72 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

63 5681119042 นาย ธนา วัฒนเสาวลักษณ์ 3.71 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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64 5681110012 นางสาว ระวิวรรณ สนิทกลาง 3.71 1 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

65 5681119006 นางสาว สุรัญญา หนูสุข 3.71 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)ครุศาสตร์

66 5681124050 นางสาว อาภัสรา ปราสาทภิญโญ 3.71 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

67 5681110028 นางสาว จิราพร พละสิม 3.7 1 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

68 5681115036 นางสาว ประภัสสร ขันแข็ง 3.7 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

69 5621148015 นางสาว ศุภกานต์ เภสัชชา 3.7 1 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

70 5681119001 นาย ต่อเขตต์ อินสุวรรณ์ 3.69 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

71 5681119022 นางสาว ธัญญพร ชะอุ่มพันธ์ 3.69 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)ครุศาสตร์

72 5681123037 นางสาว กนกนฤมล คงอินทร์ 3.68 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

73 5681123007 นางสาว เจนจิรา พันธุเ์กตุ 3.68 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

74 5681124002 นางสาว นลพรรณ อิ่มเอิบ 3.68 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

75 5821154004 นางสาว ศิริลักษณ์ นุ่มนวล 3.68 1 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

76 5681123035 นางสาว อัญคณางค์ พลายงาม 3.68 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

77 5681107018 นางสาว ชัญญ์ธนพัศ ชนะค้า 3.67 1 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

78 5821154056 นางสาว ธีราพร บุญนอก 3.67 1 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

79 5681123031 นางสาว สิริวรรณ ส าอาง 3.67 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

80 5681123021 นางสาว ฉัตรธริกา สีทอนสุด 3.66 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

81 5681110044 นางสาว นิภาพร เพชรอ าไพ 3.66 1 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

82 5721161057 นางสาว สาวาตี ลีมา 3.66 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

83 5681124042 นางสาว อรวรรณ ค ามีเขต 3.66 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

84 5681124076 นางสาว ชนิฎา เต๊ะล๊ะ 3.65 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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85 5681124069 นางสาว ธนพร สุนรกุมภ์ 3.65 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

86 5681115025 นางสาว บุษยพัชร์ ตองอบ 3.65 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

87 5681124055 นางสาว พัชลิตา พิมโพนทอง 3.65 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

88 5681124068 นางสาว พิกุล นามจุมจัง 3.65 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

89 5681112036 นางสาว มัลลิกา ภูสะเทียน 3.65 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

90 5681126035 นาย ศิวกร โรจน์ขจรนภาลัย 3.65 1 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

91 5681119039 นาย สิรคุปต์ พิลามาศ 3.65 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

92 5681124066 นางสาว เกศสุดา แสงสวี 3.64 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

93 5681123025 นางสาว จิราวรรณ อดทน 3.64 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

94 5681124059 นางสาว ชฎาพร สีวอ 3.64 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

95 5681123033 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม 3.64 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

96 5681119047 นาย ธนวิทย์ หุน่ทอง 3.64 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

97 5681163025 นางสาว นวภัทร ปิโย 3.63 1 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

98 5681119040 นางสาว นามิ ซาไก 3.63 1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

99 5681112016 นาย ปรัชญาพล เจริญรักษ์ 3.63 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

100 5681163026 นางสาว ผกามาศ เพ่งกิจ 3.63 1 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

101 5681126038 นางสาว วิรากร ทิพย์ลุ้ย 3.63 1 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

102 5681123076 นาย วิศิษฐ์ นิโครธา 3.63 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

103 5681112030 นางสาว จิราพร ฟองดี 3.62 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

104 5681124037 นางสาว พินทุสร นาสินเพิม่ 3.62 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

105 5681110039 นางสาว นันทศรี ปานเทพ 3.61 1 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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106 5681126006 นางสาว ปราณี คุ้มหอม 3.61 1 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

107 5681124061 นางสาว พิชญานิน เจริญสุข 3.61 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

108 5721161023 นางสาว วิสสุตา ค าเงิน 3.61 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

109 5681110085 นาย อภิชัย พจน์สมพงส์ 3.61 1 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

110 5721148012 นางสาว ชฎาธาร มั่นหมาย 3.6 1 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

111 5681112052 นาย ณัฐพล พลค้อ 3.6 1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

112 5821154070 นางสาว ปาลิดา ประเสริฐด ารง 3.6 1 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

113 5681123018 นางสาว พิรุณทิพย์ กลมประโคน 3.6 1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

114 5681115063 นางสาว สุธิดา ศรีส่ง 3.6 1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

115 5681110011 นาย แสนคม น้อยเจริญ 3.6 1 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

116 5681110029 นางสาว สุธาวัลย์ คงเอียด 3.88 2 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

117 5681112004 นาย ปรมินทร์ เณรลัพท์ 3.74 2 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

118 5681119013 นาย สุธิกาญจน์ อรภักดี 3.72 2 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

119 5681110058 นางสาว กัลยารัตน์ แก้วกาญจน์ 3.71 2 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

120 5681112021 นาย ศุภเกียรติ กลัดชื่น 3.7 2 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

121 5681112020 นางสาว ธิติยา พุกแสนสุข 3.69 2 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

122 5721148006 นางสาว รัตติกานต์ หาท า 3.68 2 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

123 5681115038 นางสาว พรพรรณ นนทะศรี 3.67 2 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

124 5681112008 นาย จิตวัฒ เหมกระจ่าง 3.66 2 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

125 5681115046 นางสาว ธัญณัฐ สนสระคู 3.65 2 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

126 5681124035 นางสาว รัตนา ด าสกุล 3.65 2 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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127 5681147041 นาย เกียรติศักด์ิ สมชาติ 3.64 2 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

128 5681147057 นาย ภูชิต องอาจ 3.63 2 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

129 5681115035 นางสาว อนุชตรา กาสี 3.63 2 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

130 5721161060 นางสาว ณัฏฐกมนตร์ บุญเต็ม 3.62 2 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

131 5681147037 นาย ใส ตาพัด 3.62 2 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

132 5681147050 นาย ทนงศักด์ิ ไชยกอง 3.6 2 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

133 5681123054 นางสาว กัลยาณี รัตแมต 3.59 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

134 5721148013 นางสาว ธนาภรณ์ กระพีน้อก 3.59 2 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

135 5681124046 นางสาว มาริษา กุนันตา 3.59 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

136 5681124024 นางสาว รุ่งดารา มณฑา 3.59 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

137 5681107043 นางสาว อรวรรณ ปริพล 3.59 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

138 5681124041 นางสาว กฤติญา พินธุรักษ์ 3.58 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

139 5681123066 นาย กวิน หอมพูลทรัพย์ 3.58 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

140 5681124031 นางสาว ปฐมมาวดี ทายะ 3.58 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

141 5681115005 นางสาว เพ็ญศิริ เพ็ชรประดับ 3.58 2 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

142 5681126014 นางสาว วิมลรัตน์ กาญจนวิลาศ 3.58 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

143 5681163031 นางสาว สุดารัตน์ เตียะเพชร 3.58 2 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

144 5681123036 นาย กาจพล ฮาดคะดี 3.57 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

145 5681126042 นางสาว ดวงมณี แซ่ต้ัง 3.57 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

146 5681124049 นาย ไตรภพ อินชูกุล 3.57 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

147 5681126054 นางสาว บัวบาน ศรีหาวัตร 3.57 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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148 5681112027 นาย มงคลชัย ชาวปลายนา 3.57 2 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

149 5681107042 นางสาว ศิราณี เนตรแก้ว 3.57 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

150 5821154012 นางสาว สุชาดา วิจิตร 3.57 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

151 5681124015 นางสาว อาทิตยา เปรมปรีด์ิ 3.57 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

152 5681124029 นางสาว กัณฐิกา ศรีมั่น 3.56 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

153 5681112034 นางสาว กันต์กมล แก่นเมือง 3.56 2 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

154 5681110035 นางสาว พรพิมล เรืองยศ 3.56 2 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

155 5681126029 นางสาว รังสิยา แสนทวีสุข 3.56 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

156 5681163051 นาย วันชาติ บูรณัติ 3.56 2 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

157 5681123011 นาย เกียรติกานต์ แม้นเหมือน 3.55 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

158 5681119023 นาย คนัช ทองสุขโข 3.55 2 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

159 5681124027 นางสาว มัธญา ยมรัตน์ 3.55 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

160 5721161053 นางสาว สุพัตรา อนันทรังสรรค์ 3.55 2 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

161 5721161071 นาย เอกอัมรินทร์ พงษ์สุระ 3.55 2 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

162 5681163066 นางสาว วิราวรรณ มากแก้ว 3.54 2 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

163 5681126027 นางสาว สมปอง กันตา 3.54 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

164 5681110033 นางสาว สุจิตรา จันทร์โสม 3.54 2 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

165 5681115004 นางสาว จุฬารัตน์ กะตะศิลา 3.53 2 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

166 5681126012 นางสาว ณัฐพร ล่วงลือ 3.53 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

167 5821154057 นางสาว นิราวัลย์ คล้ายฉ่ า 3.53 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

168 5681115068 นางสาว พร้ิมพักตร์ มะลิฉิม 3.53 2 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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169 5681123030 นางสาว วรรณวิภา กระจ่าง 3.53 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

170 5681124026 นางสาว สุชาวดี ดวงเกิด 3.53 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

171 5681123041 นางสาว สุธาจิตร จันทร์กุล 3.53 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

172 5681110068 นางสาว ควีนณา ศรีสวัสด์ิ 3.52 2 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

173 5681163040 นาย ธันวา กองขวา 3.52 2 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

174 5821154059 นางสาว ประกายฝน เกษณา 3.52 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

175 5681107036 นางสาว รัตนา ชาติวงษ์ 3.52 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

176 5681123046 นางสาว สุพัตรา อยู่สุข 3.52 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

177 5681124018 นางสาว นงนุช พันธุย์ิ่งยก 3.51 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

178 5681124017 นางสาว สมฤทัย ศรีทา 3.51 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

179 5681110079 นางสาว อุไรพร ทิมทอง 3.51 2 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

180 5681107030 นางสาว เกษศรา แสนรัมย์ 3.5 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

181 5681126013 นาย ชนายุส มหา 3.5 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

182 5681124014 นางสาว วรรณนิสา ขุนโยธา 3.5 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

183 5681126055 นาย วัชรพัทธ์ หาญสมัย 3.5 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

184 5681147046 นาย วิวัชชัย ปัญญา 3.5 2 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

185 5681115060 นางสาว สาวิตรี สีเผือก 3.5 2 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

186 5681163033 นางสาว สุธิดา ด่านซ้าย 3.5 2 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

187 5681107058 นางสาว อติพร บุญเฟรือง 3.5 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

188 5681110017 นางสาว นิชาภา จุดาบุตร 3.49 2 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

189 5721148008 นางสาว อัญชลี เทพพิทักษ์ 3.49 2 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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190 5581112030 นาย พรชัย สงวนปราง 3.48 2 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

191 5681124073 นาย พลวัฒน์ อยู่ดี 3.48 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

192 5681126052 นาย พันธกานต์ พราหมณกุล 3.48 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

193 5681107091 นางสาว พุทธรักษา ชลาลัย 3.48 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

194 5681163023 นางสาว กรรณิการ์ รอดมา 3.47 2 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

195 5681163035 นาย เจนวิทย์ รัตนสังข์ 3.47 2 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

196 5821154069 นาย ณรงค์ศักด์ิ ม้าวทุง่ตัน 3.47 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

197 5681123051 นางสาว ณัฐญา มุกอาสา 3.47 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

198 5681107051 นางสาว พนิดา บุญยัง 3.47 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

199 5681119004 นาย วุฒิพงษ์ เจริญทรัพย์ 3.47 2 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

200 5681163028 นางสาว ฐิติมา ล้อมเวียง 3.46 2 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

201 5681123032 นางสาว ทิพย์สุดา ธรรมสวาสด์ิ 3.46 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

202 5681124033 นางสาว นงนุช รวบยอด 3.46 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

203 5681107054 นางสาว นริศรา ประจงจิตร 3.46 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

204 5681126051 นาย สุธินันท์ บุบผาสังข์ 3.46 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

205 5681123023 นางสาว กุลิสรา ช านิไกร 3.45 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

206 5681124067 นางสาว ทัศนีย์ อุดมชัย 3.45 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

207 5681123073 นางสาว ทิฆมัพร ชุมจูด 3.45 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

208 5681110023 นางสาว นิราวรรณ ภูเงิน 3.45 2 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

209 5681126030 นางสาว เบญจมาศ กองพร 3.45 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

210 5681123068 นางสาว ปิยะนุช ศรีวาจา 3.45 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่12 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

211 5681110040 นางสาว ภควดี วิเชียรประเสริฐ 3.45 2 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

212 5821154061 นางสาว สุดารัตน์ สีดาคูณ 3.45 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

213 5681107076 นางสาว อังคณา ทองอินทร์ 3.45 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

214 5581123126 นางสาว จันจิรา พุทธชาติ 3.44 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

215 5681124064 นางสาว จารุวรรณ นันทคีรี 3.44 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

216 5681107031 นางสาว เมวดี โค้งอาภาศ 3.44 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

217 5581123115 นางสาว วรรณนิศา อุปชา 3.44 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

218 5821154020 นางสาว กาญจรัตน์ กุลประเสริฐ 3.43 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

219 5681107047 นางสาว ประวีณ์นุช แสงจันทร์ 3.43 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

220 5681126010 นางสาว ปิยวรรณ อินทร์ประเสริฐ 3.42 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

221 5681123038 นาย ศิริพงษ์ ควนวิไล 3.42 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

222 5681126053 นางสาว ปัทมา ซุ้ยไกร 3.41 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

223 5821154019 นางสาว ปิรัญญา ชัยสาลี 3.41 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

224 5681123086 นางสาว วรรณภา ลาดบัวขาว 3.41 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

225 5721156014 นางสาว ดวงกมล เกษร 3.4 2 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

226 5681123088 นางสาว มิรันตรี บุญเพ็ง 3.4 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

227 5681126034 นางสาว กัญญาณัฐ รักภูมิ 3.38 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

228 5681107065 นางสาว ขวัญชนก ยาตรา 3.37 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

229 5681123028 นางสาว ศริญญา พรมศรี 3.37 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

230 5821154003 นางสาว ธารารัตน์ นักผูก 3.36 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

231 5681123067 นาย พิชญุตม์ คหะวงษ์ 3.36 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่13 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

232 5681126036 นางสาว ศิริรัตน์ นิลค า 3.36 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

233 5681107074 นางสาว นัชญ์ภักสรณ์ มิตรเชิด 3.35 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

234 5681124056 นางสาว รัฐภรณ์ แสนปาง 3.35 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

235 5821154010 นางสาว สุภาภรณ์ ทันชัยภูมิ 3.35 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

236 5681119036 นาย กรณ์ ปราบไพริน 3.34 2 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

237 5681126020 นาย วัฒนชัย พัฒนงาม 3.34 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

238 5681124045 นางสาว กัญฐิกา จันทร์เชย 3.33 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

239 5681112038 นางสาว วิชุดา นนท์ตรี 3.33 2 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

240 5821154013 นางสาว สุณัฏฐา โบราณมูล 3.33 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

241 5821154002 นางสาว ณัฐญา ธุลี 3.32 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

242 5681107012 นางสาว นันทิชา เณรกูล 3.32 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

243 5721161066 นาย เมธา สัมนา 3.32 2 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

244 5681126037 นางสาว สุกัญญา ชฤทธิ์ 3.32 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

245 5681107001 นางสาว สุมิตรา เสาศิริ 3.31 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

246 5681123060 นางสาว พิมพ์ชนก จาติสกุล 3.3 2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

247 5681126025 นางสาว สุชาดา กล่ินบัวขาว 3.3 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

248 5821154054 นางสาว ประวีณ ผดุงวาท 3.29 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

249 5681126040 นาย อัครเดช วิเวก 3.29 2 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

250 5681112056 นางสาว นิอัฟนาน สาอุ 3.28 2 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

251 5681107056 นางสาว ปฤพรรณ เครือเช้า 3.28 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

252 5681107033 นางสาว กุนจิรา จักรกาย 3.27 2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่14 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

253 5821154015 นางสาว ชไมพร เล็กมา 3.27 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

254 5821154001 นางสาว บุษกล ปิติสกุลกาล 3.25 2 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

255 5681126096 นางสาว กฏชกร มะลิวัลย์ 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

256 5681115017 นางสาว กนกพร ทองรอด 3.1 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

257 5681163037 นางสาว กนกวรรณ ขารพิษ 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

258 5681107027 นางสาว กนกวรรณ วันชัย 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

259 5721148025 นางสาว กนกวรรณ ส่ือดิลกวัฒนา 3.19 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

260 5681110021 นางสาว กนกวรรณ สุกใส 3.24 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

261 5681107044 นางสาว กนิฎฐา ค าวันดี 3.05 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

262 5681126084 นางสาว กมลชนก หนูสม 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

263 5481124396 นางสาว กมลทิพย์ ปัน้โต 2.45 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

264 5681110077 นางสาว กมลวรรณ ฤทธิเ์ปีย่ม 2.62 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

265 5581112097 นาย กร ป้องปทุม 2.94 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

266 5421158027 นางสาว กรกนก เกิดละมูล 2.6 ครุศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาครุศาสตร์

267 5821154041 นางสาว กรทอง พันธ์ฮ้ีค้า 3.1 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

268 5381123021 นางสาว กรรณิกา ขนอม 3.29 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

269 5681110093 นางสาว กรรณิกา เอี่ยมสะอาด 2.95 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

270 5681119049 นาย กฤตภาส เล่ียวเฉลิมวงษ์ 3.12 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

271 5581123007 นางสาว กฤติยา งามสม 3.2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

272 5381112158 นางสาว กฤติยาภรณ์ ประเสริฐสระน้อย 2.86 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

273 5821154024 นาย กฤษฎา ทองเล่ียมรัตน์ 3.06 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

274 5421156006 นาย กฤษฎา ไทยนิรันประเสริฐ 2.82 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

275 5681147044 นาย กฤษณกร สาเจริญ 3.09 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

276 5421147132 นาย กฤษณพงศ์ เอี้ยวศิวิกูล 2.43 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

277 5681147032 นาย กฤษติกร อุ่นใจ 3 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

278 5681163005 นางสาว กวินทรา อุบลไทรย์ 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

279 5681123062 นาย กษาปณ์ นันทราช 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

280 5721154080 นางสาว กองทรัพย์ นามวงค์ 2.95 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

281 5681110016 นางสาว กัญญารัตน์ ชัยปฏิวัติ 3.31 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

282 5721156027 นางสาว กันลิยา ส่งศรี 2.92 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

283 5721154054 นางสาว กาญจนา พงษ์จิตภักด์ิ 2.44 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

284 5621161033 นางสาว กาญจนา รัตนคุณที 3.12 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

285 5681110094 นางสาว กาญจนาภรณ์ วรรณพงษ์ 3.09 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

286 5621161106 นางสาว กิ่งกาญจน์ อุค า 2.86 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

287 5581126071 นาย กิตติเทพ ศิลวงค์ 2.76 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

288 5721161046 นาย กิตติธร กิจจนศิริ 3.12 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

289 5581147029 นาย กิตติพงษ์ ช่วยค้ าชู 2.77 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

290 5581123124 นาย กิตติพงษ์ ธาบุรี 2.77 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

291 5681123010 นางสาว กิตติยากรย์ สมนึก 3.31 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

292 5681119008 นาย กิตติศักด์ิ รวยร่ืน 3.28 มีเกรด D,D+,PSครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

293 5681126062 นางสาว กิติยา อาป้อง 3.03 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

294 5381136207 นางสาว กุลธนา ภูมิแดง 3.12 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

295 5721161062 นาย เกรียงไกร ศิริมล 2.87 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

296 5581126087 นางสาว เกษมณี เนียมสุวรรณ 2.78 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

297 5681147026 นาย เกียรติศักด์ิ บัวขาว 3.01 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

298 5621156004 นาย เกียรติศักด์ิ วงษ์ทอง 2.67 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

299 5381153042 นาย แก้วบัณฑิต เฉยชอบ 3.07 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตร์

300 5681163038 นางสาว ใกล้รุ่ง ยั่งยืน 2.94 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

301 5681112013 นาย ไกรฤกษ์ ทองสกุล 3.31 มีเกรดยกเว้นครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

302 5481126651 นาย ไกรวี มีชูพร 2.64 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

303 5681124008 นางสาว ขนิษฐา โพธิ 3.45 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

304 5681110050 นางสาว ขวัญจิรา ครองยุติ 3.39 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

305 5681115051 นางสาว ขวัญจิรา ชีเอี่ยม 3.33 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

306 5681110078 นางสาว ขวัญเรือน สียัน 2.93 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

307 5681110049 นาย ขัตติยะ เทศารินทร์ 3.24 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

308 5681126099 นาย คมเพชร พรหมจรรย์ 2.38 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

309 5521161219 นางสาว คอลีเยาะ ปาแนมะ 2.91 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

310 5821154017 นาย คีรีรัฐ จันทร์โสภา 3.3 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

311 5681112039 นางสาว คุ้มขวัญ สิงจานุสงค์ 3.29 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

312 5681110056 นางสาว แคทลียา เขาแก้ว 3.1 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

313 5681126004 นาย จตุพงศ์ กัลณา 3.57 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

314 5681119050 นาย จรงณ์พร เมฆขยาย 3.3 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

315 5581123135 นางสาว จริยา เกกาฤทธิ์ 2.76 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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316 5681126018 นางสาว จริยา อนันต์ 3.43 มีเกรด PSครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

317 5681115050 นางสาว จริยาพร ไม้ค้าง 3.44 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

318 5581112033 นาย จักรกฤษณ์ ผาแก้ว 3.54 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

319 5381112098 นาย จัตุรภุช วารสิทธิ์ 2.64 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

320 5281107087 นางสาว จันทร์จิรา เมืองจันทร์ 2.88 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

321 5681110090 นางสาว จันทร์นภา สายช่วย 2.95 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

322 5681124016 นางสาว จันทิมา รอดใส 3.54 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

323 5624161021 นางสาว จารวี คงไพรสันต์ 2.95 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

324 5621154101 นางสาว จารุณี ค าเหลือ 2.86 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

325 5681119043 นาย จารุเดช จันทรัตน์ 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

326 5381126039 นาย จ ารูญ ฉายศรี 3.1 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

327 5681126068 นางสาว จิดาภา เข็มกลัด 3.27 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

328 5681110065 นางสาว จิดาภา บรรลือทรัพย์ 3.05 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

329 5624161020 นางสาว จิตตินันท์ ดีร้อยเอ็ด 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

330 5281153018 นาย จิตติพล ชายป่า 2.99 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตร์

331 5581124071 นางสาว จิตรกัญญา โนนเฮ้า 3.39 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ครุศาสตร์

332 5481123106 นางสาว จิตราชนม์ ขาวสระคู 2.93 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

333 5681110047 นางสาว จิตรี พลนอก 2.99 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

334 5681123078 นางสาว จิตวดี วังสนาม 3.1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

335 5481123933 นางสาว จิตสุภา ป้องทา 3.19 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

336 5681110096 นางสาว จินตนา นุบล 3.07 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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337 5681110062 นางสาว จิรดา สิงจานุสงค์ 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

338 5681110061 นาย จิรเมธ โพดพันธ์ 2.39 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

339 5581147023 นาย จิรเมศ แสงดารา 2.83 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

340 5721154073 นาย จิรวัฒน์ สุวรรณวิสูตร 2.56 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

341 5681110038 นาย จิรศักด์ิ รอบรู้ 3.46 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

342 5681112042 นาย จิรานุวัฒน์ วานุนาม 3.22 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

343 5681112044 นางสาว จิราพัชร คงสบาย 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

344 5821154007 นางสาว จิราภรณ์ ทองแสน 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

345 5681110027 นางสาว จิราภรณ์ บุญนาที 3.06 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

346 5681107020 นางสาว จิราวรรณ วงศ์แหล้ 3.19 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

347 5421147001 นางสาว จีรญา ชอบสอน 3.09 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

348 5521158056 นางสาว จุฑาธิป แก้วกระจ่าง 2.44 ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษาครุศาสตร์

349 5681126001 นางสาว จุฑาพร สายกระสุน 3.19 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

350 5721154032 นางสาว จุฑามณี ตะสูงเนิน 2.7 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

351 5681107003 นางสาว จุฑามาศ มากมี 2.8 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

352 5681123070 นางสาว จุฑามาศ ละอองศรี 3.01 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

353 5721161007 นางสาว จุฑามาศ สาครมณีรัตน์ 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

354 5681126045 นางสาว จุฑามาศ อารีรักษ์ 3.3 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

355 5721161063 นางสาว จุดารัตน์ โพธิโรจน์ 3.07 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

356 5481136595 นางสาว จุติพร ตรีโอษฐ 2.68 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์

357 5681147012 นาย จุติภัทร์ เจริญผล 3.44 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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358 5681110083 นางสาว จุรีมาศ คูสูงเนิน 2.87 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

359 5681110046 นางสาว จุไรรัตน์ แก้วภูมิแห่ 3.25 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

360 5681126072 นาย จุลพงศ์ ไบ๋สกุล 3.21 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

361 5681115002 นางสาว เจนจิรา ธรรมแสง 3.53 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

362 5681163068 นางสาว เจนธิดา เจนจ ารัสพงศ์ 3.01 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

363 5581112062 นาย เจริญจิต ทองสา 2.97 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

364 5681126031 นาย เจษฎา กองสุข 2.93 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

365 5621154126 นาย ฉัตรชัย ถิรธนพาณิชย์ 3.1 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

366 5481123474 นาย เฉลิมพงศ์ มูสิกะ 3.42 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

367 5481107071 นางสาว ชณัฐกูล ชูแสง 2.45 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

368 5521158059 นางสาว ชนก ทองแท้ 3.08 ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษาครุศาสตร์

369 5681163059 นาย ชนสรณ์ หินอ่อน 3.06 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

370 5681110095 นางสาว ชนัตถ์ เลขานุกิจ 3.52 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

371 5624161031 นางสาว ชนิดา รุ่งค า 3.22 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

372 5681123085 นางสาว ชยาพร ฤทธิวงศ์ 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

373 5581110030 นาย ชยุตม์ ใจซ่ือ 2.52 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

374 5681110086 นางสาว ชลดา กรมน้อย 2.98 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

375 5681110076 นางสาว ชลธิชา ผาค า 2.8 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

376 5681110055 นางสาว ชลันดา เรือนใจมั่น 2.96 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

377 5681147029 นาย ชลาวัฒน์ เรืองไชยชนะ 3.53 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

378 5681107088 นางสาว ชลีกร ดวงตา 2.33 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
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379 5681112014 นาย ชวการ อภัยกุญชร 2.97 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

380 5681110026 นางสาว ชวนพิศ สมจิตร 3.06 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

381 5681147051 นาย ชัยณฤทธิ์ บุญพานิช 3.26 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

382 5681147019 นาย ชัยวัฒน์ บุตรศรี 3.05 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

383 5681112022 นาย ชานนท์ ยศสุนทร 3.45 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

384 5681107064 นางสาว ชุดาพร เทียนชัย 2.86 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

385 5621154005 นางสาว ชุติกาญจน์ พงศ์ภัคธนกร 3.41 ภาคเรียนเกินครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

386 5721161045 นาย ชูเกียรติ มีประเสริฐ 3.23 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

387 5581123122 นางสาว โชติกา ฤทธิกูล 2.94 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

388 5721156019 นางสาว โชติกา อุกอาจ 3.33 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

389 5681123090 นางสาว ซอฟียะห์ หะยีบือราเฮง 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

390 5681110024 นางสาว ซารีน่า บอระเฮม 3.2 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

391 5481112233 นาย ซูไฮมิง รอแง 2.55 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

392 5721154052 นางสาว ญาณิกานต์ หิรัตพรม 2.64 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

393 5481124740 นางสาว ฐิตาภา ไชยโชติ 2.6 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

394 5481110456 นางสาว ฐิติพร ทิมเกตุ 2.69 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

395 5681124071 นางสาว ฐิติมน จตุรเศรษฐกุล 2.91 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

396 5624161006 นางสาว ฐิติรัตน์ เรืองศรี 3.44 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

397 5681107040 นางสาว ฐิติรัตน์ สลุงใหญ่ 2.8 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

398 5681123006 นาย ณภัสกร มณีพุทธวรสกุล 3.24 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

399 5721161054 นาย ณรงค์เดช อินทร์รจนา 3.06 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์
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400 5721161027 นาย ณัชพล ต้านชัง 2.54 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

401 5681112043 นาย ณัฏฐกร สุขสะกาว 3.29 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

402 5721161022 นาย ณัฐ บุตรโท 3.3 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

403 5621156016 นาย ณัฐ ศรีถัทธ์ 3.36 มีเกรด PSครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

404 5721161050 นางสาว ณัฐกานต์ ไชยชนะ 3.04 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

405 5624161004 นางสาว ณัฐชณิชา นินคง 2.82 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

406 5681123071 นางสาว ณัฐชยา ใจมนต์ 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

407 5681123008 นางสาว ณัฐชยา เพ็ญอัมพร 3.09 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

408 5681115019 นาย ณัฐนนทพล แก้วพูล 3.03 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

409 5721156015 นางสาว ณัฐนิช จงศิริ 3.25 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

410 5681126044 นาย ณัฐพงษ์ ยุทธแสน 3.37 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

411 5621161009 นาย ณัฐพงษ์ ศรีสวัสด์ิ 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

412 5481153072 นาย ณัฐพงษ์ สาครขันธ์ 3.04 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตร์

413 5721161032 นาย ณัฐพล วินัยธรรม 2.33 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

414 5681115069 นาย ณัฐพล สิมมี 3.08 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

415 5681163042 นาย ณัฐพล อาธิสุตะ 3.47 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

416 5681115024 นางสาว ณัฐยา ปิดตาโส 3.17 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

417 5681126043 นางสาว ณัฐวรรณ นพวัฒน์ 2.93 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

418 5681126087 นาย ณัฐวัตร ผาค า 2.8 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

419 5721156003 นาย ณัฐวุฒิ วังเกล็ดแก้ว 3.47 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

420 5621161050 นาย ณัฐวุฒิ ศรีทวี 2.27 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่22 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

421 5581147024 นาย ณัฐวุฒิ สิงห์ใหญ่ 2.72 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

422 5581119036 นาย ณัฐศร ใจฉ่ า 2.72 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

423 5621154037 นาย ณัทพนธ์ เจริญลาภ 2.69 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

424 5681124043 นางสาว ณัทภัค พลยาง 3.52 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

425 5681115071 นางสาว ณันฑิวา ชูชื่นกล่ิน 2.83 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

426 5721154077 นางสาว ณิชนันท์ สกุลศรีวิชัย 3.21 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

427 5681110013 นางสาว ณิชากร เพชรคง 3.36 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

428 5681119065 นางสาว ณิชากร สรรพ่อค้า 3.21 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)ครุศาสตร์

429 5721154005 นาย ดนุเดช ธิติโอฬาร 2.88 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

430 5681147001 นางสาว ดวงรัตน์ ปะนาโต 3.28 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

431 5481136327 นางสาว ดวงสมร แซ่ตัง 2.58 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์

432 5681115012 นางสาว ดาวนภา ศัตรูพ่าย 3.3 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

433 5681119076 นาย ดิเรก สิริพุทธธรดี 3.13 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

434 5481123820 นางสาว ดุสิตรา จรูญภาค 2.64 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

435 5681119077 นาย เดโชพล ทองศรี 3.37 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

436 5681126079 นางสาว ตวงรัตน์ แผนสิงห์ 2.6 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

437 5681126067 นาย ต่อโชค วรรณค า 3.34 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

438 5581112100 นาย ทนงศักด์ิ เขื่อนเมือง 2.94 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

439 5681123091 นางสาว ทวีพร พลอยงาม 2.98 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

440 5681119079 นาย ทวีศักด์ิ มีนาเขตต 2.98 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

441 5381123057 นาย ทศพร จีนสมุทร 2.62 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่23 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

442 5381153084 นาย ทศพร พรชัยเศรษฐี 2.77 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตร์

443 5581126126 นาย ทศพล ศรีนาค 3.55 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

444 5681110015 นางสาว ทาริกา ค าเมือง 3.12 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

445 5681110057 นาย ทินภัทร พรมโสภา 2.19 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

446 5681126074 นางสาว ทิพวรรณ ลุสมบัติ 3.06 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

447 5681126016 นางสาว ทิวา ภาชนะ 3.02 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

448 5681119060 นาย ธงชนะ หวานชิต 3.69 มีเกรดยกเว้น, Dครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

449 5681124065 นางสาว ธณัฐฐา ชินบุตร 2.92 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

450 5321147044 นาย ธนพงศ์ โคตนารถ 2.53 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

451 5621161021 นาย ธนพนธ์ ประทุมไทย 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

452 5681119066 นางสาว ธนพร คงทอง 3.4 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)ครุศาสตร์

453 5681123056 นางสาว ธนพร จันทร์เมือง 3.06 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

454 5681119007 นาย ธนพรรษ ศิลา 3.28 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

455 5681126059 นาย ธนพล พูลสงค์ 2.82 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

456 5681126002 นาย ธนภัทร แก้วทราย 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

457 5581110100 นาย ธนวัฒน์ หมุนวงค์ 2.77 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

458 5681110059 นาย ธนสิทธิ์ สารพล 2.61 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

459 5681119055 นาย ธนัชชา ชูไสว 3.04 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

460 5581123079 นางสาว ธนัชญา สายแวว 3.19 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

461 5321413119 นาย ธนาวัฒน์ ผลบุญ 2.43 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

462 5681147052 นาย ธนิต สร้อยสุวรรณ 2.95 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่24 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

463 5681147053 นาย ธราพงษ์ มนตรี 3.31 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

464 5681126082 นางสาว ธัญญนันทน์ แสงจันทร์ 2.98 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

465 5681115026 นางสาว ธัญธิพร นนทะริ 3.48 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

466 5681110087 นางสาว ธัญพิชชา สันวิลาศ 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

467 5681110067 นาย ธัญยธรณ์ ศิลปสธรรม 2.85 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

468 5681115057 นางสาว ธัญสมร ค าภีร์ 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

469 5681126009 นางสาว ธันยพร สันตจิต 2.73 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

470 5421147108 นาย ธานินทร์ แก้วเกาะสะบ้า 2.84 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

471 5481153337 นางสาว ธิดารัตน์ มิตรบ้านยาง 3.08 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตร์

472 5721161009 นางสาว ธิดารัตน์ สากุล 3.07 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

473 5621154024 นางสาว ธิดารัตน์ หนูจันทร์ 2.98 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

474 5681115058 นางสาว ธิดารัตน์ อัตภิญโญ 3.57 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

475 5681119021 นาย ธีรชัย รุ่งเรือง 2.87 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

476 5521154078 นาย ธีรพล ภูมิวาลย์ 2.57 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

477 5681110007 นาย ธีรลักษมณ์ ศรีจันทร์ 3.34 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

478 5621154041 นาย ธีระ ทับเปีย่ม 2.85 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

479 5721161021 นาย ธีระพงษ์ มาตย์วังแสง 3.1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

480 5281110035 นางสาว นงพงา จันทร 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

481 5621154120 นาย นพรัตน์ นามวงษ์ 3.68 ภาคเรียนเกินครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

482 5581112073 นาย นภัส เทวสกุลวงศ์ 2.77 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

483 5681163044 นางสาว นภัสสร เปีย่มพาน 3.15 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่25 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

484 5681126050 นางสาว นภาภร ธนูสา 3.03 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

485 5681112055 นาย นรากรณ์ ผัดชี 3.24 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

486 5681110048 นางสาว นราภรณ์ อุ่นจิตร 3.12 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

487 5681119057 นาย นรินทร์ นาเข้าต้ม 3.25 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)ครุศาสตร์

488 5621156021 นาย นรุตม์ มาลี 2.63 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

489 5621161015 นาย นฤเบศ ศูนย์กลาง 2.26 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

490 5481126354 นางสาว นฤมล ฉลาดล้ า 2.75 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

491 5681163057 นางสาว นฤมล ทับไซย์ 3.15 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

492 5681123061 นางสาว นฤมล สังข์เล่ือน 3.04 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

493 5681119027 นางสาว นฤวกช อินชัย 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

494 5681147045 นางสาว นวพรรษ แก่นเกษม 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

495 5721148021 นาย นวพล นาครัตน์ 3.24 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

496 5681126075 นางสาว นัฐยา สมเศรษฐ์ 3.13 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

497 5681147007 นางสาว นัทฐาภรณ์ ณ ตะกั่วทุง่ 3.52 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

498 5681126048 นางสาว นันทกานต์ เสนสูงเนิน 3.31 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

499 5681123050 นางสาว นันทิชา คงประจันทร์ 3.21 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

500 5681123084 นางสาว นันทิพร เจริญสุข 2.86 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

501 5681124025 นางสาว นันทิยา ส่งเสริม 3.17 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

502 5521148047 นางสาว นับเสาะ รอเกตุ 2.76 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

503 5681147017 นางสาว นาตยา เพชรตะกั่ว 3.06 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

504 5681110032 นาย น าโชค เล็กยินดี 2.91 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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505 5681115018 นางสาว นิจฉรา รักศิลป์ 3.04 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

506 5681124039 นางสาว นิชกานต์ โกฎค า 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

507 5681110071 นางสาว นิชาภา ปิน่ทองพันธ์ 3.32 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

508 5681124032 นางสาว นิพาพร หนิ้วยะวงศ์ 3.51 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

509 5681110001 นางสาว นิภาพร เตจ๊ะมงคล 2.93 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

510 5481110042 นางสาว นิลาวัลย์ ทรัพย์มา 3.01 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

511 5681112047 นางสาว นิศาชล วรวงศ์ 2.77 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

512 5681147005 นาย นิสิต ก าเดช 3.25 มีเกรด D,D+,E,PSครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

513 5681163034 นางสาว นุชดา น้อยนวน 3.47 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

514 5481107189 นางสาว เนตรนภา บริบูรณ์ 2.7 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

515 5681163007 นางสาว เนรัญชรา นิโครธานนท์ 3.1 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

516 5681119058 นาย บวรวรพล วงษ์สุวรรณ 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

517 5381124190 นางสาว บังอร ทองกลาง 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

518 5681115076 นางสาว บังอร พวงศรี 3.33 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

519 5524161049 นาย บุญทัต สุขเกษม 2.88 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

520 5681123092 นางสาว บุญมี ปัดพลงาม 3.33 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

521 5681107037 นางสาว บุหลัน ม่วงอุมิง 2.84 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

522 5381126179 นางสาว เบญจพร นาคอ้าย 2.42 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

523 5721154081 นางสาว เบ็ญจมาศ พิมพ์เพ็ง 2.81 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

524 5681107087 นางสาว เบญจวรรณ ปัญญารมย์ 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

525 5381107248 นางสาว เบญจวรรณ สามารถ 2.81 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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526 5681126098 นาย ปฏิภาณ แจ้งสันเทียะ 2.98 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

527 5721161073 นาย ปฏิภาณ เย็นสวัสด์ิ 3.46 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

528 5821154029 นาย ปฐมพงศ์ สุพิพัฒนโมลี 2.79 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

529 5681123048 นางสาว ปณิตา แซ่เจีย 3.23 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

530 5681107029 นางสาว ปณิตา มีทอง 3.2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

531 5624161005 นางสาว ปณิธิ ชื่นสุพงษ์ 3.51 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

532 5681107062 นางสาว ปนัดดา ค าเพราะ 2.83 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

533 5821154022 นางสาว ปนัดดา พุม่แสงทอง 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

534 5681126083 นางสาว ปนิตา สติมั่น 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

535 5681119033 นางสาว ปภัสรา พัตตะเสน 3.48 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

536 5681119009 นาย ปรเมศ ล้อมไธสง 3.55 มีเกรด E ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

537 5721154006 นางสาว ประไพรัตน์ จ าสูญ 3.64 ภาคเรียนเกินครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

538 5721156021 นางสาว ประภัสสร ช้างดี 3.39 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

539 5681107082 นางสาว ปริญญา กล้าเกิด 2.96 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

540 5681147049 นาย ปรีชา สารี 3.07 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

541 5681107060 นางสาว ปรียาภรณ์ ขนอม 3.45 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

542 5721156002 นางสาว ปวริญญ์ แสงมาลย์ 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

543 5681147002 นางสาว ปวันรัตน์ ปัดตานัง 3.41 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

544 5821154071 นางสาว ปวิชญาภา อมรภัทร 3.65 มีเกรด E ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

545 5681163004 นางสาว ปวีณา คงถาวร 3.19 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

546 5381153007 นางสาว ปวีณา สิงห์ทัศน์ 3.15 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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547 5681163008 นางสาว ปัญชนิต วิริยะสุข 3.06 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

548 5581123063 นางสาว ปัทมา น้อยมูลมา 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

549 5721154083 นางสาว ปัทมาภรณ์ พรหมมินทร์ 2.59 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

550 5681110073 นางสาว ปานวาด กาวงษ์ 2.46 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

551 5721148010 นางสาว ปาริฉัตร บุญยิ่ง 3.09 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

552 5681147021 นางสาว ปารุษา ดิษฐรักษ์ 3.26 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

553 5721156017 นางสาว ปาลิตา โจไพศาล 3.26 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

554 5284107013 นางสาว ปิน่ณภัสส์ นิลอ่อน 3.2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

555 5621154165 นางสาว ปิน่สุดา ฆารพันธุ์ 2.69 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

556 5681110025 นางสาว ปิยนุช อุทจิตร์ 2.73 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

557 5681119059 นาย ปิยวัฒน์ นครสุวรรณ 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

558 5681126033 นางสาว ปิยะดา ไชยสัตย์ 3.45 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

559 5681115054 นางสาว ปิยะดา วงศ์ภักดี 3.53 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

560 5421156026 นาย ปิยะพงษ์ บุญนิธิวรานันท์ 2.79 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

561 5681112040 นางสาว ปิยะรัตน์ สารภี 3.27 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

562 5621154047 นางสาว ปิยะวรรณ พยุงวงศ์ 3.37 ภาคเรียนเกินครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

563 5481153032 นาย ผักกาด ทนุบ ารุง 3.29 มีเกรด D,D+,PSครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตร์

564 5681115048 นาย พงศกร เมธีวิญญูกิจ 3.45 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

565 5481124557 นาย พงศกร สาหมุน 3.22 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

566 5681119064 นาย พงศธร ทิพนาค 3.44 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)ครุศาสตร์

567 5721161019 นาย พงศธร เมืองกุดเรือ 2.91 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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568 5481112080 นาย พงศ์ธเรศ วันทนีย์ 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

569 5581119042 นาย พจนารถ สวัสด์ิรัมย์ 3.08 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

570 5721154048 นาย พชร พันธ์สอิ้ง 2.85 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

571 5681110082 นาย พชร สุดสวาสด์ิ 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

572 5721161052 นางสาว พชรดา กล่ันเทศ 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

573 5681119019 นางสาว พนิตนาฐ สิริพฤกษา 3.53 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

574 5681119046 นางสาว พรทิพย์ โพนเงิน 3.4 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

575 5721161065 นาย พรเทพ เกษเบ็ญฤทธิกุล 2.57 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

576 5681115067 นางสาว พรนิภา วังศรี 2.78 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

577 5681126041 นางสาว พรพิกุล บุญเล่ห์ 3.32 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

578 5681123063 นาย พรพิสิฐ ตันเจริญ 3.12 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

579 5681115073 นางสาว พรรณทิวา ปราบภัย 2.9 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

580 5721161020 นางสาว พรรณนิภา ไมล์โพธิ์ 3.07 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

581 5681119025 นาย พรรณวัฒน์ สุกระสูยานนท์ 2.81 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

582 5821154044 นางสาว พรรณี บุญพอ 3.27 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

583 5721161003 นางสาว พรวนัช ดีดอก 3.04 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

584 5681163053 นางสาว พรวิภา นุปานรัมย์ 3.32 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

585 5681123003 นางสาว พรสุดา ปรีเปรม 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

586 5621154025 นางสาว พรสุดา ปัดนาพัน 2.85 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

587 5621154021 นางสาว พรหมพร คุ้มครอง 2.8 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

588 5681147060 นาย พรหมพิธิยะ ม่วงทอง 3.26 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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589 5721154056 นางสาว พราวนภา จันทร์ศรีระมี 3.1 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

590 5681147035 นาย พลชิต พรมปัน่ 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

591 5681126080 นางสาว พัชรพร นาคศรี 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

592 5721148026 นางสาว พัชราภรณ์ เสมารัมย์ 2.97 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

593 5681115042 นางสาว พัชรินทร์ เต็มชัยภูมิ 3.17 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

594 5681107077 นางสาว พัชรินทร์ ปาเบ้า 2.29 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

595 5481123697 นางสาว พัฒนกาญจน์ เรืองคณะ 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

596 5681126047 นางสาว พัสตราภรณ์ ฉัตรทอง 3.23 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

597 5721156011 นาย พายัพ ประเสริฐ 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

598 5681115085 นางสาว พิชญ์นรี ไชยรัตน์ 2.88 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

599 5681126097 นางสาว พิชญาภา แก้วสว่าง 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

600 5681119068 นาย พิชยพงศ์ พูลมนัส 2.87 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

601 5721148020 นางสาว พิชยา พรหมมิ 3.23 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

602 5681124047 นางสาว พิมพ์ใจ ยังอุ่น 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

603 5681124072 นางสาว พิมพ์ผกา ดีลาส 2.9 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

604 5721154065 นางสาว พิมลพรรณ ภูสะอาด 3.29 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

605 5281110034 นางสาว พิริยา ไพรสนธิ์ 2.63 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

606 5721156018 นาย พิษณุเทพ ทองเกตุ 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

607 5821154051 นาย พิสรร ปรีดีย์ 2.61 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

608 5681147034 นาย พิสิทธิ์ บุญทัน 3.22 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

609 5581115064 นาย พีระพงษ์ ยมสงค์ 2.5 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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610 5681124034 นางสาว เพ็ญยุภา นาเรือง 3.36 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

611 5721154082 นางสาว เพ็ญฤดี หวังพลังกลาง 2.78 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

612 5681119052 นางสาว เพทาย ฐาปนวงศ์เวช 3.07 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

613 5721161059 นางสาว แพรวพรรณ สายธนู 3 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

614 5721161034 นางสาว แพรวภิราศ แนวค า 3.2 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

615 5681110072 นางสาว โพยมรัตน์ ประสานทอง 2.87 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

616 5681107067 นางสาว ไพจิตร แสนหมื่น 2.61 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

617 5681147039 นาย ไพฑูรย์ แสงกัน 3.21 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

618 5581163078 นางสาว ฟาริดา จีนโน 3.5 ภาคเรียนเกินครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

619 5481124501 นางสาว ภรวิมล ปกสุข 3.39 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

620 5681110081 นางสาว ภัทรธิดา ฤทโธภาส 3.06 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

621 5481110681 นางสาว ภัทรา แสงบัวเผ่ือน 3.08 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

622 5621148010 นางสาว ภัทราภรณ์ ชะนะรอด 2.86 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

623 5721154047 นางสาว ภัทราวดี มนัยนิล 3.29 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

624 5681107083 นางสาว ภัทรินทร์ เลียงผา 3.29 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

625 5681126058 นาย ภัสพงษ์ เต่ียวหู 3.15 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

626 5681107016 นางสาว ภัสรา บ ารุงหล่ี 2.56 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

627 5681107071 นางสาว ภัสวรรณ หุน่ท่าไม้ 3.3 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

628 5721156020 นางสาว ภาชินี ค าพระคุณ 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

629 5581119018 นาย ภาณุเดช บุญญิกา 2.69 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

630 5681110003 นาย ภาณุภัทร ชิดสุข 2.93 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่32 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

631 5421112063 นาย ภาณุวัฒน์ ศรีชัยชนะ 2.46 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

632 5421147012 นาย ภาณุวัฒน์ อินทสินธ์ 2.57 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

633 5681163024 นาย ภานุพงศ์ เจษฎา 3.48 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

634 5281153025 นาย ภานุวัฒน์ นราพงษ์ 2.8 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตร์

635 5681115007 นางสาว ภาพร แก้ววันทา 3.3 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

636 5681126011 นางสาว ภารดี พิลึก 3.08 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

637 5581110029 นาย ภาวัต นามะมอญ 2.65 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

638 5681163036 นางสาว ภาวินี เถื่อนสุคนธ์ 3.59 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

639 5681115027 นางสาว ภาสินี อินทวิเศษ 3.5 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

640 5581119059 นาย ภูเบศร สวัสดี 2.63 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

641 5681110064 นาย ภูมิพงศ์ ธรรมบุตร 2.52 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

642 5681119069 นาย ภูวนาถ วิเวก 2.64 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

643 5681126046 นางสาว มณฑิตา เอียดชูทอง 3.23 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

644 5481107200 นางสาว มณีรัตน์ กุลจันสี 2.64 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

645 5721161042 นางสาว มณีรัตน์ ช านาญศิลป์ 3.1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

646 5681163012 นางสาว มนรดา สุทธิโส 3.31 มีเกรด D,PSครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

647 5621148024 นาย มนัส เขนภูเขียว 2.81 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

648 5481124010 นางสาว มลทิพย์ สุขสวัสด์ิ 2.97 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

649 5481123942 นางสาว มัชฌิมา ดวงแก้ว 2.85 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

650 5681110091 นางสาว มัลลิกา ภูมิเวทย์พงษ์ 3.15 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

651 5681107069 นางสาว มาริษา เชื้ออภัย 2.39 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

652 5681123069 นางสาว มาริษา สมจิตร 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

653 5681123087 นางสาว มินิมล อ่อนจันทร์ 2.9 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

654 5621148007 นางสาว เมทินี หมานหมัด 2.65 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

655 5681163065 นาย เมธาสิทธิ์ ศรีอรุณ 3.15 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

656 5821154035 นางสาว เมธินุช แหล่งสนาม 3 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

657 5721154019 นางสาว เมลาณี บุญมะยา 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

658 5481107477 นางสาว ยลลดา จูจันทร์ 2.26 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

659 5421147037 นาย ยุทธนา คงมั่น 2.39 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

660 5521148004 นาย ยุทธนา ทุมวารีย์ 2.86 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

661 5721148017 นาย ยุทธนา สงวนศรี 3.35 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

662 5321147025 นาย ยุทธนา สามศรี 2.72 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

663 5721161017 นางสาว ยุวดี ลอยหา 3.1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

664 5681163052 นางสาว ยุวดี สินธุมาศ 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

665 5681110089 นางสาว ยุวลักษณ์ เมืองผัด 3.31 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

666 5624161014 นางสาว เย็นจิตร ผลาผล 3.2 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

667 5681126073 นางสาว เยาวเรศ กล่ินนิล 2.77 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

668 5721161039 นางสาว เยาวลักษณ์ คะเย็นรัมย์ 2.79 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

669 5681115055 นางสาว โยธิกา สุวรพันธ์ 3.34 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

670 5384107016 นางสาว รจนา ค่าแพง 3.2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

671 5721154071 นางสาว รชฏาธรณ์ เพ็ชรสมบูรณ์ 2.5 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

672 5724161010 ว่าทีร้่อยโท รณชัย ภูพ่งศ์พานิช 3.43 มีเกรดยกเว้น,Dครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่34 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

673 5624161029 นางสาว รองเรือง อินไสย 3.25 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

674 5681163067 นางสาว ระพีพร สุริยาวงศ์ 2.97 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

675 5681124030 นางสาว รักสยาม ผุยค าภา 3.25 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

676 5821154026 นางสาว รังศิยา อุตรนคร 3.06 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

677 5721161035 นาย รังสรรค์ บ้านเนิน 3.04 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

678 5481153287 นาย รังสรรค์ เรืองศรี 2.98 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตร์

679 5521154102 นางสาว รัชฎากรณ์ พรมบุตร 2.28 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

680 5681115022 นางสาว รัชดาวรรณ อุบาลี 3.01 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

681 5681107038 นางสาว รัญชนา ศรีประภา 3.04 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

682 5681124009 นางสาว รัฐวรรณ จิตต์การุณย์ 3.5 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

683 5681110052 นางสาว รัตติพร เอี๊ยวแซ 3.25 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

684 5681107009 นาย รัตพันธ์ ศรีภารา 2.94 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

685 5681119073 นาย ราชภักด์ิ วรรณชาติ 3.09 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

686 5681107006 นางสาว รุ่งทิวา ทองออน 3.08 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

687 5681124053 นางสาว รุ่งรัตน์ ชูแก้ว 2.72 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

688 5521161258 นาย รุ่งเรือง พรมเป 2.61 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

689 5681147031 นางสาว รุ่งอรุณ หุตามัย 3.22 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

690 5321147013 นาย เรืองชัย วงค์ละคร 2.81 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

691 5681123059 นางสาว ลลิตภัทร ค าพานุช 3.28 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

692 5681119035 นางสาว ลลิตา จันทร์สาขะ 3.2 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

693 5721154049 นางสาว ลลิตา จูมพิลา 2.68 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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694 5681110097 นางสาว ลลิตา นาคสายัณห์ 2.55 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

695 5381107227 นางสาว ลีลาวดี กาเส็ม 2.21 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

696 5681119062 นาย วชิรพันธุ์ กิจเสมอ 3.4 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)ครุศาสตร์

697 5681124063 นางสาว วณิชชา ใจยาธิ 3.41 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

698 5681110080 นางสาว วนิดา แก้วบ ารุง 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

699 5721161037 นางสาว วนิดา บุญยิ่ง 3.07 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

700 5681123083 นางสาว วรฉัตร จิตตนุมาต 3.35 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

701 5721161047 นาย วรธรรม สุวลักษณ์ 3.4 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

702 5681115033 นาย วรปรัชญ์ สายแก้ว 2.91 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

703 5581110058 นาย วรพล ประกอบแก้ว 3.28 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

704 5721161064 นางสาว วรรณภา เจริญผล 2.87 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

705 5521158034 นางสาว วรรณวิสาข์ อินทรีย์สถาพร 3.01 ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษาครุศาสตร์

706 5621154003 นางสาว วรรณศิริ ทองเชื้อ 3.1 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

707 5681124078 นางสาว วรรณา สมบัติวงศ์ 3.17 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

708 5681115084 นางสาว วรรณิศา จาระพันธ์ 3.57 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

709 5481126773 นางสาว วรรัญญา ศรีโมรา 2.92 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

710 5681110031 นางสาว วรวรรณ หุตจิตต์ 3.46 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

711 5321147047 นาย วรวุธ อมแย้ม 2.64 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

712 5481136617 นางสาว วรัญญา สุริยะ 2.75 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์

713 5681123045 นางสาว วรางคณา จันทร์ลา 3.44 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

714 5681123075 นางสาว วราภรณ์ หยุยไธสง 3.3 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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715 5721161031 นาย วราวุฒิ พันที 2.51 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

716 5721156012 นางสาว วริทธินันท์ นันทะจันทร์ 3.03 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

717 5721154036 นางสาว วรินทร์ดา สุทัศน์ 3.21 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

718 5681147056 นางสาว วริศรา โสภณสิริ 3.35 มีเกรด D,D+,PSครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

719 5681110070 นางสาว วลัยภรณ์ เฉลิมไชย 3.36 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

720 5721161011 นาย วัชรพงษ์ แก้วอุ่น 3.2 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

721 5681126023 นาย วัชรพงษ์ ผ่องสามสวน 3.13 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

722 5581112093 นาย วัชรพล สุวนาม 2.67 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

723 5681107015 นางสาว วัชรภรณ์ แก้วมงคล 3.3 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

724 4721339010 นาย วัชรินทร์ เรียมไทสง 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม ครุศาสตร์

725 5681107089 นางสาว วัลยา แซ่ต้ัง 2.84 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

726 5521154068 นางสาว วานีตา กีติง 2.91 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

727 5581119122 นางสาว วารียา โรยทองค า 3.04 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)ครุศาสตร์

728 5681115059 นางสาว วาสนา ขาวสุธรรม 3.09 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

729 5681110002 นาย วิทย์ธพร อ่อนสมจิตร 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

730 5681107072 นางสาว วิภาดา ฤทธิเ์ขียว 2.6 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

731 5681123029 นางสาว วิภาวี รัศมีเมฆนิทร์ 3.39 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

732 5721161074 นางสาว วิมุตาพร ดวงชัย 3.27 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

733 5681163018 นางสาว วิยะดา ปัญญาธร 3.57 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

734 5481126357 นางสาว วิลาวรรณ์ ดวงจันทร์ 2.59 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

735 5581124106 นางสาว วิลาวรรณ สมเพ็ชร 3.12 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์
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736 5681126092 นางสาว วิไลวรรณ สมนึก 2.94 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

737 5624161025 นาย วีรชาติ มังสังข์ 3.12 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

738 5581123136 นาย วีรวิชญ์ วังใหญ่รัมย์ 3.3 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

739 5621161062 นางสาว วีระวรรณ ชัยหา 2.56 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

740 5681147008 นาย วุฒิชัย ว่องไว 3.2 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

741 5681110010 นางสาว ศรวณี ชะเอม 3.33 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

742 5681147015 นาย ศรัณญ์ เพิม่พูล 2.97 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

743 5581110076 นาย ศรายุทธ ชัยฉลาด 2.78 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

744 5681110030 นางสาว ศศิกร เสวาภพ 3.35 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

745 5721148019 นางสาว ศศิกานต์ สุทธินันทรัตน์ 3.51 ภาคเรียนเกินครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

746 5681107039 นางสาว ศศิธร เนียรมงคล 2.98 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

747 5721161004 นางสาว ศศิธร ปะจุดทะกา 2.83 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

748 5681163001 นางสาว ศศิธร พรมมา 3.43 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

749 5681163022 นางสาว ศศินา ปานประเสริฐ 3.29 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

750 5681163015 นางสาว ศศิประภา ปัตตัง 3.26 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

751 5681126089 นางสาว ศศิวิมล มูลขุนทด 3.13 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

752 5681110069 นางสาว ศศิวิมล เสาวโร 3.08 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

753 5481126280 นาย ศักดา จ าปาแสง 2.72 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

754 5681112001 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ค าวิจิตร 3.29 มีเกรด D+,PSครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

755 5681112037 นาย ศิระ ยอแสง 3.25 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

756 5721148001 นางสาว ศิริกัญญา ลอยพงค์ศรี 3 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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757 5681110063 นางสาว ศิริพร ชาวนาวัง 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

758 5681107057 นางสาว ศิริรัตน์ ระหาญนอก 2.66 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

759 5821154030 นางสาว ศิริวรรณ ศิริพยัคฆ์ 3.03 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

760 5681124058 นาย ศิริวัฒน์ พุทธอินทร์ศร 2.99 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

761 5681110009 นางสาว ศิวรยา วงศ์พิทักษ์ 3.34 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

762 5681119070 นางสาว ศุทธหทัย เทพวัลย์ 3.39 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)ครุศาสตร์

763 5681119083 นาย ศุภกร นาบ ารุง 3.16 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

764 5681124054 นาย ศุภชัย เกล้ียงแก้ว 3.03 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

765 5681115080 นาย ศุภชัย เมฆงาม 2.81 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

766 5681126039 นางสาว ศุภลักษณ์ ฐิติปทุมกาญจน์ 2.95 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

767 5681124074 นางสาว ศุภิสรา พิเคราะห์ 3.22 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

768 5681119005 นาย ศุเมธี ศรีจันทร์อ่อน 2.88 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

769 5721161036 นาย สกานต์ ถนอมจิตร 3.22 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

770 5681126005 นางสาว สกุณา เกตนาวี 3.41 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

771 5681126065 นางสาว สถาพร ยมรัตน์ 2.85 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

772 5681124022 นาย สนธยา หยวกขาว 3.22 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

773 5321147036 นาย สมชาย แซ่กู่ 2.5 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

774 5381126122 นาย สมรักษ์ จันทร์กระจ่าง 3.48 ภาคเรียนเกินครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

775 5681126094 นางสาว สมฤทัย บัวรอด 2.69 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

776 5681112029 นาย สมศักด์ิ ศรีโกศล 3.01 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

777 5581163021 นาย สรณ์ปภพ แก้วประทาน 2.65 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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778 5681107090 นาย สรายุทธ สุนทรภักด์ิ 2.83 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

779 5681126090 นาย สักก์ชัย วนะสิทธิ์ 2.55 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

780 5481126797 นาย สัตยา จารุรัตนา 3.09 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

781 5721156026 นาย สายธาร อ าภูธร 3.29 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

782 5681147054 นางสาว สายฝน พิษณุแสง 3.52 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

783 5421112022 นางสาว สาลินี สายชล 2.6 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

784 5681112054 นางสาว สาวาตี นามุง 3.17 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

785 5681124075 นางสาว สาวิตรี แขมค า 3.37 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

786 5721161058 นางสาว สาวิตรี จูพลาย 3.25 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

787 5681123080 นางสาว สาวิตรี บ ารุงจิตร 3.08 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

788 5681126003 นางสาว ส ารวย สันทอง 3.4 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

789 5721148016 นาย สิทธินนท์ ชาญกัน 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

790 5681110043 นาย สิทธิศักด์ิ อันภักดี 2.99 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

791 5681163030 นางสาว สิริกันยา ไตรณรงค์ 3.59 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

792 5721156022 นางสาว สิรินรัตน์ สุดงาม 3.28 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

793 5681123053 นางสาว สิริยา สุดสีเล้ียง 3.53 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

794 5821154033 นางสาว สิริลักษณ์ โสนางรอง 3.23 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

795 5681147059 นาย สิโรตม์ ค าหล้า 3.22 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

796 5721161028 นางสาว สุกฤตา บุกสันเทียะ 3 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

797 5524161048 นางสาว สุกัญญา พิชิต 2.82 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

798 5624161035 นางสาว สุกัลยา บุตรแสน 2.83 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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799 5721156007 นางสาว สุจิตรา ชัยศรีจันทร์ 3.17 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

800 5481136066 นางสาว สุชาดา บุญค้ า 3.35 มีเกรด D,D+,PSครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์

801 5681107019 นางสาว สุดารัตน์ จ าเริญ 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

802 5681126071 นางสาว สุดารัตน์ อังศุภานิช 2.87 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

803 5681147038 นาย สุทธิชาติ ระแสนพรหม 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

804 5681115010 นางสาว สุทธิดา ปราบทอง 3.46 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

805 5321306038 นาย สุทัศน์ จอมทอง 3.34 มีเกรด D,D+,Eครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตร์

806 5681115070 นางสาว สุธิชา ผดาวัลย์ 3.23 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

807 5481124590 นางสาว สุธิดา ปิน่ค า 2.92 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(ค.บ.) ครุศาสตร์

808 5681107050 นางสาว สุธิตา อุดรวงศ์ 3.07 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

809 5681107028 นางสาว สุนิศา กันหา 3.06 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

810 5681112061 นางสาว สุนิษา วงษ์ยังอยู่ 3.56 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

811 5681110037 นางสาว สุนิสา ภามาศ 3.31 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

812 5681107010 นางสาว สุปราณี ฉิมบุหลัน 3.06 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

813 5721156006 นางสาว สุพรรณิกา นิ่งราวี 3.13 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

814 5581126090 นางสาว สุพรรษา หงษ์กล่ิน 2.76 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

815 5721156013 นางสาว สุพัตรา แก้วสมศรี 3.49 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาครุศาสตร์

816 5681115077 นาย สุภกิณห์ ทองบัว 3.37 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

817 5681126019 นางสาว สุภมาส วงค์อนุ 3.42 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

818 5721161061 นางสาว สุภัค สุทธินิยม 2.73 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

819 5681126066 นางสาว สุภารักษ์ ตันสิงห์ 2.57 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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820 5681126078 นางสาว สุภารัตน์ ประจวบพร 2.76 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

821 5681110008 นางสาว สุภาวดี บัวยง 2.97 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

822 5621154137 นางสาว สุมิตรา เห็มทอง 2.9 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

823 5321357007 นาย สุเมธ อยู่ยง 2.74 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตร์

824 5721154039 นางสาว สุรัสวดี สุนนท์ 3.34 ภาคเรียนเกินครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

825 5681112031 นาย สุริยา สินเสมอ 2.98 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

826 5681107025 นางสาว สุริวรรณ์ บุราคร 2.94 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

827 5721148024 นางสาว สุรีย์พร จาตุรงค์ 3.22 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

828 5681107084 นางสาว สุรีรัตน์ คบพิมาย 2.27 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

829 5621161099 นางสาว สุวรรณนา โปสันเทียะ 2.71 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

830 5681126007 นาย สุวิชัย นาดี 3.24 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

831 5621161014 นาย สุวิชา เล่ือยไธสง 3.23 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

832 5624161017 นาย สุวิทย์ จงปัญญาพิชิต 3.32 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

833 5681126069 นางสาว สุวิมล ไกรธิราช 3.05 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

834 5681110060 นาย เสกสรร สิทธิเ์สือ 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

835 5681163006 นางสาว เสาวลักษณ์ นาคะสุวรรณ์ 3.3 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

836 5681107073 นางสาว เสาวลักษณ์ ปักปิน่ 2.89 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

837 5521161235 นางสาว เสาวลักษณ์ รักบ้าน 2.56 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

838 5321306097 นาย โสฬสา แหยมเจริญ 2.35 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา ครุศาสตร์

839 5681110022 นางสาว โสฬัสชา สุเจตน์จิตต์ 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

840 5721154078 นางสาว หทัยรัตน์ ฟุกล่อย 3.57 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่42 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

841 5681110042 นางสาว หฤทัย อ่อนดี 2.94 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

842 5681126015 นาย หล้า นามสาว 3.03 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

843 5681112051 นางสาว อชิรญา พรมใบเงิน 2.84 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

844 5321306196 นาย อดิศักด์ิ พลโฮม 2.27 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

845 5681147062 นาย อดิสัย พงษ์นัยรัตน์ 3.29 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

846 5381107105 นางสาว อนงค์นาฎ ทีทา 2.46 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

847 5681119080 นางสาว อนุธิดา วงษ์ก าไรทอง 2.82 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

848 5681163014 นางสาว อภัสรา บุญครอง 3.26 มีเกรด D+,PSครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

849 5681147003 นาย อภิชัย สินแสง 3.09 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

850 5681147020 นาย อภิชาติ แป๊ะเส็ง 2.77 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

851 5681147042 นาย อภิชาติ อุดค า 3.24 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

852 5621161036 นางสาว อภิญญา กองศักด์ิ 2.76 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

853 5681147023 นาย อภิวัฒน์ สุขีภาพ 3.31 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

854 5681119074 นาย อมรพงษ์ ศรีซองเชษฐ 3.12 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)ครุศาสตร์

855 5681147004 นางสาว อมรรัตน์ แก้วประเสริฐ 3.51 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

856 5481123067 นางสาว อมรา ทองคล่ี 3.13 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

857 5821154034 นางสาว อมิตตา เจริญรัตน์ 3.23 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

858 5681115011 นางสาว อรจิรา ใจอุ่น 3.51 มีเกรด D ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

859 5681107061 นางสาว อรจิรา ชื่นปรีชา 3.17 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

860 5521148090 นางสาว อรณี นพคุณ 2.79 ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

861 5721148014 นางสาว อรทัย พานนนท์ 3.46 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่43 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

862 5581123121 นางสาว อรทัย สายเครือวงศ์ 2.97 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

863 5681163056 นางสาว อรไท ทับทิมหิน 3.17 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

864 5184107034 นางสาว อรนงค์ ลุนหงส์ 3.26 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

865 5681107032 นางสาว อรนีย์ แซ่อึง 2.97 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

866 5281110013 นางสาว อรนุช ค ามา 2.7 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

867 5681123055 นางสาว อรวรรณ กาเดร์ 3.11 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

868 5721161055 นางสาว อรวรรณ เมฆสงค์ 3.04 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

869 5681107035 นางสาว อรัสรา สมนึก 2.88 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

870 5681123002 นางสาว อริษา ธรณีวงศ์ 3.35 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

871 5681163054 นางสาว อริสา จันโสม 3.63 ภาคเรียนเกินครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

872 5721161024 นาย อลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ 3.04 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

873 5581110082 นาย อลงกรณ์ รามโยธิน 3.51 ภาคเรียนเกินครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

874 5624161028 นางสาว อลิสา เขื่อนสุวงค์ 3.15 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

875 5681107079 นางสาว อลีนา สมวรรณ 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

876 5581107071 นางสาว อังคณา ก้อนแก้ว 3.39 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

877 5621154148 นางสาว อัจจิมา ทลด า 2.54 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

878 5821154048 นางสาว อัจจิมา เสนาพิทักษ์ 3.27 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

879 5481110075 นางสาว อัจฉรา เล็กสุข 2.7 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

880 5681110088 นางสาว อัญชนา โสเสมอ 2.8 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

881 5681163013 นางสาว อัญญาธัญญะ นวานุช 3.29 มีเกรด D,D+ครุศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

882 5681112005 นางสาว อัญฑิกา หมีเทียน 3.53 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่44 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

883 5721154076 นางสาว อันตรา ศรีจันทร์ 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ครุศาสตร์

884 5681123064 นางสาว อัมณีญะห์ ดาโอะ 3.03 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

885 5581126069 นางสาว อัมพร เผือกนอก 3.18 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

886 5721161029 นาย อัษฎา ทรัพย์สืบ 2.91 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

887 5681110041 นาย อาณุภาพ สุขส าราญ 3.04 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

888 5681123057 นางสาว อาทิตยา มุ่งผล 3.2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

889 5581147055 นาย อานนท์ แน่นอุดร 2.95 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ครุศาสตร์

890 5681110054 นางสาว อาภาภรณ์ ภาระหันต์ 2.5 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(ค.บ.) ครุศาสตร์

891 5721161026 นางสาว อารดา อินบุตร 2.58 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

892 5681115052 นางสาว อารยา ค าคนซ่ือ 3.27 มีเกรด D+ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

893 5681126086 นางสาว อารียา เชียงไขแก้ว 2.82 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

894 5681115001 นางสาว อารียา บุญทศ 3.14 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

895 5681126077 นางสาว อาลีฟะห์ สาแม 3.02 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

896 5481107101 นาย อาหะมะอาไดนูรี มะยูโซะ 2.54 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

897 5681115066 นางสาว อ าไพ อินทะลัย 2.99 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

898 5481126701 นางสาว อิศราภรณ์ จูมมาลา 2.73 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

899 5681126063 นางสาว อิสรา พูลทอง 2.45 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

900 5581123002 นางสาว อุ้มบุญ ดีสิน 2.95 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ครุศาสตร์

901 5481107230 นางสาว อูไนซะ บินเจ๊ะวานิ 2.45 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

902 5681126070 นาย เอมรี ปูเตะ 2.82 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(ค.บ.) ครุศาสตร์

903 5681107086 นางสาว ฮันนัส นาแว 2.68 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่45 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

904 5621161039 นาย ฮิปัน กาเร็ง 2.37 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษาครุศาสตร์

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่46 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5821272011 นาย กิตติพัฒน์ พงษ์ศักด์ิ 3.32 2 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

2 5934272015 นางสาว กฤชญา มัฆวาล 3.52 มีเกรดยกเวน้,D+เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

3 5721270027 นาย กฤตนัยน์ แดงลาศ 2.68 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

4 5821272042 นาย กฤษดา มุทาพร 3.11 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

5 5734270001 นางสาว กัญญพร ชูพุทธพงษ์ 3.67 ภาคเรียนเกิน,เกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

6 5521271054 นาย กัมปนาท สุรภักด์ิ 2.23 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

7 5934270057 นาย เกรียงศักด์ิ พัฒนมาศ 2.67 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

8 5934270060 นางสาว เกษรา ยกยอ 3.09 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

9 5421267050 นาย คมกฤษ มาเนียม 2.25 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

10 5721271011 นาย คุณากร แสงฉาย 2.95 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

11 5934272017 นาย จักรพงศ์ สามารถ 3.23 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

12 5934270021 นางสาว จันทิมา ขุนทอง 3.92 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

13 5934270013 นางสาว จินตนา ครุฑจันทร์ 2.88 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

14 5621272043 นาย จิรพัฒน์ จิตต์ผ่องอ าไพ 2.52 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

15 5821272021 นาย จีรพัฒน์ ศิริพัฒนสารกิจ 3.03 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

16 5821272022 นางสาว จุฑากาญจน์ นิลยาน 3.57 มีเกรด D เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

17 5621270018 นาย ฉัตรดนัย อินทร์แผลง 2.38 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

18 5934270009 นางสาว ฉัตรตราพร คงสนิท 3.18 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

19 5934270023 นางสาว ชญานุตน์ ค าพร้อม 3.39 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

20 5834272016 นางสาว ชนิตา ปรีกมล 2.7 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

21 5934270034 นาย ชัยณรงค์ ต้ังวงษ์ 3.87 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่47 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

22 5934270037 นาย ชิชษณุพงษ์ เพชรดี 3.53 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

23 5721272005 นางสาว ชุติกาญจน์ ดวงแก้ว 2.79 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

24 5621270043 นาย ฐิฎิพงศ์ ขวัญเมือง 2.31 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

25 5821272012 นาย ฐิตา เรืองจ้อย 2.87 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

26 5821270004 นางสาว ณัฐชยา ทานะ 3.51 มีเกรด PS เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

27 5521270073 นาย ณัฐพงศ์ ขวัญเมือง 2.34 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

28 5621271002 นาย ณัฐพงศ์ ฤทธิกลับ 2.22 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

29 5934270052 นาย ณัฐพล ชุมเกล้ียง 3.03 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

30 5834272036 นาย ณัฐพัชร์ สมทรัพย์ 2.79 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

31 5721271005 นาย ณัฐวุฒิ แซ่ต้ัง 2.37 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

32 5721270012 นาย ณัฐวุฒิ ปาด้วง 2.53 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

33 5621271001 นาย ณัฐวุฒิ เมธสาร 2.37 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

34 5934270003 นาย ดนภัทร ไชยนา 3.71 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

35 5521270068 นาย ตุลา ถูกจิตร 2.72 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

36 5521271007 นาย ธนกร เรือนนุช 2.38 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

37 5834272027 นาย ธนสาร อ้นกระทอง 2.4 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

38 5934270005 นางสาว ธนัชภรณ์ เงินประเสริฐ 2.85 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

39 5521270015 นาย ธนาธิป ช่องคันปอน 2.3 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

40 5834271009 นางสาว ธนาภรณ์ ผิวอ้วน 2.7 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

41 5821272002 นาย ธรรมศักด์ิ คงแหลม 2.71 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

42 5621271036 นาย ธวัช วุธิยานนท์ 2.19 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่48 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

43 5621272007 นาย ธันว์ บุญทิม 2.48 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

44 5934270047 นาย ธารา วีระแพทย์ 2.96 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

45 5934270038 นางสาว ธิดา เหลาฉลาด 2.55 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

46 5621271030 นาย นพดล อ่ ามาลี 2.57 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

47 5934270048 นาย นพพร อรุณศิริรักษ์ 3.03 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

48 5934270002 นาย นภดล แก้วสพาน 2.83 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

49 5934270004 นาย นฤพงษ์ สอนพงค์ 3.33 มีเกรดยกเวน้,Dเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

50 5934270059 นาย นววิช อนุสนธ์ 3.38 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

51 5934270046 นาย นันตพล ทองมี 3.11 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

52 5834271008 นางสาว นันทา ค านนท์ 3.08 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

53 5834272040 นางสาว นิภาภรณ์ เสนาภักด์ิ 3.47 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

54 5821270003 นางสาว นิรชา ใหม่เจริญ 3.54 มีเกรด PS เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

55 5621271039 นาย บรรพต กัมมา 2.35 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

56 5934270036 นางสาว เบญจมาศ ชุ่มดี 3.59 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

57 5621271015 นาย ปฏิพล บุญชื่น 2.31 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

58 5934270020 นางสาว ปภัสสร ค าโท 3.1 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

59 5934270055 นาย ประสงค์ ทินแย่ง 3.1 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

60 5934270058 นาย ปริวรรต สว่างวงค์ 3.42 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

61 5934270017 นางสาว ปิยวรรณ สุขกล่ า 3.58 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

62 5621272025 นาย พงศธร แก้วประสิทธิ์ 2.47 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

63 5721270011 นาย พงษ์ธีรวัฒน์ ผ่องใส 2.76 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่49 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

64 5621271023 นาย พงษ์ศิริ รวมรถ 2.23 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

65 5934270050 นาย พรเทพ เข็มทอง 3.43 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

66 5934270006 นางสาว พรพรรณ ยิ่งประเสริฐ 3.89 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

67 5521272007 นาย พิชิตพงษ์ ชัยวิเชียร 2.17 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

68 5721271002 นาย พุทธชาติ บรรเลง 2.73 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

69 5934270010 นาย ไพศาล สมบุญจันทร์ 2.95 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

70 5934270045 นาย ภักดี หมดภัย 2.54 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

71 5934270064 นาย ภาณุวัชร์ รัตนพงษานนท์ 3.11 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

72 5621271016 นาย ภูกิจ จีบจิรวัชร 2.29 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

73 5621271032 นาย ภูเบศ จีบจิรวัชร 2.42 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

74 5621271045 นาย มนัส พูลภักดี 2.28 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

75 5934270014 นาย มนัส เพ็งสว่าง 2.9 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

76 5721270020 นาย ยศวัฒน์ วงศ์สวัสด์ิ 2.44 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

77 5721270021 นาย ยุทธนา ชัยหมาน 2.71 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

78 5721271028 นาย ยุทธพล พรจ าศิลป์ 2.92 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

79 5521272026 นางสาว รัตนภรณ์ ด ารงพลสถาพร 3.07 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

80 5721271025 นาย ฤทธิพร หนูแย้ม 2.56 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

81 5834272012 นางสาว ลัดดาวัลย์ ครุฑะเสน 2.76 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

82 5724271004 นางสาว ลัดดาวัลย์ นุสติ 2.94 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

83 5521270006 นาย วชิราวุธ ขานทอง 2.2 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

84 5934270022 นาย วทัญญู ภูผา 3.72 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่50 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

85 5721271019 นาย วรชัย ชูผลา 2.68 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

86 5934270043 นาย วรเชษฐ ชุ่มใจ 2.28 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

87 5934270032 จ่าโท วรพล จันทร์ทุง่ 3.63 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

88 5821272043 นาย วรัตม์ มงกุฏทอง 2.99 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

89 5734272033 นาย วริทธิน์ันท์ บุญมาเจริญ 3.34 มีเกรด D+, ยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

90 5621271035 นาย วัชรพล งามข า 2.34 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

91 5934270027 นาย วัชระ อิสรสินธุ์ 3.57 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

92 5934270051 นาย วัชระพงษ์ จินารักษ์ 2.9 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

93 5834272037 นางสาว วัชรา จันทราษา 3.03 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

94 5721270019 นาย วัลลภ ศรีนวลนิ่ม 2.6 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

95 5934270049 นาย วายุ เรือนทองดี 3.28 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

96 5721271035 นาย วิทยา จีนบรรจบ 2.68 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

97 5934272019 นางสาว วิลาวัลย์ โจระสา 3.35 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

98 5724271013 นาย วิษณุกร ค าทอง 3.81 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

99 5521270039 นาย วีรพงศ์ เรียงกุล 2.21 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

100 5934270024 นาย วีรยุทธ์ เกษตรวนา 2.99 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

101 5621272022 นางสาว ศรีวรา อจลสุต 2.79 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

102 5834272004 นางสาว ศศิมา เหล็กดี 3.71 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

103 5934270012 นางสาว ศศิวิมล บุญภักดี 3.69 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

104 5621270049 นาย ศักดินนท์ ใหม่ชู 2.24 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

105 5834272038 นางสาว ศิริฉัตร ล าพองชาติ 2.51 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่51 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

106 5721272008 นาย ศิวกร ยาสาร 2.84 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

107 5521271006 นาย ศิวรักษ์ สังขภิญโญ 2.23 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

108 5721270017 นางสาว ศุภรัตน์ ป้องชาลี 3.34 มีเกรด D,D+เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

109 5934270033 นาย สยุมพร ชูสาย 3.53 มีเกรด D,ยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

110 5521270056 นาย สรไกร เฟือ่งภักดี 2.8 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

111 5521270012 นาย สหพร มั่นใจ 2.28 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

112 5934272005 นาย สหภูมิ ข าเจริญ 3.21 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

113 5621272027 นาย สายชล เดชกล้า 2.57 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

114 5821272040 นาย สิทธิโชค คงพนัส 2.86 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

115 5834270037 นาย สิทธิพงษ์ อุดมทรัพย์ 2.79 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

116 5521270072 นาย สุชัย โตสวงษ์ 2.25 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

117 5721272001 นางสาว สุชานาฏ อู่อ้น 2.16 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

118 5734270054 จ่าอากาศโทสุทธิเกียรติ มารมย์ 2.91 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

119 5321268006 นางสาว สุภาภรณ์ ต้ังสมสุข 2.75 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

120 5521270023 นาย สุรชัย ผดาวัลย์ 2.24 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

121 5721271018 นาย สุรพัศ บุญโต 2.83 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

122 5721270006 นาย สุรศักด์ิ คงส าราญ 2.6 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

123 5721270005 นาย สุริยา อรุณนัฎ 2.28 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

124 5934270056 นางสาว สุรีรัตน์ วิชาธรรม 3.52 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

125 5721271004 นาย เสฎฐวุฒิ สภูยศ 2.34 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

126 5821272052 นางสาว เสาวลักษณ์ นฤมนต์ 3.15 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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127 5621271029 นาย โสภณ ปิน่ประชา 2.36 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

128 5521271003 นาย อนิรุตต์ิ มโนธรรม 2.73 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

129 5521270070 นาย อนุวัฒน์ แสนโสภา 2.31 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

130 5934270011 นาย อนุสรณ์ เจ๊กรวย 3.1 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

131 5934270039 นางสาว อมรรัตน์ คุณาการเวโรจน์ 2.57 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

132 5934270035 นาย อรรณพ ทวีสุข 2.99 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

133 5321268005 นาย อรรถพล ยังตรง 2.78 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

134 5834272022 นางสาว อรวรรณ เหมรวีวรรณ 2.89 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

135 5934272003 นาย อัคคพล ชัยกิตติภรณ์ 2.78 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

136 5834272019 นางสาว อังสุมา ธิขาว 2.71 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

137 5934270001 นางสาว อัมพร กอดสละ 3.83 มีเกรดยกเวน้เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

138 5834272008 นาย อัยยูบ เทพคุณ 3.24 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

139 5934270007 นาย อานนท์ สุขบุญ 2.66 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

140 5834272018 นางสาว อารียา วงศ์สูงยาง 2.37 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

141 5621271022 นาย อิทธิพล เจนเขตรกิจ 2.22 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

142 5621272011 นาย อุดมศักด์ิ จุลสวัสด์ิ 2.4 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

143 5321261019 นาย เอกชัย แท่นหนู 2.64 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

144 5721270018 นาย เอกภพ ศรีนวลนิ่ม 2.38 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

145 5621270004 นาย เอกราช คนใหญ่ 2.33 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

146 5621270028 นาย เอกลักษณ์ ปองดี 2.3 เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1 5821903057 นาย ดุลยวัต ล้อมสมบูรณ์ 3.8 2 มีเกรด D+นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 5721903015 นางสาว กาญจนา ต้องหา 2.2 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 5721903030 นางสาว งามฤดี ล้วนศรีมงคล 2.67 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 5821903012 นาย จักรพันธ์ หาญปราบ 2.86 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 5821903050 นางสาว จันทร์จิรา เคร่ืองสนุก 3.5 มีเกรด D นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 5221903038 นางสาว จารุวรรณ อินทร์แก้ว 2.12 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 5621903052 นางสาว ชลธิชา ฤทธิบุญ 2.7 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 5821903021 นางสาว ช่อทิพย์ แซ่จิว 3.17 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 5421903090 นาย ณัฐพงษ์ หงษ์พันธ์ 2.42 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 5721903013 นางสาว ทิพวรรณ เดชแสง 2.63 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 5621903014 นาย ธนพล วรรณะพาหุณ 2.5 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 5721903062 นางสาว ธีรพัฒน์ จันทร์แจ้ง 3.21 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 5521903088 นางสาว นภัสวรรณ ก้านสัญชัย 2.37 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 5221903022 นางสาว นฤมล ปานเกษม 2.33 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 5621903097 นางสาว นิภาพร ราชบุตร 2.94 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 5621903011 นาย บุณยกร บุญโสม 2.51 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 5521903064 นางสาว พิมพกานต์ ไชยวงค์ 2.31 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 5521903104 นาย พีรวิชญ์ เดชงัด 2.3 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 5721903023 นาย รัชตะ สงบจิตร์ 3.13 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 5521903046 นางสาว รุ่งนภา เรียบร้อย 2.45 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 5821903052 นางสาว วนัชพร ทศภักดี 3.22 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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22 5721903033 นาย วรพจน์ จิตไธสง 2.88 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 5821903063 นางสาว วรพรรณ สุนทรห้าว 3.45 มีเกรด D,PSนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 5721903001 นาย วรินทร เทพณรงค์ 2.54 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 5321903034 นางสาว วิไลพร บุญประกอบ 2.51 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 5221903054 นาย วุฒิชัย ประสาร 2.5 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 5621903076 นาย วุฒิชัย วงษ์บุตรดา 2.47 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 5521903065 นาย ศาสน์ศรัญญ์ ธนีวุฒิ 2.46 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 5521903012 นางสาว ศิริพร อึ่งชื่น 2.11 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 5821903015 นางสาว ศิริลักษณ์ หงษ์ศุภปราณี 3.28 มีเกรด D,D+นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 5721903024 นาย ศิวกร เกตุบางลาย 2.52 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 5721903031 นาย สหพงษ์ พันธ์น้อย 2.42 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 5521903017 นาย สิทธิวัชร์ ดิลกด ารงรัตน์ 2.59 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 5721903044 นางสาว สุมิตรา ข าเกล้ียง 2.78 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 5721903019 นาย อนันตชัย ขันโมลี 2.85 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 5621903023 นาย อภิเดช วังชนะ 2.45 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 5221903043 นาย อิสระ อ่ าเจริญ 2.42 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 5721903055 นางสาว อุษามณี ธรรมเจตนา 2.73 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1 5821381053 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีสุข 3.94 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

2 5624381024 นาย วรพันธ์ เตรียมสกุล 3.88 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

3 5624385019 นางสาว ปวีณา ภานุโสภา 3.87 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

4 5721381045 นางสาว กวินธิดา อนุตรกุล 3.83 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

5 5721374001 นางสาว อัญชลี ศรีอ่วม 3.8 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

6 5721381074 นางสาว ชัญญานุช เสมอสาย 3.79 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

7 5721381082 นางสาว วโรชา สังข์เพ็ง 3.79 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

8 5721381023 นางสาว ปาณิสรา บัวใหญ่รักษา 3.72 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

9 5721381067 นางสาว ชฎาพร ก่อเกิด 3.7 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

10 5721381068 นางสาว สิรินภา เหมือนจันทร์ 3.7 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

11 5721374080 นางสาว อาทิตยา ศรีคุณ 3.67 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

12 5721381079 นางสาว จิตติมาภรณ์ แก้วศรี 3.66 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

13 5624381025 นางสาว จุลพัฒน์ จุลานนท์ 3.65 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

14 5721385003 นางสาว ปาริษา หวังอยู่ 3.63 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

15 5721386015 นางสาว ปาริชาต แจ้งโรจน์ 3.6 1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง)วทิยาการจัดการ

16 5721381058 นาย วงศ์เมือง จอนสมจิตร์ 3.68 2 มีเกรด D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

17 5821381068 นางสาว วงกานต์ วชรสายชล 3.67 2 มีเกรด D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

18 5624385011 นางสาว มณชุดา มั่งมี 3.64 2 มีเกรด D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

19 5721385016 นางสาว อินทุอร อ้นสุวรรณ 3.59 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

20 5721374017 นางสาว วลัยทิพย์ เกษร 3.56 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

21 5821381051 นางสาว อรอนงค์ โพธิพ์ุก 3.56 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ
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22 5624381003 นางสาว สุกัญญา ประทุมแมน 3.55 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

23 5821381079 นางสาว พัชรินทร์ สุขแถม 3.47 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

24 5624381014 นางสาว ณัฐธยาน์ กุลนอก 3.44 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

25 5624381021 นางสาว ธวัลหทัย วิถี 3.44 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

26 5721381041 นาย ภานุวัฒน์ เดิมคะยอม 3.43 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

27 5721374065 นางสาว ยุวเรศ เกษราธิกุล 3.42 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

28 5624385021 นาย สุทธิพร รักกิจประดิษฐ์ 3.42 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

29 5821381012 นางสาว ธนิดา งามจิตรเจริญ 3.4 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

30 5721374016 นางสาว ปาริฉัตร จันทร์สาร 3.4 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

31 5821381017 นางสาว ภัคจิรา พฤกษุโช 3.35 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

32 5721383018 นาย ไกรวุฒิ โพธิปฐม 3.33 2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

33 5721381043 นางสาว กมลชนก ชุ่มวิเชียร 3 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

34 5721374012 นางสาว กมลวรรณ คุ้มจันอัด 3.28 มีเกรด D+,Eนิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

35 5621374046 นาย กรณ์ พึง่วิไล 2.48 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

36 5321317119 นาย กฤชณัฎฐ์ กองเกิดสุข 2.69 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณาวทิยาการจัดการ

37 5624385026 นาย กฤตติรัตน์ ชูเกตุ 3.2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

38 5321319322 นาย กฤติกานต์ ถนอมทรัพย์ 2.73 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์วทิยาการจัดการ

39 5821381076 นางสาว กฤติยา วงษ์ธนกิจ 3.36 มีเกรด PSนิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

40 5721374014 นาย กฤษดา สถาพรชัยวัฒน์ 2.94 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

41 5721374076 นางสาว กวิสรา ร าพึงวร 3.52 มีเกรด D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

42 5721385018 นาย กษิด์ิเดช ละอองทอง 2.86 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่57 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

43 5521374309 นางสาว กัญญารัตน์ ประดิษฐ์แท่น 2.28 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

44 5624381019 นางสาว กันยกา ชาญชิต 3.25 มีเกรด D นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

45 5721381022 นาย กิตติพงษ์ นิลค า 2.47 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

46 5621374338 นาย กิตติพงษ์ ศรีสวัสด์ิ 2.36 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

47 5721374084 นางสาว กุลนที สถิตทวีทรัพย์ 3.3 มีเกรด D+,E,PSนิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

48 5821381041 นางสาว เกตุมณี แซ่เอ็ง 3.45 มีเกรด D,D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

49 5621385102 นาย เกียรติศักด์ิ แซ่คู 2.93 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

50 5621381013 นางสาว ขนิษฐา จ าปาดะ 2.53 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

51 5721374112 นาย คณากร คล้ายอุบล 2.45 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

52 5524374021 นาย คณาวุฒิ ปากเมย 2.78 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

53 5721385002 นาย คณิศร ผาติเสน 2.65 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

54 5721385029 นาย คุณาสิน โพธิช์ื่น 2.49 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

55 5721381039 นาย จตุพล ออมสินทวีโชค 2.81 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

56 5321319328 นาย จตุภูมิ แก้วมูล 2.22 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์วทิยาการจัดการ

57 5721374104 นาย จตุรงค์ สู้ไพริน 3.19 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

58 5624385001 นาย จรัญ รุ่งเรือง 3.07 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

59 5621374296 นาย จักรกฤช ตีทศ 2.51 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

60 5721383001 นาย จักรพงศ์ วิวัฒนศิลป 3.46 มีเกรด D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

61 5721381028 นาย จาตุรงค์ ผู้อาสา 3.05 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

62 5621374201 นาย จารุเบศร์ เฉยสกุล 2.65 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

63 5721387004 นางสาว จินดานุช บุญวัฒนา 3.29 มีเกรด D,D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์)วทิยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่58 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

64 5621374014 นาย จิรกิตต์ิ แฉล้มประเสริฐ 2.73 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

65 5721386001 นางสาว จิรภัสสร์ ทรงทรัพย์ 2.73 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง)วทิยาการจัดการ

66 5721381001 นางสาว จิราพัชร ส่งศรี 2.54 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

67 5721374073 นาย จิรายุ ปัญจนวปัญญากุล 2.93 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

68 5521383016 นาย จีรเดช เพราะดี 2.74 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

69 5521383003 นางสาว จีรภรณ์ วิชัยดิษฐ 3.24 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

70 5421366222 นางสาว จุฑารัตน์ พุม่วันเพ็ญ 2.36 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์วทิยาการจัดการ

71 5721383014 นางสาว เจนจิรา กิจเจริญ 3.13 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

72 5721385036 นาย เจนวุฒิ รัตนสกล 3.08 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

73 5721385039 นาย เจฟ ศาลาแก้ว 2.68 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

74 5721374062 นาย เจษฎาภรณ์ อยู่ดี 2.51 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

75 5621374006 นาย ชญานนท์ กล่ินหอม 2.31 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

76 5624381042 นางสาว ชฎาพร จรเข้น้อย 3.17 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

77 5721385020 นาย ชนาธิป ร่มโพธิเ์งิน 2.87 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

78 5621374238 นางสาว ชนิดา เวชพาณิชย์ 2.82 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

79 5521374200 นางสาว ชวัลลักษณ์ แก้วพวง 2.47 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

80 5621374090 นาย ชัญญานุช ฉัตรวิชัย 3.32 มีเกรด D+,Eนิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

81 5721385035 นาย ชานนท์ พูนพงษ์ 3.26 มีเกรด D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

82 5821381045 นางสาว ชารินีย์ พุม่มาลา 3.09 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

83 5721381015 นางสาว ชุติมน นามหนวด 2.73 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

84 5721374048 นาย ญาณวุฒิ โปรยเจริญ 2.97 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่59 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

85 5821374037 นางสาว ฐิติพร ธิติจรัสโรจน์ 3.23 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

86 5721385005 นางสาว ณฐิตาพัฒน์ เอี่ยมสอาด 2.72 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

87 5721385030 นาย ณพคุณ อุวะลัย 2.58 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

88 5521374148 นาย ณภัทร จิระเดชด ารง 2.34 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

89 5524374108 นาย ณภัทร อัครโชติกร 3.25 มีเกรด PSนิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

90 5721385026 นางสาว ณัฎฐริยา เมธานิธิ 3.11 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

91 5421363015 นาย ณัฏฐกร แจ่มดวง 2.35 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณาวทิยาการจัดการ

92 5621385017 นางสาว ณัฏฐกัณฐ์ กิตติสาระกุล 2.25 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

93 5621386007 นางสาว ณัฏยา จิตทวี 2.35 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง)วทิยาการจัดการ

94 5621384011 นาย ณัฐกิจ ศศิเสาวภาคย์ 2.33 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวทิยุ)วทิยาการจัดการ

95 5421364060 นางสาว ณัฐชนก เชยวัดเกาะ 2.56 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์(เอกการประชาสัมพนัธ)์วทิยาการจัดการ

96 5421363135 นางสาว ณัฐญา เผ่าเสริม 2.67 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณาวทิยาการจัดการ

97 5721381046 นาย ณัฐธนชัย งาสิทธิ์ 2.97 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

98 5721385004 นาย ณัฐนันท์ ฤทธิธ์าอภินันท์ 2.65 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

99 5621374342 นาย ณัฐปคัลภ์ สู้ทุกทิศ 2.51 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

100 5721385038 นาย ณัฐพงศ์ ใหญ่มีศักด์ิ 2.52 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

101 5621374064 นาย ณัฐพล บุญทวีชัย 2.57 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

102 5624381022 นางสาว ณัฐลภัส สืบเรือง 3.46 มีเกรด D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

103 5721381037 นางสาว ณัฐวดี พูลสมบัติ 3.45 มีเกรด D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

104 5821381065 นางสาว ณัฐวดี สามพันธ์ 3.29 มีเกรด D นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

105 5721383010 นาย ณัฐวุฒิ ช่างเรือนกุล 3.18 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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106 5721374119 นาย ณัฐวุธ บุตรชัย 2.69 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

107 5721381060 นางสาว ณิชกานต์ ชนะกุล 2.3 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

108 5521385064 นางสาว ดวงทิพย์ บุนนาค 2.19 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

109 5721386004 นาย ดิฐาพัชญ์ ธนพิมพ์พาณิช 2.53 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง)วทิยาการจัดการ

110 5721381089 นาย เดชธน กฐิสมิตร 3.26 มีเกรด D,PSนิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

111 5421366296 นางสาว ตรีทิพ ผดุงเลิศ 2.47 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์วทิยาการจัดการ

112 5721383009 นาย ตะวัน ฤทธิมนตรี 2.64 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

113 5721387006 นาย ไตรภพ ศรีหาญ 3.42 ภาคเรียนเกินนิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์)วทิยาการจัดการ

114 5721374115 นาย ถิรวัฒน์ อนรรฆนิธิกุล 3.18 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

115 5621374168 นาย ทรงกลด สอนสุวิทย์ 2.59 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

116 5721383005 นาย ทศพล สุขิโต 2.74 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

117 5621385081 นางสาว ทัศนีย์ ไชยเพชร 2.84 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

118 5621384032 นาย เทวรักษ์ พร้อมมณี 2.88 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวทิยุ)วทิยาการจัดการ

119 5721374009 นาย เทียมฟ้า เทียมนนท์ 3.22 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

120 5821381038 นาย ธนกฤต งามประเสริฐพงศ์ 3.25 มีเกรด D,D+,PSนิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

121 5621374011 นาย ธนคมน์ เกียรติสุรนนท์ 3.05 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

122 5721374118 นาย ธนพล มุมอภัย 2.52 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

123 5521374241 นาย ธนพล ลีละประสพโชค 2.36 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

124 5621374341 นาย ธนพล อริยวิสุทธิคุณ 2.33 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

125 5721381077 นางสาว ธนภรณ์ ทองเล็ก 3.16 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

126 5624381043 นางสาว ธนัชพร ปิตะสุทธิ์ 2.86 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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127 5821381042 นางสาว ธนิตาภรณ์ ช้างรักษา 3.13 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

128 5721374081 นาย ธราณินทร์ บุญเปีย่ม 3.04 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

129 5721385033 นางสาว ธัญญาเรศ ตระกูลจรูญกิจ 2.95 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

130 5721383008 นาย ธีรดนย์ มีสวย 2.82 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

131 5721383006 นาย ธีรพัฒน์ วิจารณ์ปรีชา 2.81 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

132 5624374007 นาย นพพล เหลืองพิสุทธิสาร 3.25 มีเกรด D,D+,PSนิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

133 5821381007 นาย นรินทร์พร พิมพาสร้อย 3.25 มีเกรด D,D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

134 5721374101 นาย นโรธรณ์ เสริมแสง 2.92 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

135 5721374138 นาย นวมินทร์ ทรงสอาด 2.54 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

136 5721381076 นางสาว นันท์นภัส ศรียะกุล 2.59 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

137 5621374194 นาย นันท์มนัส หิรัญมนตรีสกุล 2.23 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

138 5621384061 นางสาว นันทวรรณ ศรีสุวรรณ์ 2.33 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวทิยุ)วทิยาการจัดการ

139 5621386004 นางสาว น้ าทิพย์ นุ่มฤทธิ์ 2.73 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง)วทิยาการจัดการ

140 5524374112 นางสาว นิตยา บัวไขย 3.09 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

141 5421366197 นาย นิมิตร ภูผาเงิน 2.7 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์วทิยาการจัดการ

142 5621385014 นางสาว นิรมล อินทรพล 2.29 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

143 5524374106 นางสาว นุชศรา มลิมาตย์ 3.63 ภาคเรียนเกินนิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

144 5621374152 นาย บัณฑิต ทรัพย์เทา 2.13 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

145 5624385027 นางสาว บุณยาพร จิตร์อรุณ 3.17 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

146 5321306381 นาย ปณิธาน บวกสันเทียะ 2.62 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์วทิยาการจัดการ

147 5721387005 นางสาว ปณิสรา ด้ันนอก 3.3 มีเกรด PSนิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์)วทิยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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148 5621374130 นาย ปพรรธณ์ ศิษย์พุทธธรรม 2.57 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

149 5621374088 นาย ปภัทรนันท์ จิตรัตน์กรกวิน 2.53 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

150 5821381043 นางสาว ปภาวดี ขุนพิลึก 3.31 มีเกรด D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

151 5721381016 นางสาว ปรางชนก เสาะด้น 2.58 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

152 5821381039 นางสาว ปรารถนา สุขกลึง 3.56 มีเกรด D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

153 5721381027 นางสาว ปริยาภัทร บุญพา 2.6 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

154 5721381018 นางสาว ปริศนา นนท์แก้ว 3.03 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

155 5721381010 นาย ปรีชา ศรีดา 2.73 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

156 5621381061 นางสาว ปรียานุช จรรยาโฆษิต 2.53 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

157 5521374366 นางสาว ปวีณา ครัวเชื้อ 2.76 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

158 5521374378 นางสาว ปัทมา ศรีเหรา 3 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

159 5421363134 นางสาว ปาณิสรา มาลา 2.94 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณาวทิยาการจัดการ

160 5621374189 นาย ปิติพงศ์ รุ่งโรจน์ 2.69 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

161 5721381047 นางสาว ปิยดา เวียงนนท์ 2.96 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

162 5721374071 นาย ปิยวัฒน์ คล้ายคลึง 2.85 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

163 5521374085 นางสาว ปิยะวรรณ อาษานอก 3.1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

164 5521374081 นาย ปิยะวัฒน์ จันทร์สว่าง 2.68 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

165 5721385023 นาย เปรมตะวัน มณเทียร 2.51 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

166 5621374243 นาย พงศธร เจียมจิตร์กุล 2.34 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

167 5621385030 นาย พงษ์กฤษณ์ วีรสากยพงศ์ 2.2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

168 5721381056 นางสาว พนิดา ภูละอินทร์ 2.37 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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169 5621374202 นางสาว พรธีรา อินทโชติ 2.26 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

170 5721374106 นางสาว พรนภา แซ่ฉั่ว 3.45 ภาคเรียนเกินนิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

171 5721386016 นางสาว พรพิชชา วงศ์บุษราคัม 2.77 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง)วทิยาการจัดการ

172 5621387019 นางสาว พรรณิภา ทิศกระโทก 2.72 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์)วทิยาการจัดการ

173 5721374058 นางสาว พรสุดา กระจายศรี 2.85 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

174 5621374048 นาย พร้อมสิน ศรีราช 2.28 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

175 5621374158 นางสาว พลอย ใจดี 2.68 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

176 5721386006 นางสาว พลอยพรรณี พ่อนามแดง 3.1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง)วทิยาการจัดการ

177 5721385034 นาย พิจักษณ์ พิมพ์สดใส 2.57 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

178 5721374086 นางสาว พิจิตรกาญจน์ ชนะเลิศ 2.8 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

179 5321317174 นาย พิชัย พัดเอี่ยม 2.31 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณาวทิยาการจัดการ

180 5621374105 นาย พีรสิทธิ์ สุครีวก 2.51 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

181 5621381059 นาย เพชร นาคเสน 2.53 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

182 5721374035 นางสาว เพ็ญพิชชา มุขวรยศ 2.73 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

183 5721381084 นางสาว ภควดี เจริญต้น 2.22 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

184 5621374051 นางสาว ภานุชนารถ ริมปิรังษี 2.35 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

185 5621374058 นาย ภานุพงศ์ ขันโท 2.61 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

186 5721374094 นาย ภาสกร วิเทนจิตร 2.96 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

187 5221317109 นาย ภิญโญ แก้วยศ 2.17 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณาวทิยาการจัดการ

188 5421363156 นางสาว มนัสนันท์ กานต์อเนกองค์ 2.94 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณาวทิยาการจัดการ

189 5821381069 นางสาว มาริสา ฉิมพลี 3.4 มีเกรด D,D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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190 5821381049 นางสาว มาริสา อินทร์ดิษฐ์ 3.54 มีเกรด D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

191 5721374077 นางสาว มินตรา พิศภาค 3.12 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

192 5621385062 นางสาว มุขรินทร์ บุญอาสา 2.18 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

193 5721374005 นางสาว เมรีญา เดวาหมัด 3.14 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

194 5721374002 นาย แมน ชื่นชมวงค์ 2.47 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

195 5321414412 นาย โยธิน ปัทถาทุม 2.6 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์วทิยาการจัดการ

196 5721385032 นาย รพีพงศ์ ศรัณยรักษ์ 2.78 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

197 5521378031 นาย รัฐวัฒน์ รัตนาภิรมย์ 2.46 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์)วทิยาการจัดการ

198 5721374040 นางสาว รุ่งลักษณ์ ปิน่ประดับ 2.74 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

199 5721386013 นางสาว รุ่งวิลัย คมทา 2.98 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง)วทิยาการจัดการ

200 5524374107 นางสาว ฤทัยรัตน์ รูปเหล่ียม 3.37 มีเกรด PSนิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

201 5721374011 นาย วงศธร โชยชื่นสุคนธ์ 2.84 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

202 5721385041 นาย วนัท แซ่แต้ 2.8 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

203 5721385014 นางสาว วรรณลักษณ์ พิศมัย 2.54 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

204 5721381004 นางสาว วรรณิษา ใจธะนะ 2.61 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

205 5721374047 นาย วรากร ชูสายยา 2.73 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

206 5621385083 นางสาว วราภรณ์ ค าพูเพชร 2.6 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

207 5721374036 นางสาว วราวดี บัวเพิม่ 3.28 มีเกรด D,D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

208 5721381071 นาย วสันต์ ปัญญาส่อง 3.03 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

209 5821381048 นางสาว วัชรภรณ์ ร้อยแก้ว 3.27 มีเกรด D+,PSนิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

210 5621381034 นาย วิญญู จรูญจิรขจร 2.15 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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211 5721374125 นางสาว วิลาวัลย์ โชคสมบูรณ์กุล 3.13 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

212 5721385008 นางสาว วิลาวัลย์ โยธี 3.26 มีเกรด D+,E,PSนิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

213 5721374085 นางสาว วิลาสินี ดาวเรือง 2.98 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

214 5321319121 นาย วีรพัชร์ ศศิธรนภาพันธ์ 2.34 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์วทิยาการจัดการ

215 5721374044 นาย วุฒิชัย เหลางาม 2.76 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

216 5621383037 นาย ศจิรุทน์ กิตติอุดมเดช 2.98 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

217 5721381034 นางสาว ศรัณยา สิกขากูล 2.53 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

218 5624385023 นาย ศรัณยู แก้วสุข 3.16 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

219 5424366045 นางสาว ศศิณา วรรณพันธุ์ 3.08 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์วทิยาการจัดการ

220 5721374068 นางสาว ศศิธร นายิโก 3.23 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

221 5721386017 นางสาว ศศิมาพร ปาส าลี 2.69 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง)วทิยาการจัดการ

222 5521384040 นาย ศิรวุฒิ จันทมนัส 3.06 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวทิยุ)วทิยาการจัดการ

223 5621374075 นางสาว ศิริมาศ แซ่ล้อ 2.59 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

224 5624381012 นางสาว ศิริวรรณ สัจจวีรวรรณ 3.13 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

225 5721374023 นาย ศิลปชัย ต่างทอง 3.1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

226 5721383011 นาย ศิวพันธ์ บุณยรัตพันธุ์ 3.14 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

227 5721385024 นาย ศุภโชค ฐานิตย์สรกุล 2.77 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

228 5521374039 นาย ศุภณัฐ สังสกฤษ 2.28 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

229 5821381070 นางสาว ศุภรินทร์ กล่ินเพ็ชร 3.4 มีเกรด D,PSนิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

230 5321316079 นางสาว ศุภาพิชญ์ สู่สุข 2.62 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์(เอกการประชาสัมพนัธ)์วทิยาการจัดการ

231 5721374072 นางสาว ศุภิสรา ยิ้มสิงห์ 3.43 มีเกรด D,D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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232 5721385015 นางสาว สกาวเดือน ศรีเผือก 3.56 มีเกรด D,D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

233 5821381001 นางสาว สมฤทัย ใจชื่น 2.92 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

234 5621374008 นาย สรรชัย ชัยรัมย์ 2.41 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

235 5721374024 นางสาว สราวลี ริมตระกูล 3.01 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

236 5521378004 นาย สัญญพงศ์ มุสิธนิตศักด์ิ 2.49 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์)วทิยาการจัดการ

237 5624381017 นางสาว สุกัญญา หมัดป้องตัว 2.83 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

238 5521384058 นางสาว สุชาดา ศรีจันทึก 2.58 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวทิยุ)วทิยาการจัดการ

239 5721385009 นางสาว สุดา วิชัย 2.81 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

240 5721381006 นางสาว สุทธิดา วงค์ค า 2.73 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

241 5721385011 นาย สุทธิวัฒน์ พาเจริญ 2.4 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

242 5821381014 นางสาว สุพรรณธนิดา จีนใจตรง 3.3 มีเกรด D,D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

243 5324316016 นาย สุภโชค ชะนะทะเล 2.55 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการประชาสัมพนัธ์วทิยาการจัดการ

244 5721386014 นางสาว สุภานันท์ วัฒนา 2.69 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง)วทิยาการจัดการ

245 5721385021 นางสาว สุภาภรณ์ โพวิ 3.22 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

246 5721381035 นาย สุเมธ วอนขอพร 2.77 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

247 5621374153 นาย สุเมธ โสภา 2.63 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

248 5624381033 นาย สุรเกียรติ แก้วกนก 3.2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

249 5721381096 นางสาว สุวนันท์ จันทอง 3.53 มีเกรด D+,Eนิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

250 5721381049 นางสาว สุวนันท์ วุฒิศักด์ิ 2.6 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

251 5821374064 นางสาว สุวพิชญ์ จันพิรักษ์ 2.82 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

252 5721383002 นาย เสาวภาคย์ ธาตะนะ 2.61 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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253 5621387023 นางสาว เสาวลักษณ์ เพชรสว่าง 2.77 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์)วทิยาการจัดการ

254 5721381026 นางสาว เสาวลักษณ์ หริมแก่น 2.53 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

255 5624385028 พระมหา แสงสุริยา สุริยาโภ 3.34 มีเกรด D,PSนิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

256 5521374042 นางสาว หัทยา จินากูล 2.2 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

257 5521374377 นาย อชิระ ชื่นบานเย็น 2.56 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

258 5621374321 นาย อดิวิศว์ ด ารงวัฒนโยธิน 2.59 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

259 5721381032 นาย อนุพงศ์ ไกรลักษณ์ 3.1 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

260 5721385025 นางสาว อภิชญา ภูเ่พชร 2.56 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

261 5624381006 นางสาว อภิชญา โสภารุณ 2.97 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

262 5721385028 นาย อภิชาติ ล้ิมวัฒนาถาวร 2.91 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

263 5721374110 นาย อภิรัชต์ ไพบูลย์ลีสกุล 2.65 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

264 5321317129 นางสาว อรจิรา สวนมา 2.44 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณาวทิยาการจัดการ

265 5721381062 นางสาว อรณี ปานเรือง 2.45 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

266 5721381011 นางสาว อริสา พงษ์สวัสด์ิ 3.29 มีเกรด D,D+,PSนิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

267 5821381005 นางสาว อังศุทร น้ าจันทร์เจริญ 3.13 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

268 5621386001 นางสาว อัจฉราพรรณ คุ้มอนุวงค์ 2.38 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง)วทิยาการจัดการ

269 5621383010 นาย อัฏฐพล ศรีสุภัทรวนิช 2.77 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)วทิยาการจัดการ

270 5621374269 นาย อานนท์ บุญเทียน 2.17 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

271 5621385029 นาย อานนท์ ศิริมงคล 2.62 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

272 5521374276 นาย อานนท์ สมวงศ์ 2.06 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

273 5521384043 นางสาว อารยา วันเอเลาะ 2.4 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวทิยุ)วทิยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่68 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

274 5624381004 นางสาว อารีย์วรรณ มูลละออง 3.29 มีเกรด D+นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

275 5821381080 นางสาว อินทุอร แหวววงศ์ 2.81 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

276 5621385157 นางสาว อินธุอร โคกกะออม 2.41 นิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทศัน์)วทิยาการจัดการ

277 5521374097 นาย เอกชัย เสวตรัมย์ 2.51 นิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและธรุกิจบนัเทงิวทิยาการจัดการ

278 5721381057 นางสาว แอนนา อุโคตร 3.22 นิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธแ์ละการส่ือสารองค์การวทิยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่69 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5624413027 นางสาว ปาณิสรา นิวงษา 3.86 1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

2 5624413011 นาย ศรีศักด์ิ พิชัยนุวัฒน์ 3.82 1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

3 5721413117 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเอี่ยมกุล 3.72 1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

4 5624413014 นางสาว ณัฐธยาน์ เกลียวสีนาค 3.69 1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

5 5721418106 นางสาว เบญจมาศ พูลเกตุกรรณ์ 3.62 1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

6 5624413059 นางสาว สุรีรัตน์ อินทร์ชัย 3.7 2 มีเกรด D+บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

7 5821412108 นางสาว ธัญญรัตน์ อ่องพิมาย 3.65 2 มีเกรด D บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

8 5624415007 นางสาว สุพรรษา ยศแสง 3.61 2 มีเกรด D บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

9 5624413066 นางสาว ประภาวรินทร์ ชวนชม 3.52 2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

10 5721413040 นางสาว เจนจิตรา ทองห้อย 3.25 2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

11 5721418090 นางสาว กชพร ทองเรือง 3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

12 5721413078 นางสาว กนกธร พิมพา 2.85 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

13 5524414133 นางสาว กนกวรรณ โสภาพรม 2.7 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

14 5624413036 นางสาว กนกวรรณ พุทธละ 3.03 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

15 5424414080 นางสาว กนกวรรณ นพรัตน์บวร 2.96 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

16 5721414009 นางสาว กนกวรรณ เกษเพชรสุวรรณ 2.86 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

17 5521413250 นางสาว กมลฉัตร เอมอ่อน 2.7 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

18 5624412013 นางสาว กมลพร แพ่งสภา 2.6 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

19 5621413151 นางสาว กมลพร ทองศรี 2.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

20 5721413034 นางสาว กมลรัตน์ หนาแน่น 2.53 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

21 5821412005 นางสาว กมลวรรณ ล้ีเปล่ียน 3.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่70 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

22 5421412116 นางสาว กรกนก ปัจจุโส 2.06 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

23 5624413018 นาย กรณ์วรรธน์ วุฒิกรีเกียรติ 2.52 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

24 5721418007 นาย กรวิชญ์ ชมชื่น 2.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

25 5721418036 นางสาว กรองกาญจน์ ทรงพระ 2.97 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

26 5524414136 นาย กฤตธกร กฤษณวนิช 2.27 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

27 5521413078 นาย กฤษฎา วิทิตอ านวยพร 2.19 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

28 5424412083 นาย กฤษดา แซ่ล้ิม 2.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

29 5324414019 นาย กล่ันกรอง หงษา 2.54 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

30 5624414056 นาย กวินพันธ์ สุวรรณจริยทรัพย์ 2.58 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

31 5424414078 นาย กอบโชค เลิศมงคล 3.3 มีเกรด D,D+,ยกเว้นบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

32 5721418022 นางสาว กัณณิกา วชิรศักด์ิสุนทร 3.16 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

33 5624418049 นาย กันตพัฒน์ แก้วประดิษฐ์ 3.58 ภาคเรียนเกินบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

34 5624413098 นางสาว กันต์ภัสสร ภูตาเศษ 2.63 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

35 5521415001 นาย กัมปนาท เรืองโรจน์ 2.06 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

36 5721418100 นาย กาญจน์นริศ พานทอง 2.38 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

37 5721413022 นางสาว กาญจนา แซ่เล้า 3.13 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

38 5821412022 นางสาว กาญจนาพร อินทร์ทอง 3.11 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

39 5624413008 นาย การุณ มุ่งพูนกลาง 3.07 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

40 5621418233 นาย กิตติกร สุขประโยชน์ 2.23 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

41 5721413030 นาย กิตติชัย สระประทุม 2.27 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

42 5624413158 นาย กิตติชัย ปรีชาพัฒนานนท์ 2.7 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่71 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

43 5324414151 นาย กิตติพงษ์ หันตุลา 2.72 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

44 5721413095 นาย กิตติพศ สุขทิพย์ 2.12 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

45 5721414024 นางสาว กิตติยา ศุลีรัชต์ 2.51 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

46 5521414112 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์พานิช 2.45 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

47 5624414099 นาย ขจรพล แสงรัตนายนต์ 2.76 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

48 5721413121 นางสาว ขจีพันธ์ ช่อผูก 2.68 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

49 5821412100 นางสาว ขจีวรรณ แสนโคต 2.73 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

50 5621413214 นาย คณัสนันท์ พิมพิจารย์ 2.05 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

51 5721414082 นาย คณิช เนตรสกุลณี 2.29 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

52 5721418098 นาย คุณากร แก้วพวง 2.37 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

53 5621418349 นาย จตุพงษ์ ชื่นป้อม 2.51 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

54 5521413009 นาย จตุรงค์ สีมาเจริญศรี 2.04 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

55 5721413039 นางสาว จรรยา ประทุมทอง 3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

56 5521412186 นางสาว จริยาภรณ์ ปานขลิบ 2.23 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

57 5521418094 นาย จักรกฤษณ์ ศรีเกษตร์ 2.35 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

58 5721418099 นาย จักริน นิลสนธิ 2.35 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

59 5721413019 นางสาว จันจิรา ชมภู 2.7 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

60 5621413155 นางสาว จันทร์จิรา ธงชัย 2.14 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

61 5721418026 นางสาว จันทร์ธิวา ปัญญาดี 3.18 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

62 5721414001 นางสาว จันทร์นิสาห์ เต็มสงสัย 2.45 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

63 5024404130 นางสาว จันทรา สุขผล 2.82 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด)วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่72 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

64 5721412035 นางสาว จันทวรรณ ไชยเวช 3.42 มีเกรด D,D+,PSบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

65 5624418036 นางสาว จารุกัญญ์ จาดี 2.97 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

66 5624414060 นางสาว จารุวรรณ พินิจศุภโชค 2.15 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

67 5324414159 นาย จิระวัฒน์ วงษ์วิทยโอภาส 2.88 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

68 5421414170 นางสาว จิราภรณ์ บุษมงคล 2.09 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

69 5624412084 นางสาว จิราภรณ์ น้อยประเสริฐ 3.11 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

70 5521413140 นางสาว จุฑามาศ วินิจสร 2.78 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

71 5224416005 นางสาว จุฑามาศ มะลิงาม 2.56 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการวิทยาการจัดการ

72 5624418029 นางสาว จุฑามาศ ตรงต่อกิจ 2.68 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

73 5624413002 นางสาว จุฑารัตน์ แซ่เอียด 3.43 มีเกรด D+บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

74 5721418052 นาย จุฬฉัตร ช่างสมบูรณ์ 2.42 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

75 5721412027 นางสาว จุฬาวรรณ สองจันทร์ 2.21 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

76 5721415007 นาย เจษฎากรณ์ พลมาตย์ 2.61 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

77 5524413206 นาย ฉัตรชัย เพชรเทีย่ง 2.5 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

78 5521413046 นาย ฉัตรพงษ์ เหลืองตระกูล 2.12 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

79 5721412011 นางสาว ฉัตรสุดา นึกชอบ 2.23 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

80 5721414058 นาย เฉลิมพันธ์ ช่วยกลาง 2.76 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

81 5821412085 นางสาว ชญานี ทองศิริ 3.05 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

82 5624413037 นางสาว ชฎาพร นกดี 2.92 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

83 5624412056 นางสาว ชนนิกานต์ แตงตรง 2.84 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

84 5521413147 นางสาว ชนม์นิภา จดชัย 2.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

85 5624413029 นาย ชนวิทย์ ปุยมณี 2.56 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

86 5521413175 นาย ชนะพงศ์ นาคบ้านกวย 2.23 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

87 5621418076 นาย ชนะพล แตงอ่อน 2.25 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

88 5321414378 นาย ชนะศักด์ิ ปรีชามาตร์ 2.03 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

89 5721418073 นาย ชนาธิป วังนาทัน 3.01 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

90 5624413106 นางสาว ชรัฐฌฑาร์ ชูช่อแก้ว 2.59 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

91 5624418022 นางสาว ชลธิชา ศรีศุภพัชร 2.86 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

92 5721418054 นางสาว ชลธิชา ลีทอง 2.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

93 5721414013 นางสาว ชลธิชา คูพูลทรัพย์ 2.76 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

94 5624412031 นางสาว ชโลธร อุดม 3.27 มีเกรด D+บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

95 5624412093 นาย ชวนากร อัตตสัมมากุล 2.17 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

96 5624412020 นางสาว ชวัลนาถ จันทร์พันธ์ 2.77 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

97 5721418034 นางสาว ช่อผกา วงษ์มณี 2.91 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

98 5621418250 นาย ชัชวาลย์ บุดดาวงศ์ 2.28 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

99 5721413003 นาย ชัยธวัช สุวรรณพยัคฆ์ 2.55 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

100 5721413017 นาย ชัยมงคล แสนดี 2.69 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

101 5621414073 นาย ชัยวัฒน์ หนูจิตร 2.23 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

102 5721413024 นาย ชัยวัฒน์ แสนเสนา 2.55 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

103 5721412044 นาย ชัยวัฒน์ เสนาโนฤทธิ์ 2.34 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

104 5721413093 นาย ชาญวิทย์ ปานกล่ า 2.79 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

105 5621414019 นาย ชานน หาทวี 2.47 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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106 5721412017 นางสาว ชุติมา จันทร์หอม 2.6 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

107 5821412105 นาย เชษฐา เชษฐกิจ 2.68 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

108 5721418061 นางสาว โชติมณี โฉมอาสา 3.12 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

109 5621418197 นาย ฐิติโชค วัฒนิศร 2.16 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

110 5721418019 นางสาว ฐิติพร กงลีมา 2.43 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

111 5721413072 นาย ณฐวร กนกพูนสิน 3.02 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

112 5721418042 นาย ณรงค์ชัย ข าทุง่ 2.6 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

113 5624413121 นาย ณรัฐกรณ์ แอบเงิน 3.12 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

114 5721415006 นาย ณัฏฐ์ สิมสีนวล 2.83 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

115 5721418083 นางสาว ณัฏฐณิชา บุญทอง 2.81 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

116 5524414132 นางสาว ณัฐกานต์ ส่งพูลทรัพย์ 2.96 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

117 5624413001 นางสาว ณัฐชรีน ปะนามะตัง 3.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

118 5624413034 นางสาว ณัฐณิชา ตายี่จัน 2.68 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

119 5721414072 นาย ณัฐดนัย เอื้ออุณหะกิจ 2.32 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

120 5521414042 นางสาว ณัฐธยาน์ ด้วงสัตย์ธรรม 2.48 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

121 5821412091 นางสาว ณัฐธิดา รักจิต 3.05 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

122 5821412063 นางสาว ณัฐธิมา สุดบุญมา 2.87 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

123 5521412056 นางสาว ณัฐนรี ไชยฤกษ์ 2.34 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

124 5624413100 นาย ณัฐพล ไหลมา 2.59 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

125 5421412089 นาย ณัฐพัฒน์ มาแก้ว 2.19 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

126 5721413074 นางสาว ณัฐวรา ศรีษะสังข์ 3.18 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่75 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

127 5721414015 นาย ณัทฐกฤตย์ สันติประพุทธ์ 2.26 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

128 5624413033 นางสาว ณิชากร ธรรมศิริ 3.17 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

129 5624414024 นาย ดนัยศักด์ิ บุสดี 3.33 มีเกรด D+บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

130 5624412027 นางสาว ดรุณี หลงเปล่ียว 3.38 มีเกรด D+บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

131 5721418030 นางสาว ดารี ขาว 2.81 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

132 5624414020 นาย ทรงวุฒิ หมอกยา 3.07 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

133 5521412004 นางสาว ทวินตรา ถาวรวัตร 2.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

134 5624413004 นาย ทวีทรัพย์ เกิดบารมี 2.62 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

135 5624414048 นาย ทศพล ซอกจอหอ 2.82 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

136 5624418035 นาย ทศวัชร์ คัมภีรพงษ์ 2.65 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

137 5721414046 นางสาว ทัศนีย์ จักรคุ้ม 2.94 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

138 5621418269 นางสาว ทิพย์รัตน์ ทิพยโยสถ 2.51 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

139 5621418164 นางสาว ทิพย์อาภา รุ่งไพศาลสุข 2.07 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

140 5821412078 นางสาว ทิพวรรณ โมธรรม 2.56 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

141 5621413042 นาย เทอดเกียรติ ทองแผ่น 2.18 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

142 5624413038 นาย ธนกร จันจุ้ย 2.51 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

143 5624412006 นางสาว ธนพร ธรรมพรต 2.56 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

144 5721414018 นาย ธนวัฒน์ โศรกศรี 2.26 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

145 5721418017 นางสาว ธนัญญา สุคนธาภิรมย์ 2.5 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

146 5624412082 นาย ธนา บุญประกอบ 3.39 ภาคเรียนเกินบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

147 5721418093 นาย ธนากร ชินภักดี 2.12 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่76 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

148 5721413026 นาย ธนาวุฒิ เทียนธรรม 2.31 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

149 5821412041 นางสาว ธมนวรรณ ศิลาน้ าพุ 2.54 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

150 5521418011 นาย ธัชชัย กล่ินจันทร์ 2.22 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

151 5821412098 นางสาว ธัญพิชชา เหล่าบุตรศรี 2.98 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

152 5721413058 นาย ธันวา ทองอ่วมใหญ่ 2.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

153 5524412019 นางสาว ธิดารัตน์ ขันทอง 2.38 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

154 5721418055 นางสาว ธิรัตณัฐดา เขียวสอาด 2.5 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

155 5621418075 นาย ธีรพงษ์ คงแก้ว 2.07 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

156 5624412016 นาย ธีระ เชื้อเมืองพาน 2.46 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

157 5721414042 นาย ธีระศักด์ิ มะลิจันทร์ 2.87 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

158 5721413027 นาย นครินทร์ กาญจนศิริภาคย์ 2.51 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

159 5821412081 นางสาว นงลักษณ์ สายวรณ์ 2.8 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

160 5721413087 นางสาว นงลักษณ์ เพ็งรัศมี 3.11 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

161 5721414067 นางสาว นถาพร โอภาสกรุณา 2.76 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

162 5721414028 นาย นพคุณ ขัดฝ้ัน 2.26 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

163 5624415006 นาย นพพล รังสิยีรานนท์ 3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

164 5621418339 นาย นพรัตน์ บุญปลอด 2.25 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

165 5621418334 นาย นราธร รัตนประเสริฐ 2.61 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

166 5621413156 นางสาว น้อมฤทัย มั่นคง 2.34 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

167 5721418043 นาย นักรบ สร้อยสวัสด์ิ 2.82 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

168 5821412079 นางสาว นัทติกานต์ สมร่าง 2.64 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่77 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

169 5721414054 นางสาว นันฐิยา แดงกลาง 2.15 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

170 5621412037 นางสาว นันทนา ประกิรณา 2.67 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

171 5621412049 นางสาว นันทนา จดเกาะ 2.14 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

172 5624412035 นางสาว นันทรัตน์ สุชาติสกุลชัย 3.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

173 5524413054 นางสาว นาฎลดา ชนะสิทธิ์ 2.81 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

174 5524418011 นางสาว นารีรัตน์ ล าดวน 3.11 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

175 5421413207 นางสาว นิกานดา ต่วนเครือ 3.18 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

176 5721418021 นางสาว นิตยา บริบูรณ์พานิช 2.71 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

177 5124404012 นางสาว นิตยา เกตุวงษ์ 3.19 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด)วิทยาการจัดการ

178 5721414080 นางสาว นิศาชล เรียบเจือ 2.16 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

179 5521414039 นางสาว นุชรีย์ เพ็ญไพฑูรย์ 2.27 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

180 5621418232 นาย บวรทัต ปิน่ประเสริฐ 2.18 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

181 5721418094 นาย บุญยกร พิมพ์สารี 2.66 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

182 5624413124 นาย บุญเหลือ แพงชารี 2.94 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

183 5524414152 นางสาว บุษยา การุณมรรคผล 2.34 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

184 5624413010 นางสาว บุษรินทร์ ปุม่แก้ว 3.26 มีเกรด D+บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

185 5721413118 นางสาว เบญจพร พรหมขุนทอง 3.27 มีเกรด D บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

186 5621418111 นางสาว เบญจพร แซ่เบ๊ 2.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

187 5621418091 นาย ปฏิภาณ ยั่งยืน 2.45 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

188 5721413099 นาย ปฏิวัติ จันทีนอก 3.34 มีเกรด D,D+,PSบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

189 5621412131 นางสาว ปณิทฐา คลังสูงเนิน 2.36 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่78 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

190 5624414022 นางสาว ปนัดดา สมานแก้ว 2.15 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

191 5624418010 นางสาว ปนัดดา เพชรดี 3.04 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

192 5321207040 นาย ปพน วงศ์ชูวรรณ 2.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

193 5721418056 นางสาว ปภาวี ศรีเพชรเจริญ 2.93 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

194 5721413089 นาย ปภินวิทย์ พลับพลาทอง 2.65 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

195 5624412092 นางสาว ประนอม แสนโน 3.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

196 5521413155 นาย ประพันพงษ์ บุญศรัทธา 2.26 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

197 5721418084 นางสาว ประภัสสร อ่อนน้อม 2.54 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

198 5424414144 นางสาว ประภาพันธ์ ด่านณรงค์ 2.52 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

199 5721418068 นางสาว ประภาวดี ทีฆาวงค์ 2.76 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

200 5624412003 นางสาว ประภาวรรณ หอมชง 3.29 ภาคเรียนเกินบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

201 5321416078 นาย ประเสริฐ สถาพร 2.61 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการวิทยาการจัดการ

202 5621415025 นาย ประหยัด ชินสิทธิ์ 2.26 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

203 5524418020 นาย ปรีดี แดงใส 2.67 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

204 5621418245 นางสาว ปรียาภรณ์ ส าลี 2.64 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

205 5521414370 นาย ปวพัฒน์ สุขีลักษณ์ 2.31 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

206 5821412009 นาย ปวรุตม์ ธงชัย 2.87 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

207 5624413103 นาย ปัฐทวี รักษา 3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

208 5621418352 นาย ปัณณวิชญ์ แก้วธนาเกียรติ 2.23 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

209 5721414073 นาย ปาฏิหารย์ วัดงาม 3 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

210 5721418020 นางสาว ปาริชาติ โลขันธ์ 2.85 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่79 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

211 5621418046 นาย ปิน่พงศ์ สมจิตต์ 2.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

212 5721418062 นางสาว ปิยวดี ทรงคาศรี 2.82 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

213 5621413103 นาย ปิยะณัฐ ศึกษาชาติ 2.39 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

214 5724412002 นาย ปิยะพงษ์ สุวรรณปัญญา 2.35 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

215 5721415009 นาย ปิยะวัฒน์ บัวจง 2.9 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

216 5721418024 นาย ปิยะวัฒน์ ทองฟู 2.65 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

217 5624418042 นาย ปุญญฤทธิ์ นามะสนธิ 3.12 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

218 5421414111 นาย พงศกร วัฒนสุทธิสาสน์ 2.33 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

219 5521418112 นาย พงศกร คงเจริญ 2.01 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

220 5621418172 นาย พงษ์ภัณฑ์ สงวนสัตย์ 2.51 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

221 5521414040 นางสาว พชร น่วมศรีนวล 2.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

222 5821412094 นางสาว พชรพร ผ่านส าแดง 3.02 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

223 5524413012 นาย พชรพล ลาภถาวรเกษม 2.15 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

224 5821412119 นาย พนัชกร สุวรรณริน 2.61 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

225 5821412090 นางสาว พนัชกร กันหาภัย 3.56 มีเกรด D บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

226 5621418021 นางสาว พนิดา ยิ้มละไม 2.44 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

227 5721413082 นางสาว พนิดา ปานเพชร 3.02 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

228 5821412093 นางสาว พรทวี อ่วมสอาด 3.45 มีเกรด D+,PSบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

229 5521414333 นางสาว พรนภา บุญทรัพย์ 2.38 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

230 5821412019 นางสาว พรนิภา พุทธเสน 3.45 มีเกรด D+บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

231 5421413027 นางสาว พรภัสสร หิรัญยานนท์ 2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่80 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

232 5624415014 นาย พรรณ์ศักด์ิ เลิศวรพงศ์ 2.88 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

233 5721418027 นางสาว พรสุดา มณีศรี 2.7 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

234 5721413115 นาย พฤทธิ์ ตระกูลพงษ์ศักด์ิ 2.31 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

235 5721413009 นาย พลวัฒน์ ทัพใหญ่ 2.55 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

236 5721418004 นาย พลากร เจริญสุข 2.15 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

237 5721414057 นางสาว พัชทรา ชุมศรี 2.38 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

238 5621418298 นาย พัชรพล พุม่พวง 2.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

239 5621418235 นางสาว พัชรวดี กล่ินบัวแก้ว 2.54 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

240 5621413147 นางสาว พัชราภรณ์ สุภมาตร์ 2.32 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

241 5721418047 นางสาว พัชริดา ชมมี 2.88 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

242 5521415034 นางสาว พัชรี บ ารุงเวช 2.41 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

243 5624418018 นางสาว พัชรี กันภัย 3.42 ภาคเรียนเกินบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

244 5721413094 นางสาว พัฒน์เกศกาญจน์ พุม่ไทร 2.85 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

245 5624412043 นาย พัฒนา ต๊ิบมา 2.73 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

246 5621418362 นาย พัลลภ ผานาค 2.02 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

247 5721418092 นางสาว พัสวี บุญแท้ 2.63 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

248 5524413142 นาย พิพัฒน์ ศรีสุกดี 2.11 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

249 5621412024 นางสาว พิมผกา ธูปหอม 2.03 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

250 5524413039 นาย พิมาน พิเศษกุล 2.53 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

251 5721418065 นางสาว พิราวรรณ สุตานุตะมัง 3.17 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

252 5624412053 นางสาว พิสมัย สรพิมพ์ 2.52 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่81 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

253 5621418082 นาย พิสิฐชัย อิ่มสมัย 2.44 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

254 5521413057 นาย พีรพล เฟือ่งขจร 2.28 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

255 5721418063 นางสาว พีรยา เกิดกูล 3.05 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

256 5624413012 นาย พีระพงษ์ กิจสุทธิพงศ์ 2.67 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

257 5621418292 นาย พีระภัทร กัณทะวงค์ 2.41 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

258 5721415027 นาย พุฒิกุล โซ่พิมาย 2.39 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

259 5621414163 นางสาว พุทธชาติ สายหยุด 2.59 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

260 5524414036 นาย เพิม่พูน กิตติภัทราธร 2.85 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

261 5624412077 นางสาว ภคภัทร อัศวรัตนเดช 2.87 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

262 5321414345 นาย ภพ ธนาวิรัชต์ดิลก 2.04 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

263 5821412040 นางสาว ภัคคินี ฟองนนที 2.72 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

264 5721418076 นางสาว ภัณฑิรา กล่ันสกุล 3.03 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

265 5621414131 นาย ภัทรจาริน วิจิตสกุลชัย 2.46 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

266 5624413109 นาง ภัทรวดี ศุภสาร 2.55 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

267 5821412024 นางสาว ภัทราวดี ศรีนา 3.04 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

268 5821412029 นางสาว ภัทราวรรณ สีกัน 3.12 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

269 5524413231 นางสาว ภัสรา พันธ์พรหม 2.48 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

270 5421413199 นาย ภาคภูมิ ภาชนา 2.17 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

271 5621415073 นาย ภาณุเดช ศิริปทาวานิช 2.29 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

272 5721414051 นาย ภาณุวัฒน์ นาแหยม 2.96 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

273 5721415008 นางสาว ภิฌฎา พิทักษ์ศักด์ิเสรี 3.42 มีเกรด D บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่82 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

274 5821412007 นาย ภิญโญ ศรีจันทร์ 2.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

275 5524418008 นาย ภูษิต ตันหยง 2.8 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

276 5624414001 นาย มนชนะ พูนนฤเสถียร 2.34 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

277 5624418004 นางสาว มนัชนนท์ อภิกาญจนานนท์ 3.88 ภาคเรียนเกินบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

278 5221412048 นางสาว มยุรา ผลาเลิศ 2.25 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

279 5624413115 นางสาว มะณีลักษ์ บ ารุง 2.97 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

280 5624414118 นางสาว มะลิวัลย์ สุขนาค 3.15 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

281 5624414021 นางสาว มีนา กันดีลัง 3.35 มีเกรด D,D+บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

282 5721418086 นางสาว เมยาวี ภูส่กุล 3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

283 5624413064 นาย ยุทธการ ทันธิมา 3.15 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

284 5721413007 นาย ยุทธนนท์ วิโรจน์บ ารุง 2.42 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

285 5624412083 นาย ยุทธศักด์ิ อินทรรัสมี 2.9 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

286 5721418078 นางสาว ยุพารัตน์ ดวนใหญ่ 3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

287 5424414049 นางสาว ยุวดี ปรีชาญาณ 2.61 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

288 5624413077 นางสาว ยุวาภรณ์ สีวันค า 2.94 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

289 5721418067 นางสาว เยาวเรศ แสงวรรณลอย 2.67 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

290 5624412086 นางสาว เยาวลักษณ์ คณาธรรม 2.89 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

291 5424412028 นางสาว ระภีพัฒน์ บูสุ่วรรณ 2.7 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

292 5721413083 นางสาว ระวิวรรณ แดงสีดา 2.78 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

293 5721412001 นาย รังสรรค์ สองนาค 2.23 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

294 5624418021 นางสาว รัชนี แสนค าภูมิ 3.05 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่83 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

295 5621418211 นาย รัชวิทย์ เวชอินทร์ 2.43 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

296 5721413023 นาย รัฐพล อานอาชา 2.54 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

297 5624412076 นาย รัฐพันธ์ ศิริแพทย์ 2.64 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

298 5821412104 นางสาว รัตนภรณ์ คล้ายแก้ว 3.17 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

299 5624412090 นางสาว รัตนาวัลย์ งามศรี 3.05 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

300 5721413102 นางสาว รัถภร จินดารัตน์ 2.54 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

301 5421416056 นางสาว รัสวดี ลิขิตธรรมจิตต์ 2.23 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการวิทยาการจัดการ

302 5524414117 นางสาว รุ่งนภา พละโชติ 3.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

303 5224413003 นาย รุ่งโรจน์ อภิสิทธิว์ชิรเมธี 2.61 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

304 5721412067 นางสาว รุจิรา เจะสา 2.6 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

305 5521413144 นาย เริงฤทธิ์ ทองชื่นจิตร์ 2.09 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

306 5821412077 นาย เรืองสกล ฟุง้สวาท 2.89 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

307 5624414119 นางสาว แรมจันทร์ นันโท 3.36 มีเกรดยกเว้นบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

308 5721418085 นางสาว ลลิล ค ามี 2.78 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

309 5721413048 นาย ลัทธวัฒน์ โสมวงศ์ศรีกุล 2.63 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

310 5721414071 นาย เลิศชาย สนหอม 2.51 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

311 5721418074 นาย วงศกร เกิดฤทธิ์ 3.35 มีเกรด D+บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

312 5621418023 สิบเอก วงษ์เจริญ บัวทอง 2.26 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

313 5624412039 นางสาว วธัญญา งามสม 2.6 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

314 5421416077 นาย วรงกร ล้วนศรี 2.5 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการวิทยาการจัดการ

315 5521412128 นางสาว วรชิญาย์ สิบหมื่นเปีย่ม 2.47 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่84 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

316 5624413058 นาย วรธัช ทองอร่าม 3.54 มีเกรด D บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

317 5721418029 นางสาว วรนุช เจนทนา 3.33 มีเกรด D,D+บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

318 5721413081 นางสาว วรรณกานต์ ปิยะสุข 3.14 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

319 5624413019 นางสาว วรฤทัย เมฆาพันธ์ 3.34 มีเกรด D+บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

320 5721418091 นาย วรวุฒิ ชมทะเล 2.24 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

321 5721414055 นาย วรวุฒิ คมวุฒิวรการ 2.87 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

322 5324413043 ว่าทีร้่อยตรีหญิงวรัทยา สายสมบัติ 3.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

323 5721413025 นางสาว วรันธร ประจ ากิจ 2.63 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

324 5721418041 นางสาว วราภรณ์ นินประโคน 2.96 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

325 5421412117 นางสาว วริษา วงษ์วรแสง 2.01 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

326 5821412006 นางสาว วลัยภรณ์ พลอยเจียรนัย 2.92 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

327 5521414279 นาย วศิน ลือลาภ 2.16 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

328 5721418089 นาย วัชรพล นิติชาคร 2.58 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

329 5624413049 นาย วัชระ ริสนิ 3.01 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

330 5421412180 นาย วัชระ จอมเกาะ 2.13 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

331 5621418325 นาย วัฒนพงษ์ จันทร์ดี 2.56 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

332 5521414193 นาย วัฒนา เชวงสันต์ 2.89 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

333 5624414095 นางสาว วันเพ็ญ ชัยยอง 2.45 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

334 5821412076 นางสาว วันวิสา แหสมุทร 2.79 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

335 5721418012 นางสาว วันศิริ ใบแสง 2.28 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

336 5624413016 นางสาว วัลภา ขาวโชติช่วง 2.52 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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337 5821412003 นางสาว วาสนา อารยสุวรรณ 3.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

338 5721418095 นางสาว วิจิตรา สาวเกษม 2.28 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

339 5721413085 นางสาว วิจิตรา เชิดฉาย 2.67 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

340 5721413014 นางสาว วิชชุดา อาชาไนยกุล 3.03 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

341 5524413152 นางสาว วิชชุยา พุฒซ้อน 2.5 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

342 5721413122 นาย วิทวัส ศุภนิมิตอโณทัย 3.09 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

343 5721413062 นางสาว วิภาพร พรมบุตร 2.55 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

344 5624413078 นางสาว วิไลภรณ์ เหลากลม 2.63 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

345 5721418002 นางสาว วิไลลักษณ์ มั่นเขตรกรณ์ 2.93 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

346 5721414045 นาย วิศรุฒน์ ยิ้มด้วง 3.16 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

347 5721414005 นาย วิษณุ เลาะเด 2.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

348 5624413048 นางสาว วิสุทธินี จันทวงษ์ 2.76 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

349 5721418066 นางสาว วีณา ยะปะเต 2.87 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

350 5621418040 นางสาว วีรภา อนันตศิริ 2.41 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

351 5621413087 นาย วีรศักด์ิ เพิม่เพียร 2.22 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

352 5721413002 นาย วีระวุฒิ นามพรม 2.47 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

353 5221412100 นาย วุฒิชัย เจียรสีด ารงค์กูล 2.42 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

354 5721413059 นาย วุฒิพงษ์ หงส์ฤทัย 2.39 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

355 5624412032 นาย วุฒิพงษ์ จันทรุทัย 3.42 ภาคเรียนเกินบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

356 5721414004 นาย วุฒิภัทร มงคลเจริญ 2.71 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

357 5621418305 นาย ศตวรรษ จันทร์ดอกไม้ 2.22 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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358 5424412037 นางสาว ศรัญญา พฤกษาเจริญสุข 2.52 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

359 5721418101 นาย ศราวุฒิ ท่อนค า 2.53 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

360 5624414081 นางสาว ศรีทอง แสนกล่ิน 2.47 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

361 5721414012 นางสาว ศศิมา ศรีเล็ก 2.32 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

362 5721414036 นางสาว ศศิวิมล อ่อนละมุล 2.61 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

363 5721414023 นาย ศาสตราวุธ บุตตะ 2.57 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

364 5721413055 นางสาว ศิรประภา ไทยเจริญ 2.71 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

365 5521414174 นางสาว ศิรพร นิ่มปรางค์ 2.32 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

366 5721418028 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ ศิริวิลาศ 2.67 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

367 5721413060 นางสาว ศิรินภา สีมาแสง 2.22 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

368 5321414037 นางสาว ศิริพร มงคลทอง 2.36 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

369 5721412065 นางสาว ศิริพร กมลสุวรรณ์ 2.8 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

370 5721418096 นางสาว ศิริภรณ์ พรพันธ์บุญปลูก 2.52 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

371 5621418357 นาย ศุภกร เนตรทิพย์ 2.14 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

372 5721413046 นาย ศุภกฤต กุลฐิติโสภณ 2.09 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

373 5524413001 นาย ศุภชัย ศรีละโคตร 2.21 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

374 5621413123 นาย ศุภชัย แซ่ฉั่ว 2.25 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

375 5521414296 นาย ศุภชัย ขาวศรี 2.39 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

376 5721418057 นาย ศุภโชติ ปานทับทิม 2.63 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

377 5721418051 นางสาว ศุภรดา เพ็ชรกิ่ง 2.34 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

378 5721418014 นางสาว ศุภสุตา ค้าของ 2.72 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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379 5624413020 นางสาว ษรทปัช มีทิพย์ 3.29 มีเกรด D บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

380 5624413060 นางสาว สตาร์ เจริญศิลป์ 3.29 มีเกรด D+,PSบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

381 5821412099 นางสาว สมใจ ไชยแหม่ง 2.73 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

382 5524412132 นางสาว สมบัติ พุกบัว 2.61 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

383 5624412036 นางสาว สมพร โชคอ านวยกุล 3.15 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

384 5624412089 นาย สมยศ เอื้อวงศ์อารีย์ 2.94 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

385 5721418071 นางสาว สมฤทัย ป้อมค า 3.17 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

386 5624413142 นาย สมิทธ์ จันทร์แย้ม 2.22 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

387 5321414036 นางสาว สรญา สุริโย 2.56 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

388 5721413028 นาย สรรเพชร ใจดี 2.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

389 5721414010 นางสาว สรวงรัชต์ เพ็ชร์รักษา 2.8 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

390 5421414274 นาย สรสรรค์ จรัมพรสกุล 2.13 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

391 5521413229 นาย สหธร ชุณหศาสตร์ 2.67 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

392 5721418108 นาย สหรัฐ จ าเริญ 2.12 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

393 5421412183 นางสาว สายทอง ทองสุข 2.65 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

394 5624414094 นางสาว สาลินี ส าลี 2.9 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

395 5321412048 นางสาว สาลินี กล่ินเงิน 2.15 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

396 5821412036 นางสาว สาวณี จันทร์ยุติธรรม 2.93 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

397 5524412026 นางสาว สาวิตรี มุ่งดี 2.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

398 5721413061 นาย สิทธิโชค ลาภทวีปัญญา 2.63 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

399 5624413157 นาย สิทธิพล แซ่ล้ิม 2.55 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่88 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

400 5624413122 นาย สิทธิโรจน์ อ้นใจหาญ 2.71 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

401 5624413026 นาย สิริชัย บุญเฟรือง 2.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

402 5821412004 นางสาว สิรินภรณ์ ไชวิเศษ 2.75 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

403 5624418002 นางสาว สิรียา เขจรกลาง 3.15 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

404 5724413083 นางสาว สิเรียม คงสุขศรี 3.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

405 5721418010 นางสาว สิวินีย์ ครองเกษร 2.44 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

406 5621413173 นางสาว สุกัญญา สวยโสภา 2.04 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

407 5421412176 นางสาว สุกัญญา ศรีมงคล 2.43 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

408 5721418049 นาย สุกิจ แซ่กอ 2.45 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

409 5521414265 นาย สุขุม ไกรพลเกตนิกา 2.47 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

410 5624413045 นางสาว สุจิตรา ภิญโญทรัพย์ 2.77 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

411 5721413012 นางสาว สุจิตรา เธียรดุสิต 2.61 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

412 5821412102 นางสาว สุจิตรา เกยานนท์ 3.29 มีเกรด D บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

413 5721414011 นางสาว สุจินดา จันทร์คง 2.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

414 5524413196 นางสาว สุชาดา สีสัน 2.64 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

415 5721413011 นางสาว สุชาดา พลอยช่าง 2.76 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

416 5624413148 นางสาว สุชาดา บุตรเสน 2.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

417 5621412019 นางสาว สุดารัตน์ รักบุญ 2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

418 5721418059 นางสาว สุดารัตน์ พลบุรี 3.11 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

419 5721413006 นางสาว สุทธิดา หมานริม 2.92 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

420 5721413020 นางสาว สุทธิดา ไฉไลเวทย์นฤมาน 2.34 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่89 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

421 5721418003 นาย สุทัศน์ วงษ์ศิลา 2.56 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

422 5721413092 นางสาว สุธาพร ถึงค าภู 2.59 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

423 5621418244 นางสาว สุธิตา ศรีสัมพันธุ์ 2.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

424 5721414066 นางสาว สุธิตา กาณะรักษ์ 2.44 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

425 5424413032 นางสาว สุนทรี ไทรเกต 2.64 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

426 5821412087 นางสาว สุนิตา ไมหมาด 2.8 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

427 5821412097 นางสาว สุนิษา อินทราราม 3.4 มีเกรด D+บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

428 5721418048 นางสาว สุนิษา สุวรรณเนาว์ 2.74 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

429 5624413017 นางสาว สุภารัตน์ ร่ืนโกสุม 2.69 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

430 5624418012 นางสาว สุมาลี พระคุณเลิศ 3.24 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

431 5721418103 นาย สุเมธ พวงเงิน 2.52 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

432 5621412091 นางสาว สุรีย์วรรณ บุญสุขศรี 2.09 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

433 5624414044 นางสาว สุวนันท์ ห้วยหงษ์ทอง 3.77 ภาคเรียนเกินบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

434 5721418105 นางสาว สุวนันท์ ใสแสง 2.75 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

435 5821412089 นางสาว สุวรรณี บุญสายยัง 3.37 มีเกรด D บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

436 5721418050 นาย สุวิชาญ พูนศรี 2.24 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

437 5721418032 นาย สุวิรัตน์ รัตตินัน 2.56 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

438 5721413004 นางสาว เสาวณีย์ ใกล้ชิด 2.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

439 5624418027 นางสาว เสาวรัตน์ จันทร์ภักด์ิ 3.57 ภาคเรียนเกินบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

440 5821412096 นางสาว แสงระวี จันทาคีรี 3.11 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

441 5824412067 นางสาว โสจิรัตน์ ปัน้พินิจ 3.17 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่90 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

442 5721418102 นางสาว โสรยา กุลมร 3.52 มีเกรด PSบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

443 5721418044 นางสาว หทัยชนก ถมอินทร์ 3.02 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

444 5721414063 นางสาว หทัยรัตน์ ตันเตชะสา 2.52 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

445 5624413114 นางสาว หฤทัย ไชยศรีษะ 2.98 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

446 5621418306 นาย อชิตพล ชุมพล 2.61 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

447 5521414179 นาย อติเทพ อุดมสวัสด์ิ 2.39 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

448 5721418097 นาย อติพุธ สันติไชยกุล 2.55 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

449 5521414070 นาย อติรุจ ราชหุน่ 2.05 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

450 5721418069 นางสาว อธิชา เทียนอริยะวงศ์ 3.35 มีเกรด D+บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

451 5621418316 นาย อธิพัฒน์ ศักด์ิประเสริฐ 2.73 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

452 5621418266 นาย อธิวัฒน์ บัวศรี 2.21 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

453 5624413030 นาย อนันต์ แสนวันดี 2.63 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

454 5224412181 นาย อนิรุทธิ์ นิ่มทอง 3.04 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

455 5624412058 นาย อนุพงษ์ จิตรด า 3.55 มีเกรด D+บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

456 5621415006 นาย อนุรักษ์ พุม่พันธุว์งษ์ 2.19 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

457 5721418075 นาย อนุวัฒน์ จงปัตนา 3.03 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

458 5721414074 นาย อภิชัย ทรัพย์ไพบูลย์ 2.09 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

459 5724413064 นางสาว อภิญญา อภิญญาวงศ์ 3.18 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

460 5721415033 นาย อภินันต์ หาวิริยะ 2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

461 5724418046 นางสาว อภิรดี บุญพันธ์ 2.61 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

462 5721415005 นาย อภิวัฒน์ ทองใบ 2.34 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่91 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

463 5721414049 นาย อภิวันท์ ใจธรรม 2.54 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

464 5421413239 นาย อภิสิทธิ์ ทองเชื้อ 2.02 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

465 5721413105 นาย อภิสิทธิ์ แซ่เหล่ียง 2.48 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

466 5521415024 นางสาว อมรรัตน์ ทองเหลือ 2.01 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ

467 5721413071 นางสาว อมรรัตน์ เกิดสรรทัศน์ 2.61 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

468 5721414031 นางสาว อมิตา รุ่งทิม 2.56 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

469 5624413107 นางสาว อรณิชา นินเป้า 3.25 มีเกรด D บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

470 5721413021 นางสาว อรทัย ลารังสิทธิ์ 2.27 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

471 5621418102 นางสาว อรวรรณ มิตสันเทียะ 2.77 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

472 5421413079 นางสาว อรสา รัศมี 2.22 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

473 5721414075 นางสาว อรอนงค์ สีค า 2.45 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

474 5721412066 นางสาว อรอนงค์ ทวีฉลาด 2.88 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

475 5624418013 นางสาว อรอุมา ต้นทอง 2.42 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

476 5421414280 นาย อริสมันต์ อินทสร 2.31 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

477 5721414035 นาย อัคธชัย ปิน่เจริญ 2.35 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

478 5624412046 นาย อัครพล อยู่คง 3.18 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

479 5721418072 นางสาว อัจฉรา ล าใย 2.94 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

480 5521414062 นางสาว อัญชัญ สุขส าราญ 2.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

481 5821412045 นาย อัฐชัย อนันยวราคม 3.23 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

482 5624413120 นาย อานุ ศรีเจริญชัยกุล 3.37 มีเกรด D+บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

483 5421412016 นางสาว อาภากร ประทุมมาศ 2.88 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่92 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

484 5624413080 นาย อาวุธ พึง่วังทอง 2.46 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

485 5721418038 นางสาว อาศิรา ดุษนีภาพ 3.41 มีเกรด D บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

486 5721413035 นาย อิทธิโชติ ลีลาสากล 2.52 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

487 5621418346 นาย อิทธิพร กร่ าเสียงใส 2.11 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

488 5721418088 นางสาว อินทิรา ปอยมะเริง 3.04 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

489 5624413149 นาย อิสรา ร่ืนพิทักษ์ 2.93 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

490 5721413098 นาย อิสราวัฒน์ นาเมืองรักษ์ 3.03 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

491 5621418248 นางสาว อุทัยพักตร์ ชูสาย 2.12 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

492 5321416066 นางสาว อุ้มบุญ เชิดชิด 2.74 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการวิทยาการจัดการ

493 5624414015 นางสาว อุไรลักษณ์ พิมไชยน้อย 2.26 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

494 5624413039 นางสาว อุษณีย์ ภัครศุภโชติ 3.21 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาการจัดการ

495 5424412039 นางสาว อุษา แซ่เจี่ย 2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิทยาการจัดการ

496 5621418308 นาย เอกพร ขันธ์เพชร 2.62 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ

497 5321414377 นาย เอกมงคล สกุลแต้ 2.14 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

498 5524414147 นาย เอกราช โอทอง 2.65 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่93 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5821501142 นางสาว กาญจนา นิยมสวน 3.77 1 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

2 5821501018 นางสาว มลธิลา ธุมา 3.77 1 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

3 5821501126 นางสาว ภาวินี ปุยภูเขียว 3.75 1 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

4 5821501112 นางสาว ภัทรภร ทองดา 3.68 1 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

5 5821501013 นางสาว ศิริลักษณ์ ปัน้สุวรรณ 3.63 1 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

6 5821501093 นางสาว กนกวรรณ พรมเจียม 3.63 2 มีเกรด D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

7 5624501049 นางสาว ชนากานต์ วุฒิวุธ 3.59 2 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

8 5624501099 นางสาว พรพิมล หิรัญสถาพร 3.55 2 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

9 5624501053 นางสาว รุจิรัตน์ วิมล 3.48 2 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

10 5624501096 นางสาว ธัญญลักย์ ข าเปีย 3.46 2 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

11 5821501031 นางสาว ชนากานต์ ช่อทองดี 3.33 2 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

12 5821501128 นางสาว สุภาวดี จงรัก 3.29 2 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

13 5821501039 นางสาว กนกพร บุญกองชาติ 2.98 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

14 5521501265 นางสาว กนกวรรณ เดชเพียร 2.14 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

15 5524501135 นางสาว กมนทรรศน์ สุขประเสริฐ 3.42 มีเกรดยกเว้น,D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

16 5821501137 นางสาว กรุณา ภูร่ะหงษ์ 2.97 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

17 5821501057 นาย กษิดิศ ภูรุ่่งเรือง 2.73 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

18 5624501047 นางสาว กัญญาณัฐ ค าภิรมย์ 2.83 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

19 5721501131 นางสาว กัญญารัตน์ เวชภูมิ 2.14 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

20 5724501039 นางสาว กาญจ์ รองสนาม 2.83 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

21 5624501069 นางสาว กาญจนา มากลาง 3.01 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่94 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

22 5624501008 นางสาว กาญจนา หอมไกล 2.94 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

23 5621501075 นางสาว กิตติยาภรณ์ กมลเมธากุล 2.47 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

24 5624501091 นางสาว กุลนันทน์ ส าเร็จ 2.32 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

25 5821501028 นางสาว กุลสตรี นงพรมมา 2.63 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

26 5821501106 นางสาว กุลิศรา ดอกบัว 2.43 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

27 5721501026 นางสาว เก็จวลี แววน า 2.3 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

28 5821501148 นางสาว เกวลิน เทศนา 3.26 มีเกรด D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

29 5621501268 นางสาว แก้วเกล้า ตารอด 2.23 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

30 5624501098 พันจ่าตรี คณิศร เกิดพงษ์ 3.03 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

31 5821501078 นาย คณุตม์ วรรณศิริ 2.34 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

32 5821501059 นางสาว จันทิมา แก้วจิตต์ 2.82 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

33 5624501071 นางสาว จันทิมา พุทธเลขา 3.2 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

34 5624501011 นางสาว จันทิรา เติมสุข 2.49 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

35 5721501068 นางสาว จารุวรรณ พรมโสภา 2.51 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

36 5821501145 นาย จิตพร เกษตรสุวรรณ 2.94 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

37 5821501161 นางสาว จิตรวดี สายสุวรรณ 3.21 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

38 5624501055 นางสาว จินตนา เอี่ยมจินดา 3.05 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

39 5721501094 นางสาว จิราวรรณ บุญหมั่น 2.16 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

40 5621501134 นาย จีระกฤษ หอณรงค์ศิริ 2.11 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

41 5821501029 นางสาว จุฑามาศ ก าลังเจริญ 3.13 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

42 5524501039 นางสาว จุฑามาศ นิลโนรี 2.85 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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43 5821501030 นางสาว เจนจิรา พลยางนอก 2.51 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

44 5821501114 นางสาว ฉวีวรรณ ป๋อพร้ิง 3.25 มีเกรด D บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

45 5821501159 นางสาว ชณัชดา ทองเชื้อ 2.65 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

46 5821501115 นางสาว ชไมพร พุม่สลิด 2.85 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

47 5621501117 นางสาว ชริญญา ตรีเมฆ 2.43 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

48 5624501112 นางสาว ชลนี พันธ์ศิริ 2.28 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

49 5821501113 นางสาว ชลาลัย สมบูรณ์กุล 3.36 มีเกรด D บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

50 5721501058 นางสาว ชุดาพร แสงส าอางค์ 2.04 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

51 4924501093 นางสาว ชุติกาญจน์ พรหมชนะ 2.48 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

52 5821501027 นางสาว ชุติมณฑน์ ทองปลิว 2.9 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

53 5821501124 นางสาว ชุติมา ระวิวรรณ์ 3.32 มีเกรด D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

54 5624501009 นางสาว ญาณี บุญพันธ์ 2.6 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

55 5821501017 นางสาว ฐิติมา ปมกลาง 2.38 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

56 5824501066 นางสาว ณัฐชนก บินอานี 3.79 มีเกรดยกเว้นบัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

57 5624501075 จ่าเอก ณัฐภัทร จันทร์โพธิ์ 3.1 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

58 5821501022 นางสาว ณัฐวดี สุขสวย 3.39 มีเกรด D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

59 5624501101 พันจ่าตรี ณัฐวุฒิ สุกสี 2.61 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

60 5821501149 นาย ดนัสวิน ตันติเวชยานนท์ 2.66 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

61 5621501126 นาย ตะวัน วงละโห 2.05 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

62 5821501009 นางสาว ทัศวรรณ ขุมดินพิทักษ์ 2.82 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

63 5821501080 นางสาว ทิพวรรณ์ วระจิต 2.37 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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64 5721501106 นาย ธนพล สังข์แก้ว 2.74 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

65 5821501150 นางสาว ธนภรณ์ ธาราเกษม 3.03 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

66 5621501085 นาย ธนวัต เขาน้อย 2.5 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

67 5524501060 จ่าเอก ธนากร เพียรสร้าง 3.31 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

68 5821501037 นาย ธัญภาส อาคเนย์เดโช 3.3 มีเกรด D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

69 5721501064 นางสาว ธัญลักษณ์ ไทยกลาง 2.52 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

70 5821501092 นาย นพดล กาญจนพยัคฆ์ 3.21 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

71 5721501105 นางสาว นพรัตน์ โยธี 2.42 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

72 5924501044 นางสาว นภัสวรรณ ศรีเมธาพัฒน์ 3.47 มีเกรดยกเว้นบัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

73 5624501070 นางสาว นราพร ศรีรักษา 2.6 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

74 5821501020 นางสาว นรารัตน์ บัวแก้ว 2.35 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

75 5621501118 นางสาว นลิน คูณทวีกิจ 3.09 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

76 5721501120 นางสาว นะลิน ข าสัจจา 2.65 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

77 5624501043 นางสาว นันทนา บูรณะกิตติ 3.42 ภาคเรียนเกินบัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

78 5821501041 นางสาว นันทนิจ งามสันเทียะ 2.61 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

79 5421501103 นางสาว นันทารัตน์ ฉิมพงษ์ 2.81 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

80 5721501086 นางสาว นิตยา ศรีชมภู 2.33 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

81 5524501042 นางสาว นิภาพร ดีพรหม 2.8 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

82 5821501087 นางสาว นิรามัย งานประเสริฐกุล 2.86 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

83 5721501165 นางสาว นิสาพร ถนอม 2.58 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

84 5621501271 นางสาว เนตรสกาว เรืองแก้ว 2.41 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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85 5624501088 นางสาว บุศรินทร์ คะสกุล 2.16 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

86 5721501027 นางสาว บุษยรังสี ปุย้สงคราม 2.53 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

87 5721501118 นางสาว เบญจมาศ อินทร์มะณี 3.02 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

88 5721501020 นางสาว เบญจา ขุนศรี 2.55 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

89 5821501006 นางสาว ปฏิญญา จินะอิน 3.07 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

90 5721501156 นางสาว ปัทมวรรณ วงศ์นันท์พิพัฒน์ 2.54 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

91 5321501090 นางสาว ปิยธิดา กายแก้ว 2.27 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

92 5624501046 นางสาว ปิยะนันท์ จักกรวย 2.52 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

93 5721501098 นางสาว ผกามาศ สุริยาราช 2.26 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

94 5821501005 นางสาว พณัสนัญ วันคืนดี 2.65 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

95 5721501147 นางสาว พนิดา รักจันทร์ 2.88 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

96 5724501040 นางสาว พรทิวา โคตรวงษา 3.06 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

97 5721501116 นางสาว พรพิมล โกษา 2.74 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

98 5624501021 นางสาว พรมณี ไพรพฤกษ์ 2.72 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

99 5721501010 นางสาว พลอยไพลิน พรหมจันทร์ 2.33 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

100 5424501107 นางสาว พวงทอง ศักด์ิสิงห์ 2.3 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

101 5821501021 นางสาว พัชรพร นวลวิมล 2.79 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

102 5821501069 นางสาว พัชรพร อินกอง 2.81 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

103 5821501088 นางสาว พัชราภรณ์ ดวงเงิน 2.47 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

104 5721501052 นาย พิเชษฐ์ จันทสิงห์ 2.51 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

105 5821501038 นางสาว พินยา แปงใจดี 3.06 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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106 5821501133 นางสาว พิมพ์ชนก อินทรสวัสด์ิ 2.75 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

107 5821501075 นางสาว ไพลิน บุง้ทอง 3.13 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

108 5821501046 นางสาว เฟือ่งฟ้า จันนุบิน 3.46 มีเกรด D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

109 5624501107 นางสาว ภคพรปวีณณ์ ฤทธิวุธ 3.41 มีเกรด D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

110 5621501119 นาย ภควัต เพียรดี 3.58 ภาคเรียนเกินบัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

111 5821501140 นางสาว ภาวนา อ่อนพานิช 2.72 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

112 5621501140 นางสาว มลิกา ภูมีแสง 2.05 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

113 5821501003 นางสาว มะลิษา เสนารักษ์ 2.55 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

114 5624501102 จ่าเอก มานะ ฟักสังข์ 2.89 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

115 5721501143 นางสาว มานิดา วรรณทอง 2.61 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

116 5821501023 นางสาว มาลินี โลนุช 2.79 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

117 5821501160 นางสาว มีนา แซ่ล้ี 3.02 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

118 5721501035 นางสาว มุกดาพร เอี่ยมวงศ์ 2.65 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

119 5721501096 นางสาว เมวิญา เมืองผา 2.48 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

120 5621501163 นางสาว รัชดาภรณ์ แสงดี 2.46 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

121 5821501076 นาย รัฐพงษ์ เทพทอง 2.83 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

122 5721501012 นางสาว รัตติกาญจน์ ปักการะนัง 2.75 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

123 5721501111 นางสาว รุ่งอรุณ กล่ าทอง 2.63 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

124 5821501147 นางสาว ลักษมี ปรีดาภักดี 3.36 มีเกรด D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

125 5624501005 นางสาว ลัดดาวัลย์ วรรณดร 2.64 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

126 5624501087 นาย วชิรา จันธิมา 3.65 ภาคเรียนเกินบัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่99 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

127 5821501120 นาย วรชาติ เจริญโสภา 3.03 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

128 5821501055 นางสาว วรรณิภา เเผงอ่อน 2.63 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

129 5624501036 นางสาว วราพร นามบุตร 3.11 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

130 5821501073 นาย วัชระ มีอาษา 3.22 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

131 5721501112 นางสาว วัชรี ดวงไข่สอน 2.54 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

132 5624501024 นางสาว วัลลภา เลิศวิลัย 3.41 มีเกรด D,D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

133 5621501060 นางสาว วิภาพร มะหมัดเหม 2.47 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

134 5821501019 นางสาว วิลาวรรณ เกิดสุข 2.35 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

135 5821501074 นางสาว วิไลวรรณ ทองกาล 2.74 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

136 5821501024 นาย วิศรุต ราชทิพย์ 2.95 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

137 5724501053 นางสาว วิสุดา บุตรดี 2.74 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

138 5821501122 นางสาว ศิริกาญจน์ ปานน้อย 3.47 มีเกรด D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

139 5821501123 นางสาว ศิริภรณ์ แก้ววงษ์ยา 2.98 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

140 5821501129 นางสาว ศิริยาภรณ์ ทีฆาวงค์ 3.16 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

141 5721501164 นางสาว ศิริลักษณ์ ฤทธิยงค์ 2.8 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

142 5821501011 นางสาว ศิริวัลย์ ทับผล 2.73 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

143 5821501105 นางสาว ศุจิธรา ไชยทอง 2.78 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

144 5821501127 นางสาว ศุภกานต์ สุดธัญญรัตน์ 2.88 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

145 5724501035 นางสาว ศุภกานต์ สุยะ 2.81 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

146 5721501028 นางสาว ศุภรดา ภุมรินทร์ 2.51 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

147 5721501014 นางสาว ศุภวรรณ อินทจร 2.29 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่100 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

148 5821501156 นางสาว สายธาร ภูมิสุวรรณ์ 3.1 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

149 5821501045 นางสาว สาวิตรี ทวีลาภ 3.3 มีเกรด D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

150 5724501073 นางสาว สุจิตตรา แซ่ซือ 2.97 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

151 5624501018 นาย สุชาติ ตามเพิม่ 2.99 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

152 5821501026 นางสาว สุชานาฎ ใจบุญ 2.39 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

153 5821501134 นางสาว สุดารัตน์ โสพรม 3.14 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

154 5721501022 นางสาว สุทธิดา สิงห์ด้วง 2.56 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

155 5721501162 นางสาว สุธิดา ณ น่าน 2.5 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

156 5821501144 นางสาว สุนิษา ค าบอน 2.99 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

157 5624501085 นางสาว สุพรรษา สาโสภา 3.1 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

158 5721501078 นางสาว สุพรรษา อ่วมกล่ิน 3.07 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

159 5821501117 นางสาว สุพัตรา มหาชัย 2.56 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

160 5821501157 นางสาว สุภรัตน์ สิงห์โตทอง 2.73 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

161 5624501052 นางสาว สุภาภรณ์ บุญปก 3.27 มีเกรด D,D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

162 5721501159 นางสาว สุภาวรรณ คามวาศรี 2.44 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

163 4924501094 นางสาว เสาวนีย์ ดาปาน 2.59 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

164 5821501130 นางสาว เสาวลักษณ์ หมากชมภู 3.42 มีเกรด D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

165 5821501152 นาย อชิระ จันทร์อ่อน 2.97 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

166 5624501076 นาย อภิชาติ ตาพันธุ์ 3.41 มีเกรด D,D+บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

167 5721501043 นาย อภิวัฒน์ ทองสุข 2.86 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

168 5721501114 นางสาว อมรรัตน์ ยุพงษ์ 2.19 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่101 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

169 5721501019 นางสาว อรอนงค์ ทองคล่ี 2.18 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

170 5821501016 นางสาว อรุณรุ่ง ทัง่กลาง 2.09 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

171 5821501116 นางสาว อัญชลี ไชยปัญหา 2.82 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

172 5524501152 นาย อาทิตย์ ภัศนาอัตถฤษฎ์ 2.91 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

173 5821501072 นางสาว อารียา ราชศิริ 2.93 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

174 5621501167 นางสาว อารียา อินทร์ทอง 2.54 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

175 5824501063 นางสาว อุบล ประจิตร 3.49 มีเกรดยกเว้นบัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

176 5721501007 นางสาว อุไรวรรณ เถาว์โท 2.31 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

177 5624501031 นางสาว อุษา วิยาสิงห์ 2.92 บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่102 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5721283019 นางสาว ชนากานต์ กล้ากสิการ 3.96 1 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

2 5721203048 นางสาว สวิชญา ศรีประมง 3.85 1 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

3 5721701018 นาย อมฤต วงศ์ภากร 3.83 1 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ วทิยาศาสตร์ฯ

4 5721211017 นางสาว สุทราวดี ข าอนันต์ 3.79 1 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

5 5721211011 นางสาว อมรรัตน์ รสโสดา 3.77 1 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

6 5721288012 นางสาว อัจฉรา เก่าบางยาง 3.63 1 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วทิยาศาสตร์ฯ

7 5721284009 นางสาว สุธิดา แซ่ฉั่ว 3.6 2 วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

8 5721288011 นางสาว พรชนก จันทร์หา 3.59 2 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วทิยาศาสตร์ฯ

9 5721281010 นาย มนตรี ภักดี 3.54 2 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

10 5821282041 นางสาว ชนานาถ แซ่โง้ว 3.49 2 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

11 5721282007 นางสาว จิดาภา สุธานนท์ 3.42 2 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

12 5721203049 นางสาว อินทุอร ส าราญกมล 3.35 2 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

13 5721203019 นางสาว นวลอนงค์ อินทร์เคน 3.31 2 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

14 5521203157 นางสาว กนกนาถ ตระการลิขิต 3.05 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

15 5721288014 นางสาว กนกอร ป่อซ่ิว 2.97 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วทิยาศาสตร์ฯ

16 5721282036 นางสาว กมลชนก ศรารัชต์ 3.39 มีเกรด D+ วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

17 5721240003 นางสาว กรรณิการ์ พวงบุบผา 3.11 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีอุตสาหกรรม วทิยาศาสตร์ฯ

18 5321203049 นาย กฤตนัย ก๋าวี 2.34 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

19 5821282028 นาย กฤติน ล้ิมเจริญ 2.76 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

20 5421242010 นาย กฤษฏา บุญจันทร์ 2.7 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (วทิยาการโทรคมนาคม)วทิยาศาสตร์ฯ

21 5621207025 นาย กฤษดา ประทุม 2.56 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่103 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

22 5721281002 นาย กษิด์ิเดช สันโดษ 3.03 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

23 5621207066 นาย กสิณ วงศ์อุปราช 2.55 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

24 5721283039 นางสาว กอบกุล นาวี 2.97 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

25 5721282016 นางสาว กัญญลักษณ์ ก่อเกียรติตระกูล 3.12 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

26 5721225004 นางสาว กันยารัตน์ สิริสุนทโรทัย 3.03 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

27 5721225003 นางสาว กันยาเรศ สิริสุนทโรทัย 3.09 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

28 5424265028 นาย กัมพล สุนันทิพย์ 2.47 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

29 5721283011 นางสาว กาญจนา จีระออน 2.61 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

30 5721240002 นางสาว กาญจนา พรมมาศ 2.7 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีอุตสาหกรรม วทิยาศาสตร์ฯ

31 5521280002 นางสาว กาญจนา มุกดา 2.86 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีอุตสาหกรรม (ปโิตรเคมีและส่ิงแวดล้อม)วทิยาศาสตร์ฯ

32 5621207096 นางสาว กาญจนา ลีลาเชษฐวงศ์ 2.42 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

33 5521211024 นางสาว กิ่งกานต์ นามวงค์ 2.83 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

34 5221207093 นาย กิตติวัฒน์ จอมหงษ์ 2.69 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

35 5621225014 นาย กิตติวัฒน์ ธนกิจวงศ์สกุล 2.36 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

36 5321241015 นาย กิตติศักด์ิ เนตรทองค า 2.7 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์)วทิยาศาสตร์ฯ

37 5721203005 นาย กิติพงษ์ เหียนขุนทด 3.1 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

38 5521203107 นางสาว กุลฉัตร ป้องศรี 2.32 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

39 5521222034 นางสาว กุลรัตน์ ผะกาเกษ 2.19 วทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

40 5421237031 นาย เกรียงศักด์ิ มาตวงศ์ 3.02 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วทิยาศาสตร์ฯ

41 5821282051 นาย เกียรติศักด์ิ โพยนอก 3.13 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

42 5324250013 นางสาว ขวัญชนก เหลือสืบชาติ 2.46 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพ)วทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่104 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

43 5621282023 นาย คเชนท์ นิมิตรตระกูลชัย 3.08 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

44 5024230007 นาย คมกริช ปานแย้ม 3.23 วทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วทิยาศาสตร์ฯ

45 5721225006 นาย คมกฤษฎิ์ อุทารจิตต์ 2.97 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

46 5621238017 นาย คมชาญ ตระการไพฑูรย์ 2.2 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วทิยาศาสตร์ฯ

47 5721203011 นาย คมสัน นาคเส็ง 2.69 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

48 5721281014 นาย ค ารณ บุญศรีรัมย์ 2.65 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

49 5521280004 นาย ฆฤณธนัชญ์ สายแก้ว 2.92 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีอุตสาหกรรม (ปโิตรเคมีและส่ิงแวดล้อม)วทิยาศาสตร์ฯ

50 5521260022 นาย จักรินทร์ สุทธิวิไชย 2.56 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วทิยาศาสตร์ฯ

51 5621222007 นาย จักษวัชร คณฑา 2.45 วทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

52 5721215012 นางสาว จันทนี ภูเ่จริญ 2.79 วทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

53 5721211004 นางสาว จิตติมา เชื้อสายใจ 3.11 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

54 5721203034 นางสาว จิตติมา วินิจปรีชากุล 2.6 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

55 5721283045 นางสาว จิราพร กิตตะพัตร์ 3.44 ภาคเรียนเกินวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

56 5721203027 นางสาว จิราพร ชิตไชยนันท์ 2.92 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

57 5521225021 นางสาว จิริยา อนุอัน 2.57 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

58 5621222008 นางสาว จีรนันท์ อังสุโชติ 2.64 วทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

59 5721283013 นางสาว จุฑาเพชร ไกรเทพ 2.32 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

60 5721203020 นางสาว จุฬาลักษณ์ อ๊อดสมาน 2.95 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

61 5221207099 นาย เจษฎา แจ้งเหตุ 2.42 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

62 5421225037 นาย ชนะชล เกศศรี 2.69 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

63 5621282017 นาย ชนะพล ชูประเสริฐ 3.19 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่105 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

64 5621225035 นาย ชนาธิป มหจิตรเลิศนนท์ 2.68 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

65 5721207006 นางสาว ชนิกา บุญจันทร์ 3.29 มีเกรด D+ วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

66 5721203056 นางสาว ชมพูนุท อินทรสวัสด์ิ 2.84 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

67 5721288018 นางสาว ชลธารา ยามาลี 2.59 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วทิยาศาสตร์ฯ

68 5221237038 นาย ชลธิช ทองคง 3.08 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วทิยาศาสตร์ฯ

69 5621282001 นาย ชลัสพงศ์ ธูปพร 2.24 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

70 5721284018 นาย ชาญยุทธ วันพุทธา 2.79 วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

71 5721282022 นาย ชารีฟ ยะซัน 3.16 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

72 5621207013 นาย ชินวัฒน์ ทองมุกข์ 2.75 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

73 5521237010 นาย เชิดธงชัย พิชพันธ์ 2.51 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วทิยาศาสตร์ฯ

74 5721283028 นางสาว โชติรส ดีกล้า 2.9 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

75 5521211025 นางสาว ฐาปนี ศรีใส 2.27 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

76 5821282013 นาย ฐิติกร พงษ์ดี 3.03 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

77 5821282003 นาย ฐิติพงษ์ สินสถาพรพงศ์ 3.27 มีเกรด D,D+วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

78 5721284014 นางสาว ณปภัช พุม่ไม้ 3.05 วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

79 5721281023 นาย ณพลกฤต ทองพัชรพล 2.57 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

80 5721225012 นางสาว ณัชชา ขาวแสง 2.73 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

81 5721207010 นาย ณัชพล ดิษฐรักษ์ 2.67 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

82 5721283001 นางสาว ณัฐกรณ์ เพชรประพันธ์ 2.2 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

83 5521222026 นางสาว ณัฐชญา จันทราภาขจี 2.16 วทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

84 5721203051 นางสาว ณัฐชยา ดลชม 3.33 มีเกรด D,D+วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่106 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

85 5621238032 นาย ณัฐพงษ์ นาจ าปา 2.4 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วทิยาศาสตร์ฯ

86 5721283025 นาย ณัฐพล สาระพิมพา 2.42 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

87 5721203050 นาย ณัฐภัทร ดวงมรกต 2.6 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

88 5621282033 นาย ณัฐวัตร กิจประยูร 2.32 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

89 5721283040 นาย ณัฐวุฒิ สาศรีสุข 2.58 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

90 5621211035 นางสาว ณิชนาพร จังรัสสะ 2.51 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

91 5421203039 นางสาว ดลพร สุจารีย์ 2.29 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

92 5721207051 นาย ด ารง ผลาเกตุ 3.1 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

93 5621207022 นาย ถิรพันธ์ พันธ์ชื่น 2.92 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

94 5721282018 นางสาว ทยาภา เบีย้วทุง่น้อย 2.57 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

95 5721225008 นาย ทศพล กิ่งแก้ว 2.9 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

96 5621225012 นาย ทศพล สงศรี 2.83 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

97 5621282002 นาย ทักษ์ดนัย พลแสน 2.42 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

98 5721283002 นาย ทินกฤต เหลืองประภา 3.8 ภาคเรียนเกินวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

99 5721281024 นาย ทิวัตถ์ เลิศพิทักษ์พงศ์ 2.62 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

100 5721701002 นางสาว ทิวาพร ค าพวง 3.17 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ วทิยาศาสตร์ฯ

101 5421234015 นางสาว โทโมมิ โชติอุดม 2.45 วทิยาศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ วทิยาศาสตร์ฯ

102 5221207052 นาย ธนกร ทรงสิริสุข 3.82 ภาคเรียนเกินวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

103 5221207079 นาย ธนพงศ์พรรณ เหลืองประสิทธิ์ 2.34 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

104 5821282002 นางสาว ธนพร เวียงทอง 2.78 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

105 5321207066 นาย ธนวัฒน์ พันธ์บัว 2.8 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่107 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

106 5321225001 นาย ธนะวัฒน์ ศรีสุนทรไท 2.86 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

107 5621237004 นาย ธเนศ จิตมัยวงษ์ 2.26 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วทิยาศาสตร์ฯ

108 5524283015 จ่าสิบเอก ธวัชชัย มาลา 3.23 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

109 5721283043 นางสาว ธัญชนก วงษ์เพ็ญ 2.39 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

110 5521282067 นาย ธัญธร วงศ์ไพบูลย์ 2.16 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

111 5721701016 นางสาว ธัญศิณันพัชร์ แสนสุข 2.89 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ วทิยาศาสตร์ฯ

112 5721282021 นาย ธันวา จงสวัสด์ิ 2.58 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

113 5721283012 นางสาว ธารินี ยันรัมย์ 2.25 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

114 5421265008 นาย ธีรเดช สีสด 2.33 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

115 5721254001 นางสาว ธีราพร ปาปะขี 3.13 วทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ประยุกต์ วทิยาศาสตร์ฯ

116 5721207043 นาย นพนัยน์ เชี่ยวกล 2.75 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

117 5721216001 นาย นรพิชญ์ ภัททจารี 3.41 มีเกรด D,D+วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี วทิยาศาสตร์ฯ

118 5121208015 นาย นริศร เซ่ียงฉิน 2.47 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

119 5321216018 นางสาว นฤมล ดวงพล 2.17 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี วทิยาศาสตร์ฯ

120 5521215016 นางสาว นฤมล เรืองเชื้อเหมือน 3.02 วทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

121 5521203114 นาย นวพล ปัญญาบัณฑิตสกุล 2.36 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

122 5521222014 นางสาว นวลจันทร์ เกมกลาง 2.15 วทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

123 5821282009 นางสาว นัชชา พูลประเสริฐ 2.77 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

124 5421245027 นาย นัฐนิธนันณ์ มาหามาฐิคุณห์ 2.46 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)วทิยาศาสตร์ฯ

125 5721701012 นาย นัฐพล มาลัย 2.73 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ วทิยาศาสตร์ฯ

126 5724283012 นางสาว นันทพร แป้นไทย 3.08 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่108 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

127 5721216006 นางสาว นันทวัน เมืองนิล 3.06 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี วทิยาศาสตร์ฯ

128 5221207003 นาย นันทิภาคย์ มีปัญญา 2.48 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

129 5221207020 นาย นิธิกร เหลือรักษ์ 2.32 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

130 5721282038 นาย นิรุต มีชัยชนะ 2.98 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

131 5621281010 นางสาว นิลกาญจน์ ฤทธิดี์ 2.38 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

132 5721701008 นางสาว นิลวรรณ โพธิแ์ย้ม 3.09 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ วทิยาศาสตร์ฯ

133 5721203004 นางสาว นุชนารถ หนูบ ารุง 2.89 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

134 5524283006 นางสาว นุชประวีณ์ โกยทา 2.93 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

135 5521225004 นาย เนติกร อุดมพรประสาท 2.71 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

136 5321236007 นาย บวรโยธิน คูนา 2.72 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วทิยาศาสตร์ฯ

137 5621207064 นาย บัณฑิต ตรีรัตนประคอง 2.36 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

138 5721236003 นาย บารมี พนาปิยะสกุลไชย 2.65 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)วทิยาศาสตร์ฯ

139 5721207050 นาย บุญญฤทธิ์ สังข์ทอง 3.06 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

140 5521222023 นางสาว เบญจวรรณ พันธ์ช านาญ 2.1 วทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

141 5421216002 นางสาว เบญจวรรณ ลายนารี 2.48 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี วทิยาศาสตร์ฯ

142 5721225020 นาย ปฏิยุทธ อุทยานินทร์ 2.77 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

143 5621260008 นางสาว ปณิตา ปานส าราญ 2.27 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วทิยาศาสตร์ฯ

144 5521225053 นาย ปณิทัธ ศรีประเสริฐ 2.43 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

145 5821282030 นางสาว ปภัสนัยณ์ ธูปพร 2.84 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

146 5721282029 นางสาว ปภาวรินท์ ภูช านิ 2.97 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

147 5621216005 นางสาว ปรรณรัสสร ด าดี 2.75 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี วทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่109 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

148 5421245065 นาย ประธาน วัฒนถิรเศรษฐ 2.5 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)วทิยาศาสตร์ฯ

149 5721281021 นาย ประภากร จันทรก าพู 2.94 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

150 5721203016 นางสาว ประภาพรรณ กล่อมมานพ 2.68 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

151 5721215007 นางสาว ประภามาศ พูนเจริญ 2.84 วทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

152 5721282012 นาย ปราโมทย์ แสนทวี 3.12 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

153 5321241029 นาย ปริวัฒน์ บุญปลูก 2.09 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์)วทิยาศาสตร์ฯ

154 5321260007 นาย ปริสร์ เอนกวนนท์ 2.34 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วทิยาศาสตร์ฯ

155 5421240007 นางสาว ปวีณา จันทร์สีทอง 2.24 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีอุตสาหกรรม วทิยาศาสตร์ฯ

156 5721211013 นาย ปัญญา ศรีวงษ์ชัย 2.94 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

157 5721222013 นางสาว ปาริชาติ สุขโข 2.69 วทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

158 5621283039 นางสาว ปาลิดา เทศกระโทก 2.08 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

159 5721222008 นางสาว ปิยธิดา เดชบุญ 3.08 วทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

160 5621203055 นาย ปิยะนันท์ พรชัยกุล 2.68 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

161 5721211015 นางสาว ปิยะนุช ตัณฑ์เอกชน 3 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

162 5621280004 นาย ปิยากร ทองชั่ง 3.1 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีอุตสาหกรรม (ปโิตรเคมีและส่ิงแวดล้อม)วทิยาศาสตร์ฯ

163 5621225052 นางสาว ปิยาพัชร ดาวจันทร์ 2.91 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

164 5721203036 นางสาว ผกามาศ วันสาตร์ 2.71 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

165 5521236050 นาย พงศกร ศรีแสงฉาย 2.17 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)วทิยาศาสตร์ฯ

166 5521203111 นาย พชร สงวนศิลป์ 2.37 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

167 5721283029 นางสาว พนิดา จงจิตร 3.08 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

168 5421207076 นาย พรชัย ตุดถีนนท์ 2.47 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่110 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

169 5721203054 นางสาว พรนิภา วุฒิยา 2.74 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

170 5521207004 นางสาว พรพรรณ รุ่งเนียม 2.58 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

171 5521225067 นาย พรยศ วงษ์มาลัย 2.75 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

172 5521203126 นางสาว พรรณทิพย์ บุญมีรอด 2.61 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

173 5621282013 นางสาว พรสวรรค์ แซ่ซ้ิม 2.53 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

174 5721284017 นางสาว พรสุดา แซ่ตัง 3.3 มีเกรด D,D+วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

175 5621283036 นางสาว พรสุดา รานอก 2.63 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

176 5721207047 นาย พลวัต จรรยาวิทยานนท์ 3.16 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

177 5521225006 นาย พลวัตร ปรากฏ 2.55 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

178 5721203035 นางสาว พลอย ลพชู 2.65 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

179 5721282017 นางสาว พวงเพชร วีรเมธางกูร 2.87 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

180 5521236039 นาย พหลธน ริปันโน 2.12 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)วทิยาศาสตร์ฯ

181 5721282040 นาย พัชรพล สะโจมแสง 2.76 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

182 5721211012 นางสาว พัชราภรณ์ เกษรี 2.58 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

183 5721207008 นางสาว พัชราภา ชมประคต 3.19 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

184 5324252005 นาย พิชัย แก้วศรีโพธิ์ 3.58 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

185 5421207010 นาย พิทวัส อัมภรัตน์ 2.21 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

186 5721251001 นางสาว พิมพ์ทอง จันทวิพันธ์ 2.72 วทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

187 5721701010 นาย พิสิทธิ์ เนตรนิล 3.09 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ วทิยาศาสตร์ฯ

188 5521225036 นาย พีระศิลป์ จรัสแสงสมบูรณ์ 2.7 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

189 5721211006 นางสาว แพรว จงรวมกลาง 2.69 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่111 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

190 5621238033 นาย ไพศาล นาจ าปา 2.39 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วทิยาศาสตร์ฯ

191 5421203093 นางสาว ภรณ์ทิตฌา อัชชะ 2.55 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

192 5421208014 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ดวงนามน 2.32 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

193 5621260030 นางสาว ภศิชา พัฒนจันทร์ 2.41 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วทิยาศาสตร์ฯ

194 5221207086 นาย ภัทร์ เชื้ออธิกวงศ์ 2.88 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

195 5721203045 นางสาว ภัทราภรณ์ พุม่ปรึกษา 2.81 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

196 5721211024 นางสาว ภาวดี ภูมิมี 2.87 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

197 5621260001 นางสาว มณีวรรณ นิยมศรี 2.82 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วทิยาศาสตร์ฯ

198 5421203035 นาย มนต์ปราชญ์ อ่วมปลิก 2.42 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

199 5621281009 นางสาว มนทิรา แซ่ปึง 2.3 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

200 5721283034 นางสาว มนพร ทองภูธรณ์ 3.38 ภาคเรียนเกินวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

201 5721211022 นาย มนัส กาเผือก 2.88 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

202 5221207075 นาย ยุทธนันท์ พันส าอางค์ 3.09 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

203 5621238021 นาย ยุทธนา ต้ันเจริญ 2.7 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วทิยาศาสตร์ฯ

204 5421265017 นาย ยุทธนา สุวรรณนาคี 2.25 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

205 5721282015 นางสาว ยุพา พลสิทธิ์ 3.23 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

206 5721283044 นางสาว รชนิศ สุขขี 3.42 ภาคเรียนเกินวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

207 5421208030 นางสาว รชยา ศิริโรจน์พัฒนกุล 3.1 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

208 5621238042 นาย รณกฤต ทรัพย์สนอง 2.28 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วทิยาศาสตร์ฯ

209 5621254003 นาย รณยุทธ์ ก าเนิดแจ้ง 2.59 วทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ประยุกต์ วทิยาศาสตร์ฯ

210 5621207011 นาย รพีภัทร สามารถ 2.41 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่112 จาก 179
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211 5621237002 นาย รัชวิทย์ บรรจมาตย์ 2.8 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วทิยาศาสตร์ฯ

212 5721283003 นางสาว รัตน์ปราณี พันมานิมิตร 2.25 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

213 5621260037 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญณรงค์ 2.9 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วทิยาศาสตร์ฯ

214 5721283020 นางสาว ลลิตา อ่อนศรี 3.45 มีเกรด D,D+,PSวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

215 5721283032 นางสาว ลลิตา อังคะฮาด 3.08 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

216 5721282004 นาย วงศกร กาญจนปทุม 2.59 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

217 5421241022 นาย วชิรายุ พรหมสิงห์ 2.73 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์)วทิยาศาสตร์ฯ

218 5721238007 นาย วรัญญู ปานทัง่ทอง 2.69 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วทิยาศาสตร์ฯ

219 5721225009 นางสาว วรางคณา แม้นถาวรพันธ์ 2.77 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

220 5321701033 นางสาว วราทิพย์ พูลเกษม 2.2 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ วทิยาศาสตร์ฯ

221 5521203113 นาย วรายุธ ศรีนอก 2.46 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

222 5721701017 นางสาว วลัยรัตร์ บ ารุงภักดี 3.05 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ วทิยาศาสตร์ฯ

223 5721203053 นาย วสุ โพธิเ์อี่ยม 2.88 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

224 5321207042 นาย วัชรินทร์ คมน์อนันต์ 3.49 ภาคเรียนเกินวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

225 5721283035 นางสาว วันทนา นุชข า 2.9 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

226 5721215008 นาย วารุต เขมวงค์ 2.86 วทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

227 5721288003 นางสาว วิริยา มะกอกนา 2.68 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วทิยาศาสตร์ฯ

228 5721288013 นางสาว วิริยา สมตัว 2.39 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วทิยาศาสตร์ฯ

229 5721211016 นางสาว วิลาสินี วังเสนา 2.56 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

230 5721211020 นางสาว วิไลนุช เล้งค า 2.73 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

231 5621238028 นาย วิศว ภูพ่วง 3.3 มีเกรด D+ วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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232 5424265001 นาย วิสุทธิ์ เหมือนจันทร์ 3.01 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

233 5721281016 นาย วีรพล วงค์บุดดี 2.67 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

234 5721225001 นาย วุฒิชัย จองกลาง 3.33 มีเกรด D+ วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

235 5221207023 นาย วุฒิพงศ์ พงศ์เพชรดี 2.53 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

236 5321245003 นาย ศตวรรต เพ็ชรดี 2.2 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)วทิยาศาสตร์ฯ

237 5521282018 นาย ศราวุธ ชวณิช 2.56 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

238 5521237013 นาย ศรุต อึ้งตระกูล 2.11 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วทิยาศาสตร์ฯ

239 5821282016 นางสาว ศลีรา เรืองลอยข า 3.38 มีเกรด D+ วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

240 5721282028 นางสาว ศศินา เตชะพีระพรรณ 3.17 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

241 5721281018 นาย ศักด์ิชัย โกยทรัพย์มา 2.41 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

242 5721203002 นางสาว ศิรดา แสนสุข 2.82 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

243 5721284002 นางสาว ศิริพร พุม่ไสว 3.48 มีเกรด D+ วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

244 5721284001 นางสาว ศิริวรรณ สีด า 3.17 วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

245 5721215003 นางสาว ศิวนาถ จันทร์สุข 2.82 วทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

246 5621260036 นาย ศุภจักร สุริพล 2.17 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วทิยาศาสตร์ฯ

247 5721281007 นาย ศุภณัฐ งามชัยพิสิฐ 2.63 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

248 5621238016 นาย ศุภพงษ์ บวรนันทภาคย์ 3.04 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วทิยาศาสตร์ฯ

249 5721207044 นาย สถาพร ผิวทองงาม 3.43 มีเกรด D+ วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

250 5621238012 นาย สมิทธ์ ทัพประเสริฐ 2.7 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วทิยาศาสตร์ฯ

251 5721283004 นาย สรวิชญ์ ศรีรัตนะ 3.54 มีเกรด D+ วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

252 5721281011 นาย สราวุฒิ บูรณะศิลป์ 2.52 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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253 5421207019 นาย สราวุฒิ อินทรเดช 2.48 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

254 5521225049 นาย สโรดม ทองย้อม 2.62 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

255 5721225007 นางสาว สายสุนีย์ เจริญลาภ 2.93 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

256 5721203010 นางสาว สิตานัน วิวัฒน์ชัยโชค 3.18 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

257 5421225017 นาย สิทธิพงศ์ ครันเล็ก 2.68 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

258 5721283041 นางสาว สิริยากร พุกการะเวก 2.38 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

259 5721283022 นางสาว สุกัญญา กันนุฬา 3.37 ภาคเรียนเกินวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

260 5521222006 นางสาว สุดาพร พลชิต 2.57 วทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

261 5721282006 นางสาว สุดารัตน์ พร้อมแก้ว 2.9 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

262 5721284019 นางสาว สุดารัตน์ ศรีเผือก 3.46 มีเกรด D,D+วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

263 5721203028 นาย สุทิตย์ วงษ์วาน 3.05 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

264 5721284004 นางสาว สุธิดา สุดมี 3.16 วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

265 5721283005 นางสาว สุนันทา ขวดเเก้ว 2.21 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

266 5621260002 นางสาว สุนิศา ภูภ่ักดี 3.05 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วทิยาศาสตร์ฯ

267 5521222027 นางสาว สุนิษา ใจบุญ 2.36 วทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

268 5721284007 นางสาว สุพัตรา แสงดาว 3.17 วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

269 5521260029 นางสาว สุภาพร กล่ินจันทร์ 2.38 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วทิยาศาสตร์ฯ

270 5621237023 นางสาว สุภาพร ยมรักษ์ 2.58 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วทิยาศาสตร์ฯ

271 5721283014 นางสาว สุภาภรณ์ เทพบุตดี 3.07 วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

272 5321225009 นางสาว สุภารัตน์ ฉายมณี 2.98 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

273 5324250015 นางสาว สุภาวดี จารียานุกูล 2.74 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพ)วทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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274 5721207019 นาย สุระ มีบรรจง 3.03 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

275 5621203104 นางสาว สุรัมภา อารยรุ่งโรจน์ 2.75 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

276 5721282044 นาย สุริยา มงคลสุภา 3.25 มีเกรด D+ วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

277 5721284015 นางสาว สุวนันท์ อุทาโย 3.29 มีเกรด D วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

278 5721207004 นาย สุวินัย อุตอามาตย์ 2.76 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

279 5621284017 นางสาว สุวิมล สุดตา 2.8 วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

280 5721284008 นางสาว หนึ่งฤทัย สืบเนียม 3.54 มีเกรด D+ วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

281 5721288010 นางสาว หยกฤดี นพคุณ 2.81 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วทิยาศาสตร์ฯ

282 5721281005 นาย อดิเทพ พุทธจันทร์ 2.2 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

283 5521282044 นาย อดิศักด์ิ วัฒณลาภมงคล 2.39 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

284 5721222007 นางสาว อนงค์นาฏ โพธิสาร 2.56 วทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

285 5621238015 นาย อนวัช ปาลี 2.93 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)วทิยาศาสตร์ฯ

286 5621216001 นางสาว อนัญชนา อุทัยสา 2.27 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี วทิยาศาสตร์ฯ

287 5621207008 นาย อนุชาติ ศรีมาตร 2.25 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

288 5321237014 นาย อนุพงษ์ สว่างศรี 2.41 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วทิยาศาสตร์ฯ

289 5621281003 นาย อนุรักษ์ ศรีวิเศษ 2.52 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

290 5721211010 นางสาว อภิญญา อนุกูล 2.78 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวทิยาศาสตร์ฯ

291 5721216008 นาย อภิสิทธิ์ ภูผิวผัน 2.6 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี วทิยาศาสตร์ฯ

292 5321208020 นางสาว อมรรัตน์ บุญเฮียง 2.32 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

293 5221237041 นาย อมฤต จุ่นทองหลาง 2.18 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วทิยาศาสตร์ฯ

294 5721203025 นางสาว อรนิชา โนะดุน 2.92 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่116 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

295 5221237021 นาย อรรควัฒน์ โอภาสพิทักษ์พงศ์ 3.08 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วทิยาศาสตร์ฯ

296 5521260027 นาย อรรถพล บุญจันทร์ 2.21 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ( เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม )วทิยาศาสตร์ฯ

297 5721251009 นางสาว อรัชพร หัสศรี 2.68 วทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

298 5721281022 นาย อริยะศักด์ิ แก้วสง่า 2.47 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

299 5721281015 นาย อรุณ งามเขียน 3.09 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

300 5621282003 นางสาว อลิษา เทินสะเกตุ 2.34 วทิยาศาสตรบณัฑิต แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วทิยาศาสตร์ฯ

301 5721215013 นาย อัครชัย พลหาญ 2.88 วทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

302 5421245038 นางสาว อังคณา เจษฏารมย์ 3.05 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)วทิยาศาสตร์ฯ

303 5721203031 นางสาว อังคณา พองชัยภูมิ 3.22 วทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

304 5621207092 นาย อัจฉริยะ เกิดหนองสังข์ 2.7 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

305 5621237015 นาย อาคม ศิริเลิศพรรณา 2.09 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)วทิยาศาสตร์ฯ

306 5721283007 นางสาว อาทิติยาพร ศรีวิชัย 3.46 มีเกรด D+ วทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

307 5621280006 นาย อานนท์ โต้ตอบ 3.22 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีอุตสาหกรรม (ปโิตรเคมีและส่ิงแวดล้อม)วทิยาศาสตร์ฯ

308 5721281004 นางสาว อาภัสรา กันณศักด์ิ 2.94 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วทิยาศาสตร์ฯ

309 5421208025 นาย อิทธิพล ศรีสุทธินันทน์ 2.1 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยัวทิยาศาสตร์ฯ

310 5421241019 นาย อิทธิพล อนุสภา 2.11 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์)วทิยาศาสตร์ฯ

311 5521222001 นางสาว อุชุพร ชนะศิลป์ 2.35 วทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

312 5521251009 นาย อุดมศักด์ิ นิลกระวัตร์ 2.1 วทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา วทิยาศาสตร์ฯ

313 5721222005 นาย อุดร พรมด้วง 2.67 วทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

314 5721207029 นาย อุทัย ปาสารักษ์ 2.81 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์ฯ

315 5721215011 นางสาว อุมาภรณ์ ศรีเพชร 3.16 วทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

316 5421225048 นาย เอกชัย ด ารงปัญจวงศ์ 2.95 วทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่118 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5721310119 นางสาว สุดารัตน์ เชิมชัยภูมิ 3.82 1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

2 5624310086 นาย พลัฏฐ์ พัทธดนย์สมบัติ 3.68 2 มีเกรด D+รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

3 5624310073 นาย ณัฐวุฒิ ใจประเสริฐสกุล 3.54 2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

4 5721310071 นางสาว ณัฐวรา ธนาภิวัฒน์สกุล 3.34 2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

5 5624310014 นางสาว กชกร พิณดิษฐ 2.76 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

6 5621310344 นางสาว กนกพร ใจดี 2.4 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

7 5721310142 นางสาว กนกวรรณ อินต๊ะวัน 2.48 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

8 5521310352 นาย กนกศักด์ิ บุญมา 2.33 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

9 5624310045 นาย กฤตนิพัทธ์ สิงห์โพนงาม 2.86 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

10 5621310362 นาย กฤษฎา ต่อสกุล 2.15 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

11 5721310100 นาย ก่อเกียรติ อภิบาลศรี 2.45 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

12 5521310496 นาย ขจรยศ คงสุข 2.23 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

13 5721310077 นาย คณิต สัมฤทธิพ์รสกุล 2.82 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

14 5624310003 นางสาว จันทร์จิรา เจริญสุข 2.78 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

15 5624310008 นางสาว จารุวรรณ วิชัยสอน 2.71 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

16 5621310228 นางสาว จ าเนียร ประสาเนตร 2.14 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

17 5624310101 นางสาว จิตกานต์ สอนแสนวิทย์ 2.42 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

18 5721310095 นาย จิรายุ เพชรพิฆาต 2.48 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

19 5721310034 นางสาว จิรารัตน์ ทัศนะภูมิ 2.27 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

20 5721310121 นางสาว จุฑามาศ ฝูงชมเชย 2.82 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

21 5721310123 นางสาว จุฑารัตน์ หนูอ่อน 2.87 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่119 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

22 5624310066 นาย ฉัตรชัย กาบแก้ว 2.73 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

23 5721310128 นางสาว ชนากานต์ จบศรี 2.85 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

24 5624310042 นางสาว ชรรญชนก ไชยเกตุ 3.05 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

25 5721310015 นาย ชลวิทย์ คุ้มกล่ า 2.76 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

26 5721310124 นาย ชาคร สินสถาพรพงศ์ 3.21 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

27 5721310141 นางสาว ซูไฮดา หามะ 3.01 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

28 5621310311 นางสาว ฐานิสรา อยู่ยืด 2.34 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

29 5721310003 นางสาว ฐิติมา สนธินุช 2.89 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

30 5924310064 สิบต ารวจตรีณรงค์วรรณ สุขข า 3.18 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

31 5621310048 นาย ณัชพน เพชรหาญ 2.17 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

32 5624310020 นางสาว ณัฏฐวรินทร์ ศรีชนะ 2.76 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

33 5721310022 นางสาว ณัฐกานต์ อติชาติ 2.81 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

34 5721310149 นาย ณัฐชัย อินทกาญจน์ 2.09 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

35 5721310132 นางสาว ณัฐพร ศรีสุธรรม 3.25 มีเกรด D+รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

36 5624310010 สิบเอก ณัฐพล บุตรจันทร์ 2.58 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

37 5721310049 นาย ณัฐพัชร์ ทองสุพรรณ์ 2.96 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

38 5624310009 นางสาว ณิชาภัทร ค ามี 3.29 มีเกรด D+รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

39 5721310084 นางสาว ณิชาภา ศรีวิเศษ 2.48 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

40 5721310068 นาย ทรงฤทธิ์ บุญภิญโญ 2.08 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

41 5721310052 นางสาว ทิพวรรณ มณีโชติ 3.03 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

42 5624310006 นางสาว ทิพาพร เขียวสด 2.65 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่120 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

43 5721310156 นาย ธนกร หงษา 2.77 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

44 5621310099 นาย ธนพล วงนาญาติ 2.15 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

45 5621310372 นาย ธนิสร ลักษณโกเศศ 2.4 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

46 5721310046 นาย ธัญญวัฒน์ แก้วโอภาส 2.57 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

47 5721310109 นางสาว ธิดารัตน์ ลุนาชัย 2.29 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

48 5721310134 นาย ธีรพงษ์ แก้วตะโก 3.03 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

49 5621310062 นาย ธีรพงษ์ ทับทิม 3.25 มีเกรด D รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

50 5624310011 จ่าเอก ธีรภัทร คนมี 2.47 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

51 5721310106 นางสาว ธุวพร ฤกษ์สมุทร 3.15 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

52 5621310026 นาย นครินทร์ สุทธิสา 2.95 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

53 5721310126 นาย นนท์ปวิธ แสนศิริ 3.02 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

54 5721310042 นางสาว นพธีรา นพจรูญ 2.09 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

55 5721310152 นาย นภกร สิมะพัฒนสาร 2.99 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

56 5624310044 นางสาว นฤมล สายเจริญ 2.76 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

57 5721310133 นาย นัฐวุฒิ สิรกุลยวรรณ 2.58 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

58 5721310122 นางสาว นันทิชา ล าดวน 3.01 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

59 5721310018 นางสาว นัยนา ช้างป่าดี 2.12 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

60 5621310414 นาย นิกร คงธรรมชาติพร 2.32 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

61 5721310032 นางสาว นิตยา สายรัตน์ 2.86 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

62 5721310081 นางสาว บุษบาวรรณ ชาดา 3.14 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

63 5721310074 นาย ปฐมพงศ์ ทองนุช 2.68 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่121 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

64 5721310007 นาย ปรินทร ศิริเอี้ยวพิกูล 2.85 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

65 5721310025 นางสาว ปรีญานุช เขียวข า 2.37 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

66 5721310099 นางสาว ปวีณา ชุดไธสง 2.42 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

67 5521310066 นาย ปัญญาวุธ พุฒคง 2.03 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

68 5721310140 นาย ปาณชัย วงศรีเทพ 3.14 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

69 5624310019 นางสาว ปาณิศา แก้วภักดี 3.18 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

70 5721310024 นางสาว พรนิภา ปาหนูเวช 3.1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

71 5721310090 นางสาว พรพรรณ นันทเจริญวงศ์ 3.2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

72 5721310148 นาย พัทธนันท์ กาหลิบ 2.34 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

73 5721310004 นาย พีระพัฒน์ แท่นนาค 3.15 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

74 5721310033 นาย เพ็ญเพชร ตรีภพ 2.82 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

75 5721310151 นาย ภคพล บุญจูง 2.45 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

76 5721310135 นางสาว ภัทราพร ยอดนาราศรี 3.17 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

77 5721310108 นางสาว ภัทรินทร์ภรณ์ บุญเฉิดฉาย 2.47 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

78 5624310036 นาย ภาณุ ตันจอ 2.82 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

79 5721310036 นาย ภาณุพันธ์ ทองสกุล 2.92 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

80 5621310146 นาย ภานุวัฒน์ คงประไพ 2.51 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

81 5621310416 นาย ภาวสุ เลขะภักดีกุล 2.66 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

82 5721310030 นาย ภูตะวัน ดีการกล 2.67 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

83 5721310092 นาย ภูมิดิษฐ์ บุญรอด 2.97 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

84 5624310088 นาย มงคล เพิม่พูล 3.03 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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85 5721310089 นางสาว มณิการ์ ปัญญาวงษ์ 2.84 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

86 5624310079 นางสาว มธุชา ชูธรรม 2.42 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

87 5624310085 นาย มานพ ชูติเสรี 3.26 มีเกรด D+รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

88 5721310102 นางสาว มาริสา กองก่ า 3.12 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

89 5721310120 นางสาว ยลดา คูวันนิวัติ 2.99 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

90 5721310014 นาย รณชัย กุค าใส 2.65 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

91 5624310081 นางสาว รัตนาพร ตระการจันทร์ 2.81 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

92 5721310051 นาย ราชศักด์ิ หมีเทียน 2.54 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

93 5721310057 นาย ราเชน รัตนะศิลป์ 2.57 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

94 5624310053 นางสาว ลัดดา ชัยทัตย์ 2.73 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

95 5621310050 นางสาว วรรณเพ็ญ ประตูดาน 2.76 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

96 5721310115 นางสาว วราภรณ์ ชาวน้ าวน 2.39 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

97 5624310055 นางสาว วลัยพร กรุงกลาง 3.11 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

98 5721310130 นาย วัชรพงษ์ ชมแก้ว 2.12 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

99 5721310146 นาย วัชระ ข าศิริ 2.54 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

100 5624310077 นางสาว วัชราภรณ์ ทองสุทธิ์ 2.66 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

101 5721310076 นาย วาทิต มัสโอดี 2.55 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

102 5621310116 นางสาว วาสนา ชุบขุนทด 2.31 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

103 5721310050 นาย วิทยา จิตจง 2.55 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

104 5721310028 นางสาว วิไลวรรณ ล้ิมสุวรรณ์ 2.51 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

105 5624310052 จ่าสิบเอก วีรยุทธ ธีรชัยสุรนันท์ 2.8 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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106 5721310037 นางสาว วีรวรรณ คงสุวรรณ 3.19 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

107 5624310012 นางสาว ศนิตา บุญประเสริฐ 2.76 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

108 5624310102 นางสาว ศรีสุรัตน์ บุญเกิด 2.9 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

109 5721310031 นางสาว ศศิธร นิใจ 2.2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

110 5721310127 นางสาว ศศิวิมล รัตนพล 2.86 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

111 5624310064 นาย ศักดา พรมจันทา 3.15 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

112 5624310068 นาย ศักด์ิชาย หวังสู้ศึก 3.03 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

113 5721310113 นาย ศิรสรรค์ โชคบ ารุงศิลป์ 2.56 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

114 5721310104 นาย ศิริโชค มั่นทอง 2.37 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

115 5624310058 นางสาว ศิรินทิพย์ แสงฉาย 2.73 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

116 5621310082 นาย ศิลปสิทธิ์ อรุณโน 3.12 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

117 5721310110 นาย สมพงษ์ โพธิพ์ันธ์ 2.57 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

118 5721310101 นาย สมรักษ์ หลงนาม 2.41 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

119 5521310281 นางสาว สมฤทัย เลขนอก 2.17 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

120 5721310035 นาย สหรัฐ ศักด์ิสุรทรัพย์ 3.13 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

121 5721310116 นาย สันติ ตรีศรี 2.4 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

122 5721310114 นาย สาธิต มณีผ่อง 2.8 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

123 5721310016 นางสาว สายฝน ชานอก 2.29 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

124 5721310073 นางสาว สิริธร วรครุธ 2.69 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

125 5621310312 นางสาว สิริพร วงษ์จีน 2.23 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

126 5721310125 นางสาว สิรีนาฎ อาจนุการ 2.77 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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127 5721310155 นางสาว สุดารัตน์ ปะวันโน 2.62 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

128 5721310010 นางสาว สุธิตา แก้วมนตรี 2.75 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

129 5721310131 นางสาว สุธิมนต์ โภคประเสริฐ 2.73 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

130 5521310089 นางสาว สุนันทา สุขดี 2.09 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

131 5721310083 นางสาว สุนิสา ภูช่ื่น 2.33 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

132 5721310080 นางสาว สุภาพร ทองดีนอก 2.39 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

133 5721310088 นาย สุรสิทธิ์ เอียดค าสอน 2.65 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

134 5624310024 นางสาว สุรีพร รักถิ่นพนา 2.37 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

135 5621310308 นางสาว สุวนันท์ มหานาม 2.37 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

136 5624310097 นางสาว เสาวนีย์ เลิศจันทร์ 2.83 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

137 5621310078 นางสาว อนุตรา ปัดไธสง 2.13 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

138 5521310467 นาย อนุพงษ์ ศรีวิชัย 2.25 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

139 5521310027 นาย อภิรักษ์ บัววารี 2.13 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

140 5721310070 นางสาว อภิสรา นนทะโคตร 3.27 มีเกรด D+รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

141 5624310074 นางสาว อรอุมา โพธิธ์าราม 2.86 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

142 5721310058 นางสาว อังคณา เพ็งถมยา 2.46 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

143 5624310095 นาย อานนท์ แสงสุวรรณ 2.6 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

144 5721310008 นางสาว อาภาภรณ์ นครเสด็จ 2.21 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

145 5721310091 นางสาว อาริตา ฉลาดล้ า 2.5 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

146 5624310059 นางสาว อารีย์ เอี่ยมประทีป 3.08 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

147 5721310096 นาย อิสลาม ภักเปีย่ม 2.81 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่125 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

148 5621310259 นางสาว อุษณีย์ ค าภักดี 2.05 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่126 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5624338010 นาย ภูมิสิทธิ์ ขวัญดี 3.94 1 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

2 5624338014 นาย ฐาปกรณ์ พินธุ 3.86 1 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

3 5721382012 นางสาว เพ็ญศิริ ติรคุณบูรณะ 3.78 1 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (สากล) มนุษยศาสตร์ฯ

4 5721377022 นางสาว เทียนทอง ดวงฤทธิ์ 3.73 1 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

5 5721382005 นาย นครินทร์ ส าเร็จเฟือ่งฟู 3.73 1 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (สากล) มนุษยศาสตร์ฯ

6 5721382010 นางสาว กมลวรรณ ศตรัตพะยูน 3.7 1 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (สากล) มนุษยศาสตร์ฯ

7 5721377006 นางสาว แพรพลอย สมบัติ 3.64 1 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

8 5721377003 นางสาว ศิราภรณ์ พุฒผล 3.4 2 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

9 5621338007 นางสาว กนกพิชญ์ เศรษฐ์ศรีทอง 3.21 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

10 5721377005 นางสาว กนกวรรณ จันทร์เวียง 3.24 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

11 5721338004 นาย กมลชัย ค ามี 3.08 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

12 5521377035 นางสาว กมลพร ปิยะสุวรรณ 3.16 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

13 5721338060 นางสาว กมลวรรณ มาลาวงษ์ 3.53 มีเกรด D+ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

14 5621338119 นาย กริช สุขประโยชน์ 3.08 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

15 5721377010 นางสาว กฤตชญา จั่นกระแสร์ 3.51 มีเกรด D+ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

16 5721338031 นางสาว กิ่งกาญจน์ บุญปัน้ 3.34 มีเกรด D,D+ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

17 5621382007 นาย กิตติศักด์ิ สาระแสน 3.26 มีเกรด D+,E,PSศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (สากล) มนุษยศาสตร์ฯ

18 5721338001 นาย ไกรสิทธิ์ ศรีสนาม 2.93 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

19 5621338098 นาย คณาธิป เอื้อวิเศษวงศ์ 2.41 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

20 5721377031 นาย คีตกานท์กร ภันเต 3.08 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

21 5721338002 นางสาว จันทร์จิรา หลงสมบัติ 3.31 มีเกรด D ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่127 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

22 5621338006 นางสาว จิตสุภา แดงจ ารูญ 2.9 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

23 5521338065 นาย ฉัตรวรุณ ทัพโพชา 2.3 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

24 5721338059 นางสาว ชนาภรณ์ บางศรี 2.68 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

25 5624338033 นาย ชโนทัย ศรีไพสนธิ์ 3.13 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

26 5521338254 นาย ชัยธัช ปติภัทรกาญจน์ 2.46 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

27 5721377036 นางสาว ญาดา นึกรัก 3.3 มีเกรด D,D+,PSศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

28 5721377035 นาย ฐิติ ชัยทร 3.19 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

29 5524338101 นาย ฐิติพัฒน์ วิเวก 2.83 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

30 5621338135 นาย ณรงค์รจน์ มั่นฤกษ์ 2.53 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

31 5624338002 นางสาว ณัฐนารี คงจันทร์ 3.14 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

32 5621338078 นางสาว ณัฐยา กิจจานนท์ 2.51 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

33 5521338001 นางสาว ดาริกา เสนาคูณ 2.99 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

34 5621338054 นาย ธนากร ชาติหนองทอน 2.65 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

35 5721338013 นางสาว ธัญญารัตน์ บรรณจิตร 3.16 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

36 5621338186 นาย ธีรติ อ่องโอภาส 2.34 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

37 5621338136 นาย ธีรพงศ์ แย้มไสว 2.57 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

38 5721338006 นาย นฉัตร แสงสว่าง 3.3 มีเกรด D ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

39 5521338081 นาย นพดล กล่ินพุฒ 2.38 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

40 5521338056 นางสาว นภาวัลย์ ทองเชื้อ 2.64 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

41 5624338001 นางสาว นรินทิพย์ ยุทธเสน 3.39 มีเกรด D+ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

42 5621377003 นาย นัณฑฌา พลทองมาก 2.95 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่128 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

43 5621338025 นางสาว นารีรัตน์ บุญน้อย 2.46 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

44 5621338062 นางสาว เบญจวรรณ มั่นเขตกิจ 2.41 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

45 5621338058 นางสาว ปทิตตา คนสอน 3.42 มีเกรด D,D+,PSศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

46 5721377027 นาย ปวริศร์ สังขวรรณ 3.25 มีเกรด D,D+,PSศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

47 5721377025 นางสาว ปวีณา หมื่นศรี 3.33 มีเกรด D+ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

48 5721338035 นางสาว ปัณณทร แก้วมูลกิจ 3.12 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

49 5724338027 นาย เปรมชัย แสงเงิน 2.92 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

50 5721338018 นาย พงศ์ธร ดีสะท้าน 2.73 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

51 5621338023 นาย พงศภรณ์ ฉัตรวาริน 2.77 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

52 5621377005 นางสาว พรนภา ปุราเต 3.06 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

53 5621338101 นางสาว พรสวรรค์ เจียรศรีวิมล 2.61 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

54 5621338125 นางสาว พันธชา นาคสุข 3.08 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

55 5621338008 นางสาว พิจิตรา ใจซ่ือ 2.37 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

56 5621338061 นาย พิทยาธร แลบัว 3.06 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

57 5621338087 นาย พิพัฒน์ เสริมสมัตถ์ 2.56 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

58 5624338015 นาย พิษณุศักด์ิ อินอนันต์ 3.45 มีเกรด D ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

59 5621338103 นางสาว เพชรรัตน์ ตาฮอง 2.82 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

60 5624338027 นาย ภาณุพงศ์ สุนทรโสพันธุ์ 3.33 มีเกรด D+ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

61 5624338006 นาย ภานุพล ราศรี 2.84 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

62 5721338003 นางสาว มุทิตา เจริญสุข 3.01 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

63 5721377026 นางสาว วรรณิษา แดงเงิน 3.31 มีเกรด D,PSศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่129 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

64 5621338060 นางสาว วริศรา อินทร์โต 3.21 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

65 5624338032 นางสาว วลัยพร ทองทับ 3.4 มีเกรด D,D+ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

66 5624338013 นาย วสันต์ สัตย์ธิพันธุ์ 2.92 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

67 5621382009 นางสาว วันวิสา ชังช่างเรือ 3.17 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (สากล) มนุษยศาสตร์ฯ

68 5621338020 นาย วิชชุนัย ค าทา 2.85 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

69 5621338013 นาย วีรพงศ์ สุวรรณโภชน์ 2.34 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

70 5621338091 นาย ศิริชัย ชูใจ 2.49 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

71 5621338070 นาย ศุภวัฒ ศรีสัจจัง 2.43 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

72 5621338109 นาย เศรษฐศิลป์ รอดแก้ว 2.4 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

73 5621338047 นางสาว สกาวเดือน นิรมลพิศาล 3.15 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

74 5621338157 นาย สถาพร พุม่พวง 2.57 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

75 5721377024 นางสาว สาธินี เรือนไสว 3.53 มีเกรด D+ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

76 5621338132 นางสาว สิริกร เสณะเปรม 2.56 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

77 5621338156 นาย สุวนัส โทนหงษ์ษา 3.04 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

78 5721338036 นางสาว เสาวลักษณ์ ฤทัยรุจนวงศ์ 3.09 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

79 5621338108 นางสาว อธิชา พิชิตยุทธการ 3.23 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

80 5621338083 นาย อภินันท์ จิรปิติสัจจะ 2.87 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

81 5621338081 นาย อภิรัตน์ พัดลม 2.65 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

82 5521338186 นาย อภิสิทธิ์ ชื่นมี 2.49 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

83 5621338024 นางสาว อริสรา ตระกูลพันธ์ดี 2.54 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

84 5621338159 นาย อัครัช ภาสกรจรัส 2.5 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่130 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

85 5621382017 นาย อับดุลมาตีฟ สะมะแอ 3.03 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (สากล) มนุษยศาสตร์ฯ

86 5521338113 นางสาว อาชิธิชา บุญงอก 2.79 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

87 5721338023 นางสาว อารียา อยู่คง 2.88 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ

88 5721377020 นางสาว เอมอร จันทร 3.56 ภาคเรียนเกินศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป์ (ไทย) มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่131 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5621602047 นาย กฤษณะ เงาศรี 2.61 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

2 5421602022 นาย จักรพันธ์ สุกสี 2.42 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

3 5521602037 นาย เจตนรินทร์ ยอดยัง 2.25 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

4 5421602023 นาย ฉัตรชัย วิกาหะ 2.47 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

5 5621603008 นาย เฉลิมชัย ทองเฟือ้ง 2.8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์วิศวกรรมศาสตร์ฯ

6 5621603028 นาย ชลพรรษ ไวเดชา 2.57 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์วิศวกรรมศาสตร์ฯ

7 5721602051 นาย ชุมพล วันศรี 3.63 ภาคเรียนเกินวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

8 5521602009 นาย ณัฐวุฒิ ชวนประสิทธิ์ 2.26 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

9 5521602044 นาย ดิฐวัฒน์ ฟักทอง 2.57 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

10 5621602009 นาย ทิวากร เลาหวิวัฒน์ 2.55 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

11 5621603022 นาย ธีรวัฒน์ จันทะพันธ์ 2.62 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์วิศวกรรมศาสตร์ฯ

12 5521602019 นาย นครินทร์ ยืนยาว 2.27 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

13 5621602050 นาย นัฐพล คงอ้วน 2.24 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

14 5621603004 นาย ประธาน โอษคลัง 2.68 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์วิศวกรรมศาสตร์ฯ

15 5421602027 นาย พงศกร พุม่ขจร 2.62 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

16 5421602038 นาย พงศ์ทวี บุญญาภิรมย์ 2.35 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

17 5621603017 นาย พีรัส ภูนาเพชร 2.68 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์วิศวกรรมศาสตร์ฯ

18 5521602005 นาย ภูมิพัฒน์ เจริญสุข 2.16 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

19 5721602048 นางสาว มนฑิรา สัตบุตร 2.88 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

20 5521602092 นางสาว มินตรา ลัดดากูล 2.36 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

21 5621603002 นาย วรัตถ์ หิรัญบุศย์ 3.34 มีเกรด E,PSวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์วิศวกรรมศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่132 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

22 5421602007 นาย วัชรินทร์ สุวรรณหาร 2.59 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

23 5521602043 นาย วัยวัฒน์ ศรีตะวัน 2.62 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

24 5521602050 นาย ศตวรรษ เทศดีตระกูล 2.34 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

25 5621603003 นาย ศักด์ิทวี บุญร่วม 2.75 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์วิศวกรรมศาสตร์ฯ

26 5621602012 นาย สามารถ คงพูล 2.97 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

27 5621603026 นาย สุทธิศักด์ิ ชินพร 2.6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์วิศวกรรมศาสตร์ฯ

28 5721602054 นางสาว สุพัตรา แสงสวาท 2.68 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

29 5521602082 นาย อนุวัฒน์ ยอดลี 2.24 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิตวิศวกรรมศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่133 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5624307030 นางสาว วรรณา เจริญพลนภาชัย 3.94 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

2 5821369006 นางสาว นูรอัยนี มะนูรีม 3.82 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจอิสลาม มนุษยศาสตร์ฯ

3 5721307002 นางสาว ปภาวรินท์ สายสมุทร 3.8 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

4 5721307068 นางสาว ศศิวิมล เผือกผุด 3.8 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

5 5721307106 นางสาว เบญจมาภรณ์ สังข์อยุทธ์ 3.79 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

6 5721340060 นางสาว จุฑามาศ พิริยะเสถียรกุล 3.79 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ

7 5721348010 นางสาว จันทกานต์ ขาวเกตุ 3.78 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศาสตร์ฯ

8 5821346017 นางสาว จุฑารัตน์ ศรีหล้า 3.78 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

9 5624307069 นางสาว อารียา ชุติวัฒนอนันต์ 3.73 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

10 5721348017 นางสาว มาริษา นามนัย 3.73 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศาสตร์ฯ

11 5721340058 นาย วราวุธ ส าพันธมิตร 3.73 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ

12 5821345019 นางสาว คณิตฐา จุ้ยแตง 3.72 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศาสตร์ฯ

13 5721350002 นางสาว จุฑามาศ ผ่องศรี 3.71 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศาสตร์ฯ

14 5721340052 นางสาว ปนัดดา วาศรัตน์ 3.71 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ

15 5821345015 นางสาว ชนากานต์ ทองแย้ม 3.7 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศาสตร์ฯ

16 5821346018 นางสาว นัฐจีตา หน่วงเหนี่ยว 3.7 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

17 5721307066 นางสาว นิฟาตีมะห์ บินนิเด็ง 3.69 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

18 5821348019 นางสาว วรินธร มวลสุข 3.69 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศาสตร์ฯ

19 5821346023 นางสาว อภิญญา โลหิตโยธิน 3.68 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

20 5821346024 นางสาว ปวีณา เพ็ชรมณี 3.68 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

21 5821346012 นางสาว อรปรียา ใจแจ้ง 3.65 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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22 5821346011 นางสาว นุชจรี มูลมาตร 3.65 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

23 5721348012 นาย ธนาธิป ศิษย์ประเสริฐ 3.63 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศาสตร์ฯ

24 5721350004 นางสาว สุธิดา จอมค าสิงห์ 3.63 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศาสตร์ฯ

25 5821348018 นางสาว สุกัญญา เสนารักษ์ 3.62 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศาสตร์ฯ

26 5721348023 นาย พงศกร เพียงจันทร์ 3.62 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศาสตร์ฯ

27 5624307012 นางสาว วนิดา หลงชิน 3.61 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

28 5721350009 นางสาว ฐาปณี ศรีสุข 3.61 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศาสตร์ฯ

29 5624307003 นางสาว วิมลวรรณ พิชิตมงคลชัย 3.6 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

30 5721390030 นางสาว กรรณฐริกา นุตตะโร 3.79 2 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

31 5721307088 นางสาว กัญญาณัฐ แซ่จัง 3.65 2 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

32 5821369005 นางสาว สกีนา มารกาญจน์ 3.63 2 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจอิสลาม มนุษยศาสตร์ฯ

33 5821348021 นาย ธวัชชัย พลายเล็ก 3.61 2 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศาสตร์ฯ

34 5821345005 นางสาว ชาลิสา ปินะกะเส 3.61 2 มีเกรด D ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศาสตร์ฯ

35 5821345018 นางสาว ณิชารีย์ มีบุญ 3.59 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศาสตร์ฯ

36 5821346016 นาย ณัฐพล วงษารัฐ 3.59 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

37 5721307003 นาย ศิริชัย เลิศเจริญวัฒนะ 3.58 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

38 5821346013 นางสาว ณัฐมน จิตมา 3.58 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

39 5721340001 นางสาว อาทิตยา แซ่หว่าง 3.57 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ

40 5721340057 นางสาว เกวลี ฟักทอง 3.56 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ

41 5821346021 นางสาว รัชนก คล้ายหนู 3.56 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

42 5721348011 นางสาว สิริกาญจน์ ทิมเจริญ 3.55 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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43 5821346020 นางสาว น้ าทิพย์ ชัยโคตร 3.55 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

44 5624307059 นางสาว ลัทธพร สุทธินันทรัตน์ 3.54 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

45 5721307115 นาย กิตติศักด์ิ ม่วงมณี 3.52 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

46 5721307037 นางสาว ณัฐชนันทน์ แก้วหานาม 3.51 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

47 5721350011 นางสาว นันท์นภัส ชิณวงศ์ 3.5 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศาสตร์ฯ

48 5821348025 นาย สมพงษ์ เกษสีลา 3.49 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศาสตร์ฯ

49 5821346008 นางสาว กนิษฐา อ่อนอุทัย 3.47 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

50 5821346015 นางสาว ฤดีกาญจน์ อินทร์ประเสริฐ 3.46 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

51 5821344001 นางสาว วัณณิตา พานทอง 3.46 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศาสตร์ฯ

52 5821350009 นาย จารุพงศ์ บุญเทพ 3.43 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศาสตร์ฯ

53 5721350019 นางสาว กรรวี นพเก้า 3.43 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศาสตร์ฯ

54 5624307080 นางสาว ศิริพร สวาสี 3.42 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

55 5821379010 นางสาว ภัศรา สระทองล้วน 3.42 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)มนุษยศาสตร์ฯ

56 5721307026 นางสาว อิสรินทร์ อนุชกุล 3.41 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

57 5821348017 นาย เกียรติศักด์ิ สุขหลอ 3.4 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศาสตร์ฯ

58 5721307018 นางสาว อัญชลี ยิ่งวงค์ 3.38 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

59 5721340049 นางสาว นารีรัตน์ ผ่องด้วง 3.38 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ

60 5721307014 นางสาว จันทร์จิรา เอี่ยมแทน 3.36 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

61 5821346022 นางสาว ภัทรนุช ธนูทอง 3.36 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

62 5821344004 นางสาว อานิตา เกษทองมา 3.36 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศาสตร์ฯ

63 5721350001 นางสาว สาวิตรี ฉิมศรี 3.34 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่136 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

64 5721348021 นางสาว ทับทิม แก้วเคนมา 3.32 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศาสตร์ฯ

65 5821346002 นางสาว ทิพย์วดี วราห์ค า 3.32 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศาสตร์ฯ

66 5821345012 นางสาว ญาสุมินทร์ พิรัมย์ 3.31 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศาสตร์ฯ

67 5821348012 นางสาว นิศานาถ พรมเถื่อน 3.3 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศาสตร์ฯ

68 5721307030 นาย กิตติชัย อมรชัยพิริยะกุล 3.28 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

69 5721340009 นางสาว เมรินทร์ มุลสุรินทร์ 3.28 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ

70 5721340055 นางสาว ฉฏาธร ธรรมธร 3.28 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ

71 5721307084 นาย พชรพล กัณฐสุทธิ์ 3.27 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

72 5821379007 นางสาว ศวิชญา อังกาพย์ 3.27 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)มนุษยศาสตร์ฯ

73 5821379006 นางสาว อรวรรณ ศิริวงศ์ 3.27 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)มนุษยศาสตร์ฯ

74 5821348023 นางสาว น้ าทิพย์ ศิริสัจจัง 3.26 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศาสตร์ฯ

75 5721307054 นางสาว ฉัตรศิรินันท์ สองแคว 3.25 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

76 5721307050 นางสาว กชกร เรือนเย็น 2.07 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

77 5621307223 นางสาว กนกวรรณ เสนานรินทร์ 2.19 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

78 5721307076 นางสาว กมลทิพย์ อินทจันทร์ 3.43 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

79 5721307075 นางสาว กมลพร คงพุฒ 2.84 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

80 5721370009 นางสาว กมลพร ปัญเศษ 3.29 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มนุษยศาสตร์ฯ

81 5324310059 นาย กรกช นาคะประวิง 2.32 ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ

82 5621307128 นางสาว กรรณิการ์ มาระศรี 2.04 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

83 5721390018 นางสาว กฤตมุข ไทรทอง 2.85 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

84 5521375041 นาย กฤติน พรหมมา 2.87 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่137 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

85 5721345024 นาย กฤษฎา เขนยอิง 3.36 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศาสตร์ฯ

86 5721307107 นาย กฤษฎา จรรยาเลิศ 2.53 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

87 5721390028 นางสาว กวินตรา ไชยกิจกรสกุล 2.75 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

88 5621320053 นางสาว กัญชพร หลีล้วน 3.16 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

89 5621320001 นาย กัญญรัชต์ วรจิต 2.45 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

90 5721307008 นางสาว กัญญาณัฐ เอกกรกิจ 2.28 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

91 5424307065 นางสาว กันย์ณรัณ พิทักษ์ชลธี 3.05 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ

92 5621320162 นางสาว กัลยรัตน์ เทียนไชย 3.16 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

93 5721340002 นางสาว กาญจนา แซ่ต้ัน 3.34 มีเกรด D ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ

94 5721346007 นางสาว กาญจนา พรรษา 3.21 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

95 5621307143 นางสาว กาญจนา ศรีบุญ 2.79 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

96 5721390094 นางสาว กาญจนา หงษ์ค า 2.99 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

97 5821345007 นางสาว กาญจนาภรณ์ รุ่งเรือง 2.33 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

98 5621340022 นางสาว กาญดา ทรัพย์ขี้เหล็ก 3.72 ภาคเรียนเกินศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

99 5721375028 นาย กิตติทัต ปลัดคุณ 3.05 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

100 5421367202 นาย กีรติ ปีกกลาง 2.4 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

101 5721348018 นาย เกรียงไกร พัฒน์บุญเรือง 2.6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

102 5621320083 นางสาว เกลวลี ทองลอย 2.78 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

103 5421367297 นาย ขจีศักด์ิ สอาดศรี 3.14 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

104 5521307050 นาย ขวัญชัย อ านวยการ 2.22 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

105 5721340022 นางสาว ขวัญฤทัย วงศ์วรชาติ 3.23 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่138 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

106 5621376021 นางสาว เขมจิรา ม่วงศรี 2.15 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

107 5821350016 นางสาว เขมิกา ห้องหาย 2.88 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

108 5721307111 นาย คงฤทธิ์ พวกพลับ 3.09 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

109 5721348006 นางสาว จงรัก ม้าเทศ 3.19 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

110 5624307013 นางสาว จริยา สีทอง 3.33 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

111 5421310162 นางสาว จันทนา ขจรไพร 2.44 ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศำสตร์ฯ

112 5821348016 นางสาว จันทภา ช่วยชูหนู 3.22 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

113 5621320164 นางสาว จันทร์จีรา จิตรอิ่ม 3.42 มีเกรด PSศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

114 5624307023 นางสาว จ๋า พันธ์ดี 2.44 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

115 5624307004 นางสาว จารุณี ขุมทอง 2.67 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

116 5524307103 นางสาว จารุวรรณ จันทร์ทอง 2.94 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

117 5721390092 นางสาว จินตภา แซ่โง้ว 2.59 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

118 5721370003 นางสาว จิรณัฏฐ สาโรวาท 2.7 ศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มนุษยศำสตร์ฯ

119 5721390002 นางสาว จิรนันท์ อ่ าค า 3.07 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

120 5521320141 นางสาว จิรประภา เอี่ยมใจบุญ 2.81 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

121 5721370002 นาย จิรวัฒน์ กิฬาโภชน์ 3.59 มีเกรด D,D+ศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มนุษยศำสตร์ฯ

122 5521375078 นาย จิรสิน ดีอ่ า 2.52 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

123 5421367411 นาย จิระเวช ทิวโพธิพ์ุม่ 2.38 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

124 5721390070 นางสาว จิรัฐติกาล ถล า 3.54 มีเกรด D+,PSศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

125 5821346005 นางสาว จิราพัชร มีคล้าย 3.03 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

126 5721390087 นางสาว จิราภรณ์ มีเนาว์ 3.52 มีเกรด PSศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่139 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

127 5721348028 นาย จิรายุทธ์ ทัศนาสันต์ 2.8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

128 5624307005 นางสาว จิราวรรณ ขุมทอง 2.81 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

129 5721350014 นางสาว จุฑาทิพย์ ตรงกล้า 2.92 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

130 5621340028 นางสาว จุฑามณี ไทยตรง 3.31 ภาคเรียนเกินศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

131 5721307045 นางสาว จุฑามาศ แก้วห้อย 2.21 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

132 5621320036 นางสาว จุฑามาศ ชิงชู 2.43 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

133 5521375090 นาย เจษฏา ล้ิมสุวรรณ์ 2.43 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

134 5621378007 นาย ฉัตร อู๋จันทร์ 3.46 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ วิทยาลัยการดนตรี

135 5721345020 นางสาว ชฎาพร อินทจิต 2.82 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

136 5721340015 นางสาว ชนกชนม์ เหมือนแท้ 3.43 มีเกรด D ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

137 5721348034 นางสาว ชนกสุดา บุญมา 2.76 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

138 5721307025 นางสาว ชนนิกานต์ ชุมภูหมุด 2.33 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

139 5721307114 นาย ชนะพล เตมียชาติ 2.38 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

140 5721307090 นางสาว ชนิดา ถาโอด 3.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

141 5721345012 นางสาว ชมพูนุช เกษทอง 3.01 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

142 5524320016 นางสาว ชยาภรณ์ พัฒนชัย 3.23 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

143 5721307099 นางสาว ชลดา ปิตะบุตร 3.19 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

144 5721307097 นางสาว ชลธิชา สิงห์เปาว์ 2.7 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

145 5224310229 สิบต ารวจโทชัยพิทักษ์ กาสา 3.73 ภาคเรียนเกินศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศำสตร์ฯ

146 5621320224 นาย ชัยวัฒน์ วาจ่าง 2.59 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

147 5821348004 นางสาว ชาลิสา พาทรัพย์มา 3.44 มีเกรดยกเว้นศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่140 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

148 5321306278 นาย ชิณวัชร์ กรประกอบผล 2.42 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

149 5721346039 นางสาว ชิดชนก ยะหัวดง 2.75 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

150 5721307033 นาย ชินวัฒน์ แสร์เชื้อ 2.74 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

151 5421359078 นางสาว ชุติกาญจน์ จันทโชติ 2.31 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการวิทยาการจัดการ

152 5321306379 นาย โชตินรินทร์ ชุมคง 2.03 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

153 5721348007 นางสาว ซารีป๊ะ ดิง 2.4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

154 5524307007 นางสาว ญาณินทร์ อรัญสาร 3.25 มีเกรด D,D+,PSศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

155 5624390006 นางสาว ญาธิดา ประทีปทอง 2.97 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

156 5421367055 นาย ฐาปิติณัฐ ณัฐปัญญาพงศ์ 3.24 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

157 5321501037 นางสาว ฐิตารีย์ ธเนศจิรัสย์ 2.57 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

158 5721350021 นาย ฐิติพงษ์ ซ่วนพัฒน์ 3.06 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

159 5621320153 นางสาว ฐิติวรดา บุญเพ็ง 3.08 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

160 5721307007 นางสาว ณชานันท์ ดวงอุไร 3.13 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

161 5721307034 นาย ณภัทร รุจิรเดช 2.85 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

162 5721390049 นางสาว ณัฐกานต์ วรรณศิริ 2.97 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

163 5421307096 นาย ณัฐการ ศรีสวัสด์ิ 2.23 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ วิทยาการจัดการ

164 5421312213 นาย ณัฐกิตต์ิ ต้ังอภิรักษกุล 2.19 ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศำสตร์ฯ

165 5621320033 นางสาว ณัฐชา สุขเจริญ 2.46 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

166 5721390039 นางสาว ณัฐทิพา ชลนุชา 3.25 มีเกรด D,D+,Eศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

167 5721307056 นางสาว ณัฐนันท์ วัฒนา 2.55 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

168 5721375006 นางสาว ณัฐนิชา แก้วชาติ 3.36 มีเกรด D,D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่141 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

169 5321312086 นาย ณัฐพงศ์ จงอ้อมกลาง 2.12 ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศำสตร์ฯ

170 5721307093 นางสาว ณัฐพร สุนันตาวงศ์ 3.04 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

171 5821345008 นางสาว ณัฐพรรณ แปขุนทด 3.19 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

172 5721375097 นาย ณัฐพล เจริญงามวงศ์วาน 3.27 มีเกรด D+,PSศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

173 5621375044 นาย ณัฐพล เพชรนอก 3.02 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

174 5524375015 นาย ณัฐพล ศักดา 3.12 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

175 5821345006 นางสาว ณัฐริกา จันทร์รุ่งเรือง 2.5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

176 5721390059 นางสาว ณัฐวรรณ ผูกขวัญ 2.82 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

177 5721390020 นาย ณัฐวัฒน์ ธนอรุณกุลพัทธ์ 2.55 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

178 5721346020 นาย ณัฐวัตร จันทร์งาม 3.37 มีเกรด D ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

179 5721376016 นาย ณัฐวุฒิ จิรวรปัญญา 2.47 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

180 5321306261 นาย ณัฐวุฒิ สมจันทร์ทรา 2.52 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

181 5721390005 นางสาว ณัฐิดา ไวยครุฑ 3.14 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

182 5721340007 นางสาว ดลยา เกตุจันทร์ 2.9 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

183 5621320225 นางสาว ดวงกมล เมืองศิริ 2.62 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

184 5721307055 นางสาว ดวงหทัย พลทา 2.7 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

185 5821376009 นางสาว ดุษฎี ภูโ่ต 3.03 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

186 5621340068 นาย ตันติกรณ์ ตันติพรหิรัณย์ 3.45 ภาคเรียนเกินศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

187 5721390074 นางสาว ทนตวรรณ พิมพ์เลิศ 3.37 มีเกรด D+,PSศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

188 5721307063 นาย ทศธรรม ขุนอินทร์โพธิ์ 3.42 มีเกรด D ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

189 5721307010 นาย ทศพร สิริกวินวงศ์ 2.62 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่142 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

190 5721345028 นาย ทินกร รัตนเก้า 2.78 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

191 5821346004 นางสาว ทิพย์วรรณ หิรัญอร 3.23 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

192 5721390031 นางสาว ทิพวรรณ รักธรรม 3.05 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

193 5024310025 นาย เทพฤทธิ์ อารยะจันทร์จิตร 2.85 ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศำสตร์ฯ

194 5121306012 นาย ธงฉัตร ธาตรีพิทักษ์ 2.33 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

195 5721376012 นาย ธณาธร โกมลานนท์ 2.25 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

196 5324310110 นาย ธนกร ตะพัง 2.87 ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศำสตร์ฯ

197 5521375190 นาย ธนทรัพย์ นวลน้อย 2.73 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

198 5721345023 นางสาว ธนพร ต้ังสันติถาวร 3.02 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

199 5521340057 นางสาว ธนภรณ์ ค านวน 2.42 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

200 5421367050 นาย ธนภัทร์ สาธุธรรม 2.64 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

201 5421307022 นาย ธนากร บูรณโยชน์กุล 2.81 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการวิทยาการจัดการ

202 5521375119 นาย ธนาธิป พงษ์ทองหล่อ 2.4 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

203 5821376011 นาย ธนิศร เจริญสักสวรรค์ 3.13 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

204 5721390061 นางสาว ธมลวรรณ เชี่ยวพิมลพร 2.54 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

205 5721390103 นางสาว ธวัลรัตน์ ทองเรืองสกุล 2.82 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

206 5424307017 นางสาว ธัญพิชชา ทินขุนทด 2.36 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

207 5621307200 นางสาว ธัญพิชชา สุขเฟือ่งฟู 2.51 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

208 5621320186 นางสาว ธัญลักษณ์ โฉมสุข 2.82 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

209 5721390099 นาย ธาดาพล เด่นไพโรจน์ศักด์ิ 2.78 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

210 5621320038 นางสาว ธารดาพร แก้วแดง 2.79 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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211 5721307096 นางสาว ธารา ประภัสสรางกูล 2.79 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

212 5721390076 นางสาว ธิดารัตน์ โรจนศิริ 3.01 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

213 5321312121 นาย ธิติสรรค์ เกียรติศิริกุล 2.15 ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศำสตร์ฯ

214 5821379008 นางสาว ธีรดา ไกรโสภา 3.15 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)มนุษยศำสตร์ฯ

215 5721340048 นางสาว ธีรดา ทรัพย์เขื่อนขันธ์ 2.8 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

216 5321310127 นาย ธีร์ธวัช เอ่งฉ้วน 2.05 ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศำสตร์ฯ

217 5621375132 นาย ธีรภัทร์ เหลืองทอง 2.49 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

218 5721350018 นาย นครินทร์ วอนขอพร 3.07 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

219 5721340005 นางสาว นงนุช กันไว 3.11 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

220 5821350019 นาย นนทนันท์ นิ่มสุดใจ 2.73 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

221 5721375009 นาย นนท์ปวิธ ร้ิวรุ่งเรือง 3.31 มีเกรด D ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

222 5621307013 นางสาว นพพร ชุนประเสริฐ 2.4 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

223 5624307035 นางสาว นภาลัย เรือนค า 3 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

224 5721307067 นางสาว นริศรา ค าทา 3.06 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

225 5821348007 นางสาว นริศรา พลเดชา 2.95 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

226 5721307019 นางสาว นริสรา ยงขามป้อม 2.99 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

227 5421367373 นาย นฤดล ใจคง 2.25 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

228 5521378006 นาย นฤเทพ แสงนก 3.18 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ วิทยาลัยการดนตรี

229 5721390011 นางสาว นฤมล ค าสน 2.45 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

230 5624307008 นางสาว นลพรรณ สังข์ทอง 2.71 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

231 5521340040 นางสาว นวพรรณ ปิณฑศิริ 2.54 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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232 5421307057 นาย นวพล เอี่ยมส าอางค์ 2.55 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

233 5721307095 นางสาว นวรัตน์ วงศ์วิรุฬห์โรจน์ 2.98 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

234 5721346038 นาย นัทพงษ์ เพ็งพันธ์ 2.88 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

235 5421312224 นางสาว นันท์นภัส ไชยตะวงค์ 3.07 ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศำสตร์ฯ

236 5524307125 จ่าสิบตรี นันทพล บุญเพ็ง 2.74 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

237 5321306024 นางสาว นันทิชา แย้มค า 2.51 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

238 5621340039 นางสาว นันทิตา เฉลยไกร 3.5 ภาคเรียนเกินศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

239 5424307070 นางสาว นิตยา มิทู 2.75 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

240 5521375014 นาย นิรวิทย์ นิวรณุสิต 2.34 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

241 5621376007 นางสาว นิรินธนา ทิพวงค์ 3.21 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

242 5821345002 นางสาว นิโลบล ชูศรีโฉม 2.97 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

243 5721345035 นางสาว นิศารัตน์ ค ามีโต 3.02 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

244 5721340010 นางสาว เนตรธิดา ฉิมดี 3.34 ภาคเรียนเกินศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

245 5821376004 นาย บรรจง แซ่ล้ี 3.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

246 5621320045 นางสาว บุญญารัตน์ พานทอง 2.38 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

247 5324310156 นาย บุญเล้ียง ปุย้ภู่ 3.12 ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศำสตร์ฯ

248 5321359072 นางสาว บุณฑริกา มณฑา 2.71 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการวิทยาการจัดการ

249 5821348024 นางสาว บุษณีย์ แมนน้อย 3.5 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

250 5721350010 นางสาว เบญจวรรณ อาศัย 3.23 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

251 5121408198 นาย ปฏิพัทธ์ ปุริมาตร 2.27 ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)วิทยาการจัดการ

252 5821376008 นาย ปฏิภาณ์ สุรเวคิน 3.01 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่145 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

253 5521357038 นาย ปฏิภาณ ทิพยรักษ์ 2.54 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

254 5721348020 นาย ปฐมพงษ์ วิเศษวงษา 2.44 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

255 5721390090 นางสาว ปนัสวี ปรึกสีดา 3.06 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

256 5721307064 นางสาว ปภัสสร สุกแดง 2.12 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

257 5721345010 นางสาว ปรทิพย์ กาศยปกร 2.83 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

258 5721307060 นาย ปรมัตถ์ ศรีบัวงาม 2.69 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

259 5424307069 นางสาว ประกายดาว หยู่แฮ 3.17 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

260 5721340036 นาย ประวิทย์ แซ่ต่าง 2.55 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

261 5721390001 นางสาว ปรารถนา แซ่ซ้ิม 3.15 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

262 5721376003 นางสาว ปรินดา เอียะรัมย์ 3.39 มีเกรด D ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

263 5721307043 นางสาว ปริศนา เพ่งพิศ 2.58 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

264 5821350021 นางสาว ปรีญารัตน์ หร่ิงส าโรง 3.08 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

265 5721307058 นางสาว ปรียากร เสริฐศรี 2.7 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

266 5721390091 นางสาว ปรียาภรณ์ คณะชาติ 2.51 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

267 5621320126 นางสาว ปรียาภรณ์ ชาวแหลง 3.11 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

268 5721307086 นางสาว ปวริศา ตันเจริญ 3.13 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

269 5624307053 นางสาว ปวันรัตน์ ปัสสาสิงห์ 3.13 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

270 5721307100 นางสาว ปวิชญา อรุชายลกุล 2.5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

271 5721390042 นางสาว ปวีณ์นุช ลาดหนองขุ่น 2.74 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

272 5621320122 นาย ปัฐวี ศรีบรรจง 2.38 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

273 5321306331 นาย ปาณัสม์ หุตะวัฒนะ 2.6 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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274 5321307077 นางสาว ปาณิสรา จันทร์ชนะ 2.08 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

275 5721307072 นางสาว ปาริฉัตร มาศขาว 2.72 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

276 5721348036 นางสาว ปาริชาติ ดรสีเนตร 2.91 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

277 5721346036 นางสาว ปาหนัน โสภา 2.89 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

278 5421345035 นางสาว ปิยดา อบเชย 3.3 มีเกรด D,E,PSศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

279 5721390044 นางสาว ปิยะพร จิตมนตรี 2.53 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

280 5424307008 นางสาว ปิยะภรณ์ แปนบ้าน 3.31 มีเกรด D+,E,PSศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

281 5621307097 นางสาว ปุณยภรณ์ ประสันนาการ 2.25 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

282 5721390067 นาย ปุณยวัจน์ ต้ังตรงไพโรจน์ 2.69 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

283 5721390063 นางสาว เปรมฤดี พันธุมาศ 2.5 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

284 5721350024 นาย พงศกร บัวตูม 2.96 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

285 5721307011 นาย พงศ์ชเนศ อภัยศิลา 2.76 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

286 5721346021 นางสาว พชิรตา กว้างปัญญา 2.76 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

287 5721340019 นางสาว พรนภา วันทอง 3.5 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

288 5821346026 นางสาว พรปวีณ์ บัวสูงเนิน 3 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

289 5721346017 นางสาว พรพิมล เสร็จกิจ 2.8 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

290 5721307053 นางสาว พรรณธิดา สวัสดี 3.28 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

291 5821348022 นางสาว พัชฑริกา พุทธิสังข์ 3.41 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

292 5821350005 นางสาว พัชรินทร์ นาคสอิ้ง 2.87 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

293 5721346005 นางสาว พัชรินทร์ สังกรณีย์ 2.58 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

294 5721390089 นางสาว พัชริยา กอมาตย์ 2.98 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่147 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

295 5721307036 นางสาว พิมผกามาศ อยู่สุข 2.3 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

296 5624390004 นางสาว พิมพิลาลัย มณีกิจ 2.88 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

297 5721307103 นางสาว พิมพิศา เข็มเพชรรุ่งเรือง 2.99 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

298 5721376010 นางสาว พิมฤทัย ปาเบ้า 2.47 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

299 5521340042 นาย พิโมกข์ ค าเนตร 2.48 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

300 5624307057 นาย พิริยะ พิพัฒน์จรูญ 2.48 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

301 5524307016 นางสาว พิสุทธิ์ เขียวค า 2.24 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

302 5721376015 นาย พีรพัฒน์ อะภัย 2.59 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

303 5721375008 นาย พุทธินันท์ นิธิกรชุติวัฒน์ 3.49 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

304 5721340064 นางสาว พุธิตา กกฟ้า 2.84 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

305 5721307071 นางสาว เพชรมณี วินิจกุล 3.03 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

306 5721307083 นางสาว เพชรรัตน์ ประเสริฐวงค์ 2.61 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

307 5721348001 นางสาว เพชราภรณ์ ทองแม้น 2.53 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

308 5721375074 นางสาว แพรอิศรา อารมย์ดี 3.4 มีเกรด D,PSศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

309 5621307189 นางสาว ภคพร ปัญญาจันทร์ 2.5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

310 5721307080 นางสาว ภณิดา ราชนิยม 3.3 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

311 5721390048 นางสาว ภัทร์นรินทร์ บุญพิมพ์ 3.19 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

312 5721348035 นางสาว ภัทรภร เอื้อทิตย์สกุล 2.61 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

313 5721345005 นาย ภานุเดช เป้าทอง 2.8 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

314 5421310199 นาย ภานุวัฒน์ ค าภา 2.17 ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศำสตร์ฯ

315 5521375004 นาย ภูเบศ ปันติ 2.26 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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316 5521307107 นางสาว มณฑล สมพร 2.74 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

317 5721390038 นางสาว มณฑิรา ร่มโพธิท์อง 2.95 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

318 5721390029 นางสาว มณีรัตน์ บุณยนันท์ 2.93 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

319 5621348036 นาย มนัส บวรกมล 3.13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

320 5721390082 นางสาว มัญชุลี รัตนสิทธิ์ 3.3 มีเกรด D,PSศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

321 5621320171 นาย มัลลิกา กมลนคร 2.44 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

322 5721307082 นางสาว มาริษา จันทราทิพย์ 2.83 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

323 5521320018 นางสาว มินตรา แสนใจ 2.86 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

324 5524307012 นาย มิรันดา บุญเพิม่ 2.94 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

325 5624307032 นางสาว มุกรินทร์ โบขุนทด 3.11 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

326 5821345011 นางสาว เมธาวี ยงไม้ประดิษฐ 2.91 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

327 5321306080 นาย แมน ศิริโภคา 2.9 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

328 5721346004 นางสาว ยิ่งลักษณ์ วิศญนันท์ 2.67 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

329 5721345036 นาย รชานนท์ กฤติยศ 3.14 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

330 5721307047 นาย รฐนนท์ สวนเมืองเพชร 3.42 มีเกรด D ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

331 5721346033 นางสาว รดา อุ่นบุญตัน 2.45 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

332 5621307179 นางสาว รยา วิสุวงษ์ 2.08 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

333 5821345016 นางสาว รวิวรรณ สียางนอก 3.07 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

334 5721390009 นาย รอมือลี ยูโซะ 2.51 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

335 5421367272 นาย รัตชสร อุ่นวงศ์ 2.43 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

336 5721376013 นางสาว รัตติกาล แย้มจันทึก 3.31 มีเกรด D+,PSศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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337 5721390106 นางสาว รัตนา กัณหารัตน์ 3.31 มีเกรด D,D+,PSศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

338 5721350023 นางสาว รัตนา ค าแสน 3.27 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

339 5721346010 นางสาว รัตนาภรณ์ แซ่จุ่ง 3.49 ภาคเรียนเกินศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

340 5421367163 นาย ราชศักด์ิ ยอดจักร์ 3.27 มีเกรด PSศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

341 5821369002 นาย ราชัญ ฉายวิชิต 3 ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจอิสลาม มนุษยศำสตร์ฯ

342 5624307017 นางสาว รุ่งทิพย์ ธงชัย 3.18 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

343 5821348006 นางสาว รุ้งนภา ชูวงษ์ 3.14 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

344 5721390036 นาย รุจิภาส ยาหนู 2.67 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

345 5421367113 นาย เรืองฤทธิ์ อ่วมเลิศ 2.48 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

346 5721307081 นางสาว ลัดดารัตน์ บุญชู 3.13 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

347 5624307010 นางสาว ลินดา บุษราค า 2.75 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

348 5621307221 นางสาว ลิปดา อริยะชัยประดิษฐ์ 2.5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

349 5721390105 นาย วชิราวุธ พืน้ฉลาด 3.29 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

350 5821350002 นางสาว วณิดา เรืองสังข์ 2.85 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

351 5721375043 นาย วทัญญู ภูพันนา 3.22 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

352 5821369011 นางสาว วรรธนา สาโรวาท 2.95 ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจอิสลาม มนุษยศำสตร์ฯ

353 5821346009 นาย วรวัตร พายพัตร์ 3.25 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

354 5524307106 นางสาว วรัญญา ติยะเฟือ่ย 2.98 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

355 5721375012 นางสาว วรัษสฎาพร อินทรธวัช 2.97 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

356 5721390040 นางสาว วราภรณ์ พูนสวัสด์ิ 2.86 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

357 5821348009 นางสาว วราภรณ์ มากแก้ว 3.06 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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358 5721307078 นางสาว วริญญา นิลพงษ์ 2.57 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

359 5821369012 นางสาว วริญดา บุญเจริญ 3.13 ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจอิสลาม มนุษยศำสตร์ฯ

360 5621375135 นาย วสันต์ ศรีทอง 2.5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

361 5721370001 นาย วัชรพล อบสิน 3.13 ศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มนุษยศำสตร์ฯ

362 5421367025 นาย วันเฉลิม สิงห์ทอง 3.38 มีเกรด D+,E,PSศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

363 5721345034 นางสาว วันเพ็ญ อนันตเสนกุล 3.23 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

364 5721390075 นางสาว วันวิสาข์ อะโรคา 3.04 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

365 5721307065 นาย วัศพล พหลแพทย์ 2.63 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

366 5621307091 นางสาว วาสิตา เกตุแก้ว 2.08 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

367 5321306324 นางสาว วาสิตา คงเจริญ 2.65 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

368 5321359120 นางสาว วิจิตรา เอมชาวนา 2.75 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการวิทยาการจัดการ

369 5721390057 นาย วิชา นามศรีโคตร 3.07 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

370 5421367019 นาย วินิธารฌ์ เพชรประดิษฐ์ 2.5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

371 5721346001 นางสาว วิภา ปัญญา 3.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

372 5521320199 นางสาว วิภาพร ทองดี 2.49 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

373 5721370011 นางสาว วิภาวี ชื่นชอบ 3.19 ศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มนุษยศำสตร์ฯ

374 5624307002 นางสาว วิรัลหทัย หิรินิยมวงศ์ 2.58 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

375 5321307048 นาย วิโรจน์ อ่อนเปล 2.51 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

376 5421340016 นางสาว วิไลลักษณ์ ประทุมวัน 3 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

377 5421340017 นางสาว วิไลวรรณ ประทุมวัน 2.83 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

378 5521375054 นาย วีระพงษ์ วีระน้อย 2.4 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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379 5721350007 นาย วุฒิชัย ศรีโชละ 3.39 มีเกรด D,D+,PSศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

380 5624307037 จ่าอากาศโทวุฒิภัทร คุณากรวงศ์ 2.68 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

381 5721375050 นาย วุฒิศักด์ิ หล้าหาร 3.12 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

382 5621340065 นางสาว ศรัณรัตน์ ต้ังกาญจนศรี 3.44 ภาคเรียนเกินศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

383 5421340011 นางสาว ศรันย่า มนต์ธนอาสน์ 2.26 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

384 5721348030 นาย ศรายุทธ นวลไธสง 2.61 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

385 5221306193 นาย ศรายุธ ศรุตานนท์ 2.28 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

386 5621307034 นางสาว ศรีเพ็ญ ไทยเจริญพร 2.53 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

387 5721348014 นางสาว ศศิชา แซ่ต้ัง 2.41 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

388 5721375013 นาย ศักด์ิสิทธิ์ โอนสันเทียะ 3.02 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

389 5624307011 นางสาว ศิริพร ทิณพัฒน์ 2.72 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

390 5721390052 นางสาว ศิริลักษณ์ เมืองจันทึก 2.95 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

391 5721307023 นางสาว ศิวพร ยางศรี 2.33 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

392 5421367094 นาย ศุภโชค สังขาร 2.71 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

393 5721307089 นางสาว ศุภรัตน์ ผ่องสอาด 3.04 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

394 5421367020 นาย ศุภวัฒน์ มนต์แก้ว 2.5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

395 5721390101 นางสาว ศุภิสรา บางปา 2.81 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

396 5721375035 นาย สงกรานต์ โพธิอ์้น 2.91 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

397 5524320002 นาย สรพงษ์ แซ่ต้ัง 3.23 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

398 5624375001 นาย สรวิชญ์ จันทร์ล้อมรัตน์ 3.41 มีเกรด D,D+,ยกเว้นศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

399 5721307035 นาย สหรัฐ นิลหยก 2.8 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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400 5721345031 นาย สหรัฐ โมระกุล 3.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

401 5721390003 นาย สัจกร ชรันธร 2.8 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

402 5524307124 นาย สันธาน เยียระพัน 3.33 ภาคเรียนเกินศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

403 5321306063 นาย สาคร ค าสอน 2.87 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

404 5721307040 นางสาว สาวิตรี เกตุพงษ์ 3.23 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

405 5721307062 นางสาว สาวิตรี จอดนอก 2.61 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

406 5621350037 นาย สิงหราช ทองรอด 2.58 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

407 5721390102 นาย สิทธิชัย โล้อุดมทรัพย์ 3.16 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

408 5621375028 นาย สิทธิชัย สุขขา 2.84 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

409 5621320062 นาย สิทธิพล สุขสมบัติ 3.01 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

410 5621375075 นาย สิทธิศักด์ิ เป้าทอง 2.6 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

411 5721307038 นางสาว สินีนาถ สมทรง 3.23 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

412 5721346012 นาย สิปปภาส อุฬารไพสิฐ 2.53 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

413 5821350018 นาย สิรภพ สว่างอารมย์ 3.39 มีเกรด D ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)มนุษยศำสตร์ฯ

414 5621375008 นาย สิรรัฐ ศรีส าราญ 2.52 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

415 5621348039 นางสาว สิริลักษณ์ วางขุนทด 2.53 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

416 5524307128 นางสาว สุกัญญา คำนสี 3.09 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

417 5721346022 นางสาว สุกัญญา สุขส าราญ 2.95 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

418 5624375048 นาย สุชา สนธิเดช 3.39 มีเกรด D,D+,PSศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

419 5821376006 นางสาว สุชาดา อู๋สูงเนิน 3.19 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

420 5821376012 นางสาว สุดารัตน์ พงศ์สวัสด์ิ 2.94 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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421 5321306121 นาย สุทธิพงศ์ เหลืองกระจ่าง 2.35 ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศำสตร์ฯ

422 5821376001 นาย สุทธิพงษ์ สุนทรสุจริต 2.94 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ มนุษยศำสตร์ฯ

423 5721390104 นาย สุธรรม์ ควรบุบผา 3.15 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

424 5721307029 นางสาว สุธาทิพย์ ภูส่กุล 3 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

425 5721307087 นางสาว สุนันทา ประทุมวัน 2.47 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

426 5621307137 นางสาว สุนิสา พรมชาติ 2.24 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

427 5821345003 นางสาว สุพรรษา ปีสวัสด์ิ 3.35 มีเกรด D ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

428 5721307005 นางสาว สุพัฒตา ธาตุจันทร์ 2.55 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

429 5521307009 นางสาว สุพัตรา นางาม 2.84 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

430 5624307040 นางสาว สุพิศฌาย์ ไชยเมธานันท์ 2.81 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

431 5721307110 นาย สุภัทรชัย ดูเหมาะ 2.32 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

432 5721390060 นางสาว สุภาพรรณ น้ าชัยศรี 2.97 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

433 5821348003 นางสาว สุภาภรณ์ ศรีหะจันทร์ 3.35 มีเกรด D,D+ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

434 5721390110 นางสาว สุภารักษ์ สุทธิ 3.02 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

435 5721307059 นางสาว สุภาวดี ดาก่ า 3.07 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

436 5721340027 นางสาว สุภาวรรณ วรรณพัฒน์ 2.86 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

437 5621307105 นางสาว สุภาวิตา คชสาร 2.33 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

438 5721390058 นางสาว สุมณฑา มงคลภัทรสุข 2.8 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

439 5721307098 นาย สุรเดช แสงสว่าง 3.18 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

440 5321306321 นาย สุรพล กอเจริญ 2.5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล วิทยาลัยการดนตรี

441 5621320082 นาย สุรพันธุ์ คุณชล 2.34 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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442 5721346011 นางสาว สุรัสวดี ขจรศักดิพันธ์ 3.25 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

443 5721390056 นางสาว สุรัสวดี พิลึกเรือง 2.88 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

444 5721307102 นาย สุริกานต์ วานิชย์สถาพร 3.18 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

445 5721370005 นางสาว สุรีพร ทรงสะดี 3.45 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มนุษยศำสตร์ฯ

446 5321310118 นางสาว สุรีย์รัตน์ เหล็กไหล 2.35 ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศำสตร์ฯ

447 5721390050 นางสาว สุรีรัตน์ สุวรรณา 2.71 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

448 5621378015 นางสาว สุรีวัลย์ พิทักษ์ 2.99 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ วิทยาลัยการดนตรี

449 5721390069 นางสาว สุวนันท์ โขงรัมย์ 2.54 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

450 5721348032 นางสาว เสาวณีย์ หงษ์ทอง 2.57 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

451 5721307074 นางสาว เสาวภาคย์ เสือเทพ 3.19 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

452 5721346029 นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์ด า 2.66 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

453 5721340029 นางสาว เสาวลักษณ์ แจ้งสว่าง 2.61 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

454 5721390006 นางสาว เสาวลักษณ์ ทิมกระโทก 2.64 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

455 5821345013 นางสาว เสาวลักษณ์ พานทองถาวร 2.61 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

456 5721348005 นางสาว เสาวลักษณ์ แสนสีแก้ว 3.06 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

457 5721390017 นางสาว เสาวลักษณ์ ห้อยพะเนา 3.39 มีเกรด D+,PSศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

458 5421357024 นางสาว แสงเดือน แซ่ต้ัง 3.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์และการแสดง มนุษยศำสตร์ฯ

459 5624307039 นางสาว หทัยรัตน์ มงคลสวัสด์ิ 2.63 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

460 5721390035 นางสาว หนึ่งฤดี อ.ท.ศรี 2.95 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

461 5721307069 นางสาว หัทยา ลุนอุดม 2.58 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

462 5421367010 นาย หาญณรงค์ หนูเสือ 3.29 มีเกรด D,D+,PSศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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463 5521307080 นาย อดิเรก สุขสวัสด์ิ 2.41 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

464 5721390086 นางสาว อติพร อ่อนอารี 2.98 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

465 5721345037 นาย อธิวัฒน์ รอดเผ่ือน 3.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

466 5721348003 นาย อนนท์ ประสาวะนัง 2.86 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

467 5624307036 นางสาว อนิตา เขียวอ่อน 2.81 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

468 5721348029 นาย อนุสรณ์ ทองมี 3.02 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

469 5421312221 นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงศ์ 2.46 ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศำสตร์ฯ

470 5721390083 นาย อมรฤทธิ์ พุฒศิริ 2.83 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

471 5621320043 นางสาว อรชพร และล้ าเลิศ 2.82 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

472 5721345004 นางสาว อรชุดา แย้มผกา 3.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

473 5421340018 นางสาว อรพรรณ จันมี 2.39 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

474 5621320063 นาย อรรถชัย แนวไธสง 2.19 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

475 5721346014 นางสาว อรอนงค์ พันธ์วิไล 3 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

476 5721390077 นางสาว อรอุมา ชัยณรงค์ 2.6 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ

477 5421310123 สิบต ารวจตรีอวิรุทธ์ เนียมบุญเจือ 2.75 ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศำสตร์ฯ

478 5321310145 นางสาว อ้อมใจ ภูนาเชียง 2.46 ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศำสตร์ฯ

479 5624307052 นางสาว อ้อยใจ ไชยแสง 2.48 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

480 5321312142 นาย อักษราทร ชุติวราภรณ์ 2.23 ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศำสตร์ฯ

481 5721345011 นาย อัครดนัย เชียงกา 2.63 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน)มนุษยศำสตร์ฯ

482 5721375068 นาย อัฒพงษ์ ทาสีเพชร 3.29 มีเกรด D,D+ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

483 5721348026 นางสาว อัสรารัตน์ ชูโชติ 2.96 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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484 5624307006 สิบเอก อานนท์ พ่วงเจริญ 3.04 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

485 5721375066 นาย อานุภาพ พรมมี 3.21 ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี

486 5621369002 นางสาว อามีเนาะ สือแม 2.73 ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจอิสลามศึกษา มนุษยศำสตร์ฯ

487 5721370006 นางสาว อารยา ซานอก 3.54 มีเกรด D+ศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มนุษยศำสตร์ฯ

488 5721307015 นางสาว อารีรัตน์ ชัยโชติ 2.75 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

489 5521340044 นางสาว อารีรัตน์ แสงงา 2.13 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศำสตร์ฯ

490 5421312074 นาย อาลีฟ จันทร์เพ็ญ 2.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศำสตร์ฯ

491 5821348011 นางสาว อ าไพ พนาสถิตย์ 3.14 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)มนุษยศำสตร์ฯ

492 5721307094 นาย อิทธิกร ร้ังกลาง 2.72 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

493 5721307085 นาย อิทธิกรณ์ ทองขวาง 2.87 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

494 5421312050 นาย อิทธิพล สร้อยแสง 2.52 ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศำสตร์ฯ

495 5721307032 นางสาว อินทิรา โพธิภ์ักดี 2.45 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

496 5721346025 นางสาว อินทุอร สุระกาล 3.09 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)มนุษยศำสตร์ฯ

497 5721370010 นางสาว อุไรพร จรรยาวิภา 3.18 ศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มนุษยศำสตร์ฯ

498 5721307004 นางสาว อุไรรัตน์ ช านาญ 2.67 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศำสตร์ฯ

499 5921344019 MISS AIFEI WEI 3.52 มีเกรดโอนยกเว้นศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

500 5721344065 MISS CAINA CHEN 2.37 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

501 5921344018 MISS DONGYUAN OU 3.39 มีเกรดโอนยกเว้นศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

502 5921344031 MISS HAIQIAN ZHAO 3.05 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

503 5921344027 MISS JIANI HUANG 2.91 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

504 5921344036 MISS JINGYI ZHENG 3.54 มีเกรดโอนยกเว้นศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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505 5921344032 MISS LUPING BI 3.14 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

506 5921344017 MISS MEI HUANG 3.52 มีเกรดโอนยกเว้นศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

507 5921344016 MISS MINGHUI ZHONG 3.47 มีเกรดโอนยกเว้นศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

508 5921344020 MISS MINJUAN MIAO 3.73 มีเกรดโอนยกเว้นศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

509 5921344026 MISS PEIMAO LI 3.22 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

510 5721344069 MISS RUIXUAN LI 2.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

511 5921344035 MISS SHUTING ZHAO 3.08 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

512 5921344029 MISS TIANZI WU 3.13 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

513 5921344025 MISS TINGTING WU 3.47 มีเกรดโอนยกเว้นศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

514 5921344022 MISS XIAOTING WU 3.67 มีเกรดโอนยกเว้นศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

515 5921344024 MISS XIN TANG 3.13 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

516 5921344030 MISS XIUJUAN LUO 3.08 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

517 5921344028 MISS YANYU QIN 3.24 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

518 5921344021 MISS YUESHUANG HUANG 3.16 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

519 5921344033 MISS YUTING WEI 2.86 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)มนุษยศำสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1 5621417019 นางสาว ธนัญณรินทร์ ธงขาว 2.19 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ
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1 5721802084 นางสาว รวิภา เครือแสง 3.65 1 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 5721802048 นางสาว ยามีหล๊ะ เวาะหะ 3.6 1 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 5721802012 นางสาว นุจรีย์ สิงห์เกิด 3.74 2 มีเกรด D+สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 5721802008 นางสาว รัตนา สุมาลี 3.59 2 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 5721802001 นางสาว ปวีณา ทองจิลา 3.54 2 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 5721802032 นางสาว ผกามาศ กอแก้ว 3.53 2 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 5721802044 นางสาว ปัทมา แสงสุวรรณ 3.51 2 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 5721802050 นางสาว ณัฐวดี ธรรมศิริ 3.33 2 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 5721802026 นางสาว กนกวรรณ พรหมพฤกษ์ 3.03 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 5621802013 นางสาว กนกวรรณ หลงกลาง 2.96 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 5721802070 นางสาว กรวิกา ใจสมุทร 2.64 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 5624802019 นางสาว กฤตพร หลวงยศ 3.4 มีเกรดยกเว้นสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 5624802011 นาย กฤษณะ จันเภา 3.01 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 5524802015 นางสาว กาญจนา เทียงท า 2.44 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 5721802042 นางสาว กาญจนา วินทะไชย์ 3 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 5721802043 นางสาว กาญจนา ศศิพนมทอง 2.78 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 5524802037 นางสาว เกศินี แสงสว่าง 3.21 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 5624802046 นางสาว เกษรินทร์ บุษรากรณ์ 3.15 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 5721802027 นางสาว เกษศินี พวงเกตุ 3.14 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 5624802078 นางสาว คณัสนันท์ พงษ์พันธ์ 2.96 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 5624802072 นางสาว คณิตภัทร ระวัง 3.4 มีเกรดยกเว้นสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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22 5721802004 นางสาว คุณิตา ทองสิน 2.68 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 5721802010 นางสาว จรรยา การะเกด 2.9 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 5721802061 นางสาว จันทร์จิรา อุทัยอินทร์ 3 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 5721802015 นางสาว จันทิมา ดวงประทุม 2.98 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 5624802069 นางสาว จิราพร เหล่าอินทร์ 3 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 5721802006 นางสาว จุฑาภรณ์ เพชรพิริยภรณ์ 3.12 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 5721802059 นางสาว เจนจิรา ม่วงก่ า 2.67 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 5721802024 นางสาว ชมภูนุช ลดสีดา 2.92 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 5524802029 นาง เชาวนันท์ สมบุญ 3.69 มีเกรดยกเว้นสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 5721802081 นางสาว ซูฟียา หะมะ 3.77 ภาคเรียนเกินสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 5721802021 นางสาว ณัฐธิดา อ่อนเกล้ียง 3.33 มีเกรด D,D+สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33 5721802045 นางสาว ณัฐยานันท์ นายอง 3.07 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 5624802012 นางสาว ทาดา เพ็ชรยัง 2.93 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35 5524802049 นางสาว ทิวาลักษณ์ กุโพธิ์ 2.8 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 5524802024 นางสาว ธนัฐชา สีเทา 3.12 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37 5624802071 นางสาว ธมกร สุวดิษฐ์ 3.15 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38 5524802047 นาย ธวัชชัย สินเธาว์ 3.21 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39 5721802002 นางสาว ธัญญา ด้วงทอง 3.24 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40 5721802023 นาย ธีรพรรณ ปัญญาน่าน 3.48 มีเกรด D+สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41 5721802051 นางสาว ธีรารัตน์ ทองประสงค์ 2.81 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42 5721802016 นางสาว นาราภัทร เหลาฉลาด 3.3 ภาคเรียนเกินสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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43 5721802031 นางสาว นารีรัตน์ แก้วย้อย 3.43 มีเกดร D+สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44 5721802036 นางสาว น้ าฝน น้อยดา 2.57 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45 5624802077 นาย นิติกร เดชครอบ 2.92 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46 5721802047 นางสาว นุรฮายาตี ลาเต๊ะ 3.33 ภาคเรียนเกินสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47 5624802021 นางสาว เบญจมาศ แว่นจันลา 3.46 มีเกรด D,ยกเว้นสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48 5721802039 นางสาว ปฐมา ครุฑค า 3.12 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49 5721802073 นางสาว ประภาพร อาจวิชัย 3.35 ภาคเรียนเกินสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50 5624802005 นางสาว ปราณี แข็งพิลา 3.18 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51 5721802067 นาย ปัญญา ปุริสาย 3.52 มีเกรด D+สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52 5524802001 นาย ปัณณวิชญ์ กิตศิริวัชรกุล 3.3 มีเกรด D,ยกเว้นสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53 5721802063 นางสาว ปารีรัตน์ นาคมอญ 2.74 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

54 5721802074 นางสาว ปิยนุช พันธ์ส าโรง 2.93 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55 5624802041 นางสาว ปิยสุภัคภรณ์ สายทองอินทร์ 2.74 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56 5624802018 นางสาว พรรณประภา สุธรรม 3.48 มีเกรดยกเว้นสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57 5721802052 นางสาว พรสวรรค์ สงฆงั 2.42 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

58 5524802044 นาง พัชรินทร์ สว่างแจ้ง 3.41 มีเกรดยกเว้นสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

59 5524802002 นางสาว พัชรีย์ สีสุ่ม 3.37 มีเกรด D สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60 5621802061 นางสาว พิมลพรรณ คามกะสก 2.62 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

61 5524802026 นางสาว พิศภาดา ส ารวมจิต 3.54 ภาคเรียนเกินสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62 5721802020 นางสาว พุธฤดี ธุรารัตน์ 3.11 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

63 5624802028 นาง เพชรรัตน์ ชาลีรินทร์ 3 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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64 5624802047 นางสาว เพ็ญสิตางศ์ุ ศรีส่อง 3.2 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

65 5524802003 นางสาว ภาวดี ตรงดี 3.41 มีเกรด D สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

66 5721802062 นางสาว มลฤดี บุญประสาท 2.93 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

67 5524802028 นางสาว มัณฑนา ดือราโอะ 2.76 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68 5721802035 นางสาว มานิตา ศรีสุวรรณ 3 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

69 5721802075 นางสาว มาเรียม มะดีเยาะ 2.69 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70 5721802083 นางสาว โยธกา ปานทสูตร 3.05 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

71 5524802020 นางสาว รดา ฉ่ าแสง 3.12 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

72 5621802096 นางสาว รติรัตน์ แสนใหม่ 3.26 มีเกรด D สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73 5721802055 นางสาว รัชนก มาณียะ 3.42 ภาคเรียนเกินสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

74 5624802060 นางสาว รัชนี ศรีชะอุ่ม 3.04 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75 5721802069 นางสาว รัตนา เนตรพล 3.12 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

76 5621802059 นางสาว ลลิตา บุญทัน 2.09 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77 5721802028 นาย วรากร อภัย 3.04 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

78 5721802057 นางสาว วราพร งามดี 3.15 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

79 5624802004 นางสาว วิชุดา สุขม่วง 3.18 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80 5624802001 นางสาว วิภา โหมดนอก 3.04 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

81 5624802048 นางสาว วิภาวดี คันที 3.56 มีเกรด D+สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

82 5624802049 นางสาว วิภาวรรณ ตันเล 3.34 มีเกรด D+สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

83 5624802015 นาย ศรชัย สีทน 2.31 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

84 5621802010 นางสาว ศศิธร อายุยืน 2.38 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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85 5624802075 นางสาว ศิริลักษณ์ เจริญงาม 3.45 มีเกรดยกเว้น,Dสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86 5524802022 นางสาว สังวาลย์ เชิงกาญจน์ 2.85 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

87 5524802005 นางสาว สายพิน ข าอ่อน 2.79 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88 5624802057 นางสาว สาริยา ผ้ึงร้ัง 3.49 มีเกรดยกเว้น,PSสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

89 5721802009 นางสาว สิรินทรา ราษฎร์มณี 3.08 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

90 5721802005 นางสาว สิริยากร พัดชื่น 3.08 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

91 5624802023 สิบต ารวจโทหญิงสุกัญญา โสนาอุ่น 3.09 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

92 5721802068 นางสาว สุขฤทัย นุชเกษม 3.49 ภาคเรียนเกินสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

93 5721802079 นางสาว สุชาดา อุประ 2.2 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

94 5721802078 นางสาว สุชีรา สิทธานนท์ 3.43 มีเกรด D+สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

95 5721802049 นางสาว สุดารัตน์ บุญโย 2.86 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96 5721802065 นางสาว สุพิชชา เพ็ชร์นิล 3.16 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

97 5721802025 นางสาว สุมินตรา สีสด 3.3 ภาคเรียนเกินสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

98 5621802009 นางสาว สุริยาพร เจริญจิต 2.48 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99 5524802010 นางสาว สุวนิตย์ โสภาวรรณ 3.17 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100 5721802007 นางสาว สุวรรณี แซ่เฮ้ง 3.05 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101 5624802040 นางสาว สุวิมล อ าภามณี 2.75 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

102 5721802019 นางสาว อติกานต์ เอมโอด 3 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

103 5721802017 นางสาว อภิญญา หนันแป 2.79 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

104 5721802034 นางสาว อรปวีณา รัตนะวัน 3.66 ภาคเรียนเกินสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

105 5624802053 นางสาว อรรัศมิ์ชญา ปักกาสีเนย์ 3.14 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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106 5524802046 นางสาว อรวีรินทร์ อัครเกษมพงษา 3.15 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

107 5721802003 นางสาว อัจฉราพรรณ พันทรังษี 2.88 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

108 5624802006 นางสาว อัญชลี สีทอง 3.03 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109 5721802077 นางสาว อัมรินทร์ พิมพ์ทอง 2.79 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

110 5624802016 นางสาว อุไรรัตน์ คงทรัพย์ 3.47 มีเกรดยกเว้นสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1 5721286010 นางสาว กนกวรรณ เขียวแก้ว 2.94 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

2 5534286103 นาย กฤษณพัสตร์ ปิน่ณรงค์ 3.58 ภาคเรียนเกินอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

3 5621287008 นาย กิตติศักด์ิ กั้วเฟือ้ง 2.31 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรมวศิวกรรมศาสตร์ฯ

4 5734285036 นาย กิติพัฒน์ เจริญพัฒนาพงษ์ 3.09 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

5 5624286019 นาย จิตรมงคล ชื่นตา 2.68 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

6 5621286032 นางสาว จิราพร ตะเภาพงษ์ 2.77 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

7 5621285017 นางสาว จุฑามาศ จั่นแค้น 2.6 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

8 5721287029 นางสาว จุฬารัตน์ พันธุท์า 2.57 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรมวศิวกรรมศาสตร์ฯ

9 5621286023 นาย ชยากร จันทาธุ 2.23 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

10 5721286021 นาย ชาญวิทย์ ภานุรักษ์ 2.71 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

11 5621286012 นาย ชาติตระการ ศรีโชละ 2.39 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

12 5521285002 นางสาว ฐานรัตน์ ปานสมุทร 2.66 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

13 5634285018 นาย ณรงค์ศักด์ิ วัฒนา 3.28 ภาคเรียนเกินอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

14 5721286002 นางสาว ณัฏฐกานต์ ศรีจุมพล 3.29 มีเกรด D+อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

15 5721286013 นาย ณัฐพล กมลพันธ์ 2.98 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

16 5621286001 นาย ดนุชภร วิภาดาเกษม 2.31 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

17 5634285030 นาย ดนุพล หัดไทย 3.32 ภาคเรียนเกินอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

18 5621286018 นาย ทรงยุทธ วันพิรัตน์ 2.44 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

19 5521286028 นาย ทวีชัย แก้วบริสุทธิ์ 2.66 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

20 5721285002 นาย เทพประทาน แสงแก้ว 2.7 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

21 5721287020 นางสาว ธนภรณ์ กาหา 2.98 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรมวศิวกรรมศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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22 5521286014 นาย ธเนศ ใยส าลี 2.21 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

23 5521285003 นาย ธรรมรัตน์ รัปภา 2.52 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

24 5624286006 นาย ธันวา สมดี 3.05 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

25 5721286023 นาย ธีรพงษ์ อุ่นวงษ์ 2.88 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

26 5521286035 นาย นพรัตน์ เหมเดโช 2.91 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

27 5621286047 นาย บุญญฤทธิ์ เอี่ยมในวงษ์ 2.45 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

28 5621285031 นาย ปวรุตม์ คล้ายแก้ว 2.48 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

29 5621286015 นาย ปัณณ์วัฒน์ ดรุณพันธ์ 2.72 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

30 5721287019 นางสาว ปาริชาติ กัลยา 3.05 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรมวศิวกรรมศาสตร์ฯ

31 5721287001 นางสาว ปิยทัศน์ สุดเพาะ 2.73 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรมวศิวกรรมศาสตร์ฯ

32 5621286050 นางสาว ปิยมาส แดงโชติ 2.85 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

33 5721286004 นาย ปิยะ เพ็งพระจันทร์ 2.83 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

34 5734285053 นางสาว ปิยาภรณ์ ร่ืนภาคทรัพย์ 2.84 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

35 5534285005 นางสาว พนารัตน์ แสงทองพราว 2.62 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

36 5621286004 นาย พีรพล สมบูรณ์กิจด ารง 2.37 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

37 5621286016 นาย ภัทรเวช โตสุนัน 2.61 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

38 5634285031 นาย ภาณุวัฒน์ ร่านแผ้ว 3.5 มีเกรดยกเว้นอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

39 5621286026 นาย มณฑล รัตนพงศ์ธระ 2.23 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

40 5534285121 นางสาว มนัสนันท์ กิจสะสม 3.22 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

41 5721287028 นาย รัฐพล แสงสว่าง 2.77 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรมวศิวกรรมศาสตร์ฯ

42 5634285017 นางสาว รัตนาพร วิชุมา 3.25 มีเกรดยกเว้น, D+อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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43 5721286003 นางสาว วรรณภา กระวลกิจ 3 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

44 5621286003 นาย วันสว่าง โพธิค์ า 2.51 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

45 5621286013 นาย วิชัย กามภากุล 2.54 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

46 5534285120 นาย วิชัย จันทัง 2.82 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

47 5721285022 นาย วิชัยศรี น้อยติ 2.78 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

48 5621286035 นาย วิทิต พรเลิศพงศ์ 2.52 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

49 5521286004 นาย ไวยฤทธิ์ สุดจิตร 2.4 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

50 5721286009 นาย ศุภชัย ส่ือมงคลวงศ์ 2.77 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

51 5521286005 นาย สัมฤทธิ์ ค าสนจิก 2.64 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

52 5721287008 นาย สิทธิโชค ลีวราประเสริฐ 2.53 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรมวศิวกรรมศาสตร์ฯ

53 5734285034 นาย สุขุม สะใบบาง 2.92 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

54 5721286017 นางสาว สุนิสา ทัดสอน 3 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

55 5734285033 นางสาว สุพัตรา ภูฉลาด 2.68 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

56 5621286017 นาย สุภชัย ทรัพย์วิลัย 2.7 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

57 5624286018 นาย อดิศักด์ิ เผ่ือนสัจจา 2.67 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

58 5721287007 นางสาว อรอนงค์ กาโท 3.69 ภาคเรียนเกินอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรมวศิวกรรมศาสตร์ฯ

59 5621285012 นางสาว อริญชยาน์ ข าพึง่สน 2.26 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)วศิวกรรมศาสตร์ฯ

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่168 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5563157004 นาง กัญนิภัทธิ์ ภัคนันท์ธรรม์ 3.8 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

2 5963104017 นางสาว กายทิพย์ ฉัตรจรัส 3.91 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

3 5863104013 นางสาว เขมจิรา ภาเจริญสิริ 3.87 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

4 5963104012 พระมหา จตุภูมิ แสนค า 3.91 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

5 5863104009 นางสาว จีรนุช น้อยตาแสง 3.95 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

6 5963104003 นางสาว ชนนี ทิพย์วัฒน์ 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

7 5963104022 นาง ชุติมา จอมแก้ว 3.79 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

8 5863104015 นางสาว ฐิติพร ทานา 3.95 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

9 5963104006 นางสาว ณัฐฐิรา สถิรพูนพัฒน์ 3.95 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

10 5863104011 นางสาว ณัฐธิกานต์ กุศลวิทย์ 3.91 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

11 5963104023 จ่าสิบตรี ณัฐวุฒิ เภาสูตร 3.7 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

12 5963104054 นาย ทนงวุฒิ นิยมชื่น 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

13 5663164002 นางสาว ทัศนีย์ ศรีเทีย่ง 3.11 แผน ก ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศบัณฑิตวิทยาลัย

14 5863104031 นาย ธนากร ไชยโพคา 3.91 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

15 5963104057 นางสาว ธารทิพย์ จังอินทร์ 3.66 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

16 5963104020 นางสาว นฤมล ขันประโคน 3.87 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

17 5863104039 นาย น าลาภ อิ่มทัว่ 3.83 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

18 5663104026 นาย ปรัชญา เจริญชีพ 3.79 แผน ก ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

19 5763104014 นาย ปราชญ์ เปีย่มสุขนิรันดร์ 3.41 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

20 5963104025 ว่าทีร้่อยตรี ปริญญา ตาแจ่ม 3.95 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

21 5963104014 นาย ปริญญา เย็นนรินทร์ 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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22 5363104141 นาย ปริญญา รัตนะ 3.63 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

23 5863104045 นาย ปรีชา เกตุสิงห์ 3.62 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

24 5963104055 นางสาว ปรียาลักษณ์ อินทอง 3.79 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

25 5863104041 นาง พรนิพา พนะจะโปะ 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

26 5863104017 นางสาว พัชรียาพร ตอพฤกษา 3.91 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

27 5163140009 นางสาว ภุลภญา ทัดแก้วมีกล่ิน 3.11 แผน ก ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย

28 5963104049 นางสาว มนัญญา โสภณิก 3.66 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

29 5263103025 นาง มะลิดา เพ็งวงษา 3.6 แผน ก ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย

30 5863104016 นาย มานพ สุแพง 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

31 5963104052 นางสาว มาลีนนท์ ยงพานิชย์ 3.79 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

32 5863104014 นางสาว มินตรา สายแสน 3.95 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

33 5763104028 นางสาว เยาวลักษณ์ ลบถม 3.95 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

34 5563103008 นางสาว รังสิยา ดวงจินดา 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย

35 5963104027 นางสาว รัญชนา นามเจริญสุข 3.95 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

36 5463103010 นาง รุ่งนภา จ าปาเทศ 3.25 แผน ก ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย

37 5863104018 นางสาว ลัดดาภรณ์ ฤกษ์ดี 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

38 5963104009 นางสาว วชิราภรณ์ เจะเฮง 3.87 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

39 5863104042 นางสาว วรัญญา พันธุเ์สือ 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

40 5763104024 นางสาว วริษฐา ทรัพย์สนอง 3.83 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

41 5463157009 นางสาว วารุณี อิ่มใจ 3.9 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

42 5863104030 นาง วาสนา เทียนฟัก 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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43 5663103003 นางสาว วิมลมาศ สมะวรรธนะ 3.93 แผน ก ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย

44 5963104021 นางสาว แววตา เอี่ยมบุญ 3.91 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

45 5963104060 นางสาว ศกุนตลา แสงสุวรรณ 3.91 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

46 5963104005 นาย ศักด์ิณรงค์ กาสินธุพ์ิลา 3.79 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

47 5963104059 นาง สมปอง อัญชัยศรี 3.91 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

48 5763104031 นาย สหรัฐ พูลนาค 3.75 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

49 5463103009 นางสาว สาวิกาพร แสนศึก 3.25 แผน ก ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย

50 5863104046 นางสาว สุกัญญา นาพยัคฆ์ 3.58 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

51 5463103035 นาย สุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ 3.12 แผน ก ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย

52 5963104028 นางสาว สุธาศินีย์ ประทีปทอง 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

53 5263157015 นาย สุนทร ปาละพันธ์ 3.7 แผน ก ครุศาสตรมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

54 5963104019 นาย สุพรชัย เง่ียมจื๊อเกร็ด 3.95 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

55 5963104067 นาง สุภาพร พูลวงษา 3.66 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

56 5963104024 นาย สุรวัฒน์ ขจรวิทย์ 3.87 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

57 5863104021 นาง สุรีย์ มาลากุล ณ อยุธยา 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

58 5863104040 นางสาว สุรีย์พร วัฒนธีระกรณ์ 3.79 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

59 5963104010 นางสาว โสภิตา มีศรีจันทร์ 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

60 5963104015 นางสาว หทัยรัตน์ เรณุมาน 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

61 5963104007 นางสาว อนุตรา จิตรเทีย่ง 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

62 5263103015 นางสาว อมรา สิทธิค า 3.96 แผน ก ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย

63 5663164003 นางสาว อรทัย สีหร่ัง 3.11 แผน ก ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่171 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

64 5963104013 นาย อรรถพล พรมสุวรรณ 3.91 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

65 5863104008 นางสาว อลิษา สารธิราช 3.79 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

66 5863104035 นาง อลิสา บุญส่ง 3.83 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

67 5963104001 นางสาว อัญชรีย์ ตรีกมล 3.95 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

68 5963104030 นางสาว อัมพิกา เสนาวงศ์ 3.95 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

69 5363157001 นาย อินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์ 3.86 แผน ก ครุศาสตรมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

70 5963104008 นางสาว อุบลธร พึง่ฤกษ์ดี 3.95 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

71 5963104016 นางสาว อุมาพร ศรีโยธี 3.79 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

72 5963104011 พระมหา เอกชัย โชติไธสง 4 แผน ข ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่172 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5563401001 นางสาว กุลธิดา เพ็ชรงาม 3.62 แผน ข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

2 5463401004 นาย ฐากร ฤกษ์สมถวิล 3.5 แผน ข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

3 5563401007 นาย ณพงศ์พัฒน์ จิตรปัญญา 3.58 แผน ข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

4 5663401004 นางสาว ธิชา จันทนะผะลิน 3.54 แผน ข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

5 5663401002 นางสาว เธียรดี ลักษมัน 3.54 แผน ข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

6 5463401056 นาง พรปวีณ์ ก.ศรีสุวรรณ 3.68 แผน ข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

7 5663401007 ว่าทีร้่อยตรี ไพบูลย์ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ 3.62 แผน ข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

8 5563401004 นางสาว ไพรวรรณ์ ประทุมมา 3.62 แผน ข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

9 5863401004 นาง มรกต นรพัลลภ 3.62 แผน ข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

10 5863401006 นางสาว สุภาพร แผ้วสะอาด 3.7 แผน ข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

11 5563401005 นาย สุรพงศ์ ส่องศรี 3.7 แผน ข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

12 5363401476 นางสาว อัญชลินทร์ ปัญจะศรี 3.79 แผน ข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

13 5663401001 นาง อาทิตยา ช้างทอง 3.45 แผน ข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่173 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5963905001 นาย นารอน แสนทวีผล 3.62 แผน ข รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตนโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่บัณฑิตวิทยาลัย

2 53639011098 นาย บุญถือ กระฉอดนอก 3.58 แผน ข รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

3 5363901990 นาง วนาลัย ไชยแสง 3.62 แผน ข รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

4 5763905026 นาย อนันต์ ต้ังเนียรนาทชัย 3.37 แผน ข รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตนโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่174 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5663288005 นาย ชายศักด์ิ ถนนแก้ว 3.94 แผน ก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย

2 5863289005 นางสาว นราพร สวนไพรินทร์ 3.7 แผน ข วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการบัณฑิตวิทยาลัย

3 5863289002 นาย นิพนธ์ ก้อนทอง 3.91 แผน ข วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการบัณฑิตวิทยาลัย

4 5663288006 นางสาว พรรัตน์ บุญจง 3.58 แผน ก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย

5 5663288008 นางสาว ภรณ์ประภา อ่วมนุช 3.88 แผน ก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย

6 5863289003 นาง วรนุช ก้อนทอง 3.91 แผน ข วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการบัณฑิตวิทยาลัย

7 5863289004 นาย อัครเดช เนียมอยู่ 3.75 แผน ข วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่175 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5663269012 นาย ส่งสุข ศรีน้อยขาว 3.88 แผน ก วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรมการผลิต)บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่176 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5763311011 นาย สรพงษ์ ทองถมยา 3.93 แผน ก ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตศิลปกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่177 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5263352012 นาย เกียรติศักด์ิ ไพศาล 3.83 แผน ก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี (ดนตรีศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย

2 5163352022 นาย ชยพร ไชยสิทธิ์ 3.77 แผน ก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี (ดนตรีศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย

3 5663388007 นาง ณภัทร เฟือ่งวุฒิ 3.95 แผน ก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีตะวันตก (ดนตรีศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย

4 5263352016 นาย ณรงค์ฤทธิ์ หามนตรี 3.72 แผน ก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี (ดนตรีศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย

5 5563388035 นางสาว ณัฐธยา รังสิยานนท์ 3.8 แผน ก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีตะวันตก (ดนตรีศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย

6 5563361001 ว่าทีร้่อยตรี ไพฑูรย์ โพธิยา 3.54 แผน ข ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารบัณฑิตวิทยาลัย

7 5063307006 พระมหา เลิศ สตาเจริญ 3.83 แผน ข ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย

8 5363352041 นาย สมชาย จิระสุโข 3.83 แผน ก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี (ดนตรีศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย

9 5463352004 นาย สุเชษฐ์ วงศ์เมฆ 3.75 แผน ก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี (ดนตรีศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย

10 5563388028 นาง สุนันทา พันธุกูล 3.85 แผน ก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีตะวันตก (ดนตรีศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย

11 5563388006 นาง อัญชลี สิริวงษ์สุวรรณ 3.9 แผน ก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีตะวันตก (ดนตรีศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่178 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5073249004 นาย เกียรติคุณ จินตวร 3.96 แผน ก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย

2 5273266010 นางสาว ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ 4 แผน ก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัย

3 5273266011 นางสาว ญาณิศา ตันติปาลกุล 4 แผน ก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัย

4 5473266015 นางสาว นิศากร เถาสมบัติ 4 แผน ก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัย

5 4973249011 นาง พรรณา พูนพิน 3.71 แผน ก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย

6 5273266001 นางสาว สุกาญจนา เลขพัฒน์ 4 แผน ก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัย

7 5073249017 นางสาว สุปราณี ศิริสวัสด์ิชัย 3.96 แผน ก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย

8 5473266003 นาย สุมิตร ตุงโสธานนท์ 4 แผน ก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัย

9 5273266008 นาง สุรินทร์ ผลงาม 3.93 แผน ก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัย

10 5273266009 นางสาว อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ 4 แผน ก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว



ขอ้มลู ณ วันที ่5/3/2563 รายชือ่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560, และ 1/2561 หน้าที ่179 จาก 179

No.  รหสันักศึกษา  ค าน าหน้า  ชื่อ  สกุล  เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ  ชื่อปรญิญา  สาขาวิชา  คณะ

1 5173104011 นาย พิษณุ บางเขียว 3.93 แผน ก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

2 5273104019 นาง ศรีประภา พันธุม์ณี 3.62 แผน ก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

3 5273104024 นาย ศศิศ ศิริพรหมมา 3.81 แผน ก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหต ุ: บัณฑิตทีเ่ปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำนำม ยศ ชื่อสกุล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจำกได้ท ำกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว


