
 
ประกาศรายช่ือบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งท่ี 27 

ประจําปการศึกษา 2555 

แบบเรียงลําดับตามแถวและที่นั่ง 
 
คําแนะนําสําหรับบัณฑิตที่เขารับตองทราบ 
  บัณฑิตตองจําแถวและท่ีนั่งใหได  (ดูตัวอยาง) 
  บัณฑิตตองดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยในรายละเอียดการแตงกายของ 
       บัณฑิตและมหาบัณฑิตอยางเครงครัด 
  บัณฑิตท่ีดามเหล็กหรืออุปกรณเหล็กในรางกาย ใหแจงอาจารยควบคุมแถวทราบ 
  บัณฑิตพิการ ใหแจงอาจารยควบคุมแถวทราบ 
  บัณฑิตตั้งครรภและเดินไมไหว ใหแจงอาจารยควบคุมแถวทราบ 
  บัณฑิตตกคางท่ีแจงคํารองขอเขารับ หากไมมีชื่อใหแจง สสท. โดยดวน 
  บัณฑิตท่ีแจงคํารองขอเปล่ียนคํานําหนานามในการขานนาม หากไมไดดําเนินการ 
      แกไข ใหแจง สสท. โดยดวน 
  บัณฑิตตกคางท่ีแจงคํารองขอเขารับพระราชทานปริญญาบัตร รายชื่อจะอยูทาย 
 สาขาของแตละปริญญา 
  หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอ คือ 02-282-9009 ตอ 6302, 6409 
  หมายเลขโทรศัพทเบอรตรง คือ 02-281-9877 
 
 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน [สสท.] 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ข้ันตอนการเข้ารับเหรียญเกียรตินิยม (เหรียญทอง-เหรียญเงิน) 

   ปีการศึกษา 2555  
  

   บัณฑิตแต่ละคณะที่ได้รับ เหรียญทอง-เหรียญเงิน เมื่อรับปริญญาบัตรแล้ว  
 

1 ไม่ต้องกลับไปนั่งที่เดิม 
2 ให้เดินมาน่ัง ณ ที่กําหนดไว้สําหรับผู้ที่ได้เหรียญทอง  และ เหรียญเงิน 

3 ให้บัณฑิต ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง  เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน  
และเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จําเลขที่น่ังและตําแหน่งที่น่ังที่กําหนดไว้   

4 เดินเข้ารับตามเลขที่ที่กําหนดไว้ 
  

ดังรายช่ือต่อไปน้ี 
ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1  เหรียญทอง 
 1 นางสาว ชุตินันท์ ดําจุติ 
 2 นางสาว ชุติวรรณ อาจหาญ 
 3 นาย ตรีชาต ชลธาร 
 4 นางสาว สรนันท ์ เต๋ียวบุตร 
 5 นางสาว นันทนา สุขจิตต์ 
 6 นาย ตะวัน ศรีรมย์ 
 7 นาย พรเทพ ศรีม ี
 8 นางสาว พันธิตรา ชลประเสริฐสขุ 
 9 นางสาว ป่ินเพชร สว่างประเสริฐ 
 10 นางสาว นงลักษณ ์ แสงพราย 
 11 นางสาว มณฑนันท ์ ธรรมนิตยางกูร 
 12 นางสาว อัญชนา บุรีธาร 
 13 ว่าที่ร้อยตรี รัชชนก ศรีสุวรรณ 
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ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1  เหรียญเงิน 
 14 นางสาว กฤษณา เกตุคํา 
 15 นางสาว ศิริพรรณ จิวเจริญ 
 16 นาย วรพจน์ พฤกษาจรีเวโรจน์ 
 17 นางสาว สุนิสา ปุยแก้ว 
 18 นาย ธวัชชัย เขียวคํารพ 
 19 นาย ณัฐวุฒ ิ เสียนาสระ 
 20 นางสาว ณัฏฐนิช จิโรจวงศ์ 
 21 ว่าที่ร้อยตรี ชนินทร์ ซิ้มเจรญิ 

ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2  เหรียญเงิน 
 22 นางสาว ปวียภัสสรา ศักด์ิเจริญ 
 23 นางสาว กิตติมา มหาพราหมณ์ 
 24 นางสาว สุภาวดี จันหอม 
 25 นางสาว เบญจมาพร จาตุรงค์สกุล 
 

 
******************************* 

 
 

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล  
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด้านซ้าย)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125270703518-01   ใกล้รุ่ง  สมงาม   นางสาว 1 

125170706516-12   จกัรพนัธ์ รูปงาม   นาย 2 

125470706501-93   จรีุมาศ ชะยะมังคะลา   นางสาว 3 

125170706503-94   ชนกภรณ์ คังคายะ   นางสาว 4 

125170703511-55   เชิญพร จันทรสนาม   นางสาว 5 

125370703511-16   โชดก ทับจนัทร์   นาย 6 

125170703510-77   ธนิสรา กณัฑวงษ์   นาง 7 

125170703502-48   ธดิารัตน์ แสนพรม   นางสาว 8 

125370703503-89   นุชนาฎ กลุวทิย์   นางสาว 9 

125370706506-810   บุรินทร์ภทัร ชูวงศ์   นาย 10 

125170706505-411   บุษยมาศ แท่นรัตน์   นางสาว 11 

125370706503-512   ปุญญดา ลีทองหลาง   นางสาว 12 

125270703513-113   ลัดดาวลัย ์ กล่ินมาลัย   นางสาว 13 

125170703505-714   วรลักษณ์ ป้อมน้อย   นางสาว 14 

125470706504-315   วไิลรัตน์ วรรณวไิลย   นางสาว 15 

125170706512-016   สมปรารถนา สุขสละ   นางสาว 16 

125270703521-417   อรนุช  กรรณิกา   นางสาว 17 

125370706511-818   อรัญญา ฤกษ์งาม   นาง 18 

125370703501-219   จนิดา สาหาญ   พนัจา่เอก 19 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250705008-020   ชุตินันท์ ดําจติุ   นางสาว 20 ทอง

125460706021-921   ชุติวรรณ อาจหาญ   นางสาว 21 ทอง

125250705037-122   ตรีชาต ชลธาร   นาย 22 ทอง

125250704033-123   สรนันท์ เต๋ียวบุตร   นางสาว 23 ทอง

125250706001-624   กฤษณา เกตุคํา   นางสาว 24 เงิน

125250704018-225   ศิริพรรณ จิวเจริญ   นางสาว 25 เงิน

125250701053-226   พติติพรรธน์ วสุวรรธก   นาย 26 

125250704020-827   วริตี ปัญจานนท์   นางสาว 27 

125250705025-628   สุชาดา มากเงิน   นางสาว 28 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125460706003-729   กมลทิพย์ เนตรพงษ์   นางสาว 29 

125250702016-830   กาญจนา อนิเต   นางสาว 30 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยศั์นสนีย ์ทิมทอง
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด้านขวา)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250706013-131   กิตติคุณ มั่นคงดี   นาย 31 

125250702036-632   ขจพีรรณ ศิริสมบัติยืนยง   นางสาว 32 

125250706029-733   ญาณิศา วชิิตแยม้   นางสาว 33 

125250703193-434   ญานิศา วงศ์บุญทิพย์   นางสาว 34 

125250706050-335   ฐิติกาญจน์ แกว้มูลตรี   นางสาว 35 

125250704016-636   ตวงรัตน์ เจริญดี   นางสาว 36 

125460703002-237   ทัศนีย์ ศรีชาวนา   นางสาว 37 

125250705032-238   ธนวนัต์ พฒันสิงห์   นาย 38 

125250704040-639   นงเยาว์ ไชยทิพย์   นางสาว 39 

125250705001-540   นพวรรณ จันทร์น้อย   นางสาว 40 

125250703009-041   นฤมล พมิพ์ตา   นางสาว 41 

125460703001-442   ปภสัสร แป้นคุ้มญาติ   นางสาว 42 

125460706033-443   พลอยพชิชา ช้างมูล   นางสาว 43 

125250704031-544   ภรณ์ศิรินทร์ ทันสมัย   นางสาว 44 

125250705048-845   รณพร เรืองอภริมย์   นางสาว 45 

125250701007-646   วชิรพงษ์ เภาหงิษ์   นาย 46 

125250706048-747   วรรธนันท์ แซ่ต้ัง   นางสาว 47 

125250705026-448   สุธาทิพย์ เอกวธิานเลิศ   นางสาว 48 

125250706016-449   สุพัตรา บุญโพธิ์   นางสาว 49 

125250701026-650   อรจริา โตพนัธานนท์   นางสาว 50 

125460706023-551   ธนกฤต แกว้ทะเล   วา่ท่ีร้อยตรี 51 

125250703194-252   ฝนทิพย์ เขียนขุนทด   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 52 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ้าและเคร่ืองแต่งกาย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250701017-553   กมล ป้อมพนัธ์   นาย 53 

125250701012-654   กัญญา ประภาสะวตั   นางสาว 54 

125250701050-855   กัญญารัตน์ วรรณาลัย   นางสาว 55 

125250701043-356   จติราภรณ์ ไพโรจน์พบิูลย์   นางสาว 56 

124950601108-157   ชมพูนุท กล่ินหอม   นางสาว 57 

125050701003-158   ชานนท์ ไวยะบูลย์   นาย 58 

125150701031-859   ณัฐวัฒน์ วรมาศพฤกษา   นาย 59 

125250701025-860   ดนุพล สมภารวงค์   นาย 60 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยม์ัลลิกา จงจติต์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ้าและเคร่ืองแต่งกาย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250701020-91   ดาริกา ศรีใส   นางสาว 61 

125250701009-22   เทพาทิพย์ มลิวลัย์   นาย 62 

125250701027-43   ธนิศร เกษมพรภญิโญ   นางสาว 63 

125250701006-84   ปรีชญา พวงบุบผา   นางสาว 64 

125250701040-95   พมิพจ์ติรา ปานสีแกว้   นางสาว 65 

125250701030-06   ภัสราภรณ์ หทัยหมิากลุ   นางสาว 66 

125250701018-37   ภารดี พรีะชัยรัตน์   นางสาว 67 

125250701037-58   มงคล รัตนปาล   นาย 68 

125250701049-09   มัลลิกาพร วงษาญาณ   นางสาว 69 

125250701041-710   ระพภีสัร์ บวรพศิาลภสัร์   นาย 70 

125250701021-711   ลลิตา ล้ีสิริสุข   นางสาว 71 

125050701053-612   ศรีคํารุ้ง ทองไซร้   นาย 72 

125250701005-013   ศรีวรรณ ศิริถาวรวงศ์   นางสาว 73 

125250701023-314   สุชานันท์ เขตต์ปุระ   นางสาว 74 

125250701038-315   อภญิญา เปล่ียนเจริญ   นางสาว 75 

125250701036-716   อิงค์ปวนั พึง่ประเสริฐพานิช   นางสาว 76 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125460703040-217   กงกร จรูญรัตน์   นางสาว 77 

125250703013-218   กนกวรรณ ลออเงิน   นางสาว 78 

125250703059-519   กฤตพล อสุาหะ   นาย 79 

125250703061-120   กฤติกา เงินไพโรจน์   นางสาว 80 

125250703010-821   กฤษฎา วงศ์ธานี   นาย 81 

125250703012-422   กฤษณธร สาเอีย่ม   นาย 82 

125250703135-523   กัญญาลักษณ์ รัตนโชติ   นางสาว 83 

125460703041-024   กัลยา เงางาม   นางสาว 84 

125460703004-825   กาญจนา ทองเฝือ   นางสาว 85 

125250703164-326   กานดา อนุกลูธรรม   นางสาว 86 

125250703042-327   โกวิทย์ ศรีสุวรรณ   นาย 87 

125250703155-128   ขณิดา วรประสาทกุล   นางสาว 88 

125460703009-729   คุณัญญา แกน่แกว้   นางสาว 89 

125250703016-530   จารุวรรณ อนิทนาม   นางสาว 90 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.จฑุาทิพ รัตนะนราพนัธ์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250703196-731   จนิดากร ลือประเสริฐ   นาย 91 

125250703031-632   จนิตนา คงหอม   นางสาว 92 

125250703078-733   ฉัตรชัย วงศ์จําปา   นาย 93 

125250703160-134   เฉลิมพล อคัรประสิทธิ์   นาย 94 

125460703020-435   ชมพูนุช ประเสริฐศิริสร   นางสาว 95 

125460703036-036   ชมพูนุช สุดใจดี   นางสาว 96 

125460703028-737   ชลดา ศรีหิรัญ   นางสาว 97 

125250703070-438   ชลธชิา สุริยกลุ ณ อยธุยา   นางสาว 98 

125250703048-039   ชัยวฒัน์ ชํานาญธรรม   นาย 99 

125250703131-440   ชาริตรา งามสม   นางสาว 100 

125250703129-841   ชาริสา แสงทองอร่าม   นางสาว 101 

125250703035-742   ชุติมา เสถียรธนารักษ์   นางสาว 102 

125250703015-743   ฐาปนี ขวญัเมือง   นางสาว 103 

125250703062-944   ณพวรรณ์ โรจนศิริ   นางสาว 104 

125250703153-645   ณัฐกร พนัธุเ์มือง   นาย 105 

125250703170-246   ณัฐธวชั ธรรมภชูิชย์   นาย 106 

125250703017-347   ณัฐวรา รอดประดิษฐ์   นางสาว 107 

125460703012-148   ดวงหทัย ถีระแกว้   นางสาว 108 

125250703033-249   ทิฆัมพร สวา่งอารมณ์   นางสาว 109 

125250703111-450   ทิพากร องิบารมี   นาย 110 

125250703149-651   ธนาภรณ์ ต้ังกิตติมศักด์ิ   นางสาว 111 

125460703011-352   ธนิศา แกว้หนู   นางสาว 112 

125250703174-453   ธชัพล หรัิณยากร   นาย 113 

125250703022-554   ธญัพิชชา มานันทะ   นางสาว 114 

125250703117-155   ธรีะพล พนัธศ์รี   นาย 115 

125250703132-256   นที ผักไหม   นาย 116 

125250703051-257   นฤมล เทียมพนัธ์   นางสาว 117 

125250703083-758   นารีลักษณ์ เกษตรกาลาม์   นางสาว 118 

125460703044-459   น้ําทิพย์ นุชดารา   นางสาว 119 

125460703045-160   นิภาพร พรมฤทธิ์   นางสาว 120 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยฐิ์ติพร เพ็งวนั
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250703199-11   นิภาพรรณ เพ็ชรคูเวยีง   นางสาว 121 

125250703150-42   เนตรวลัิย สัมฤทธิล้์วน   นางสาว 122 

125250703172-83   บรรพต อภรัิกษ์กมลพร   นาย 123 

125250703007-44   บุรัญยา อนิทร์ทอง   นางสาว 124 

125250703116-35   บุศรินทร์ ศุภวกิรานต์   นางสาว 125 

125250703087-86   เบญจวรรณ นัดสูงวงษ์   นางสาว 126 

125250703121-57   ปรมัตถ์ พบิูลภานุวธัน์   นาย 127 

125460703025-38   ปรเมษฐ์ เคหะสุวรรณ   นาย 128 

125460703022-09   ประทุมวรรณ สิงคุณา   นางสาว 129 

125250703148-810   ปรารถนา บุญเกดิ   นางสาว 130 

125250703058-711   ปราลีรัตน บุญมี   นางสาว 131 

125250703029-012   ปรียานุช สุธรีธรรม   นางสาว 132 

125460703047-713   ปัณณวชิ หนูบุตร   นาย 133 

125250703006-614   ปาณิสรา วฒิุเกตุ   นางสาว 134 

125460703048-515   ปิยฉตัร ศรีวรเวทย์   นางสาว 135 

125250703151-016   ปิยวรรณ เสวาฤทธิ์   นางสาว 136 

125250703027-417   ปิยะเทพ ข่มไพรี   นาย 137 

125460703049-318   พรเทพ ส่ีหมื่น   นาย 138 

125460703007-119   พรธิดา พทุธสุข   นางสาว 139 

125250703094-420   พรสุภา เลิศชัย   นางสาว 140 

125250703152-821   พลสรรค์ เอกพฤกษาอําไพ   นาย 141 

125250703060-322   พลอยไพริน สิทธิสาร   นางสาว 142 

125250703126-423   พชัรินทร์ คําแดง   นางสาว 143 

125250703050-624   พชัรี พฒุตาล   นางสาว 144 

125460703010-525   พชัรี เรืองทอง   นางสาว 145 

125460703014-726   พฒัน์กมล เดชขุนแกว้   นางสาว 146 

125250703114-827   พนัธิภา สกณีุ   นางสาว 147 

125250703128-028   พนัธิวา วงษ์ธรรม   นางสาว 148 

125250703188-429   พสัวี พงษ์อนันต์   นางสาว 149 

125250703001-730   พาฝัน เอีย่มสุวรรณ์   นางสาว 150 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.สุนีย์ สหสัโพธิ์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125460703050-131   พชิชาพร เจยีวกก๊   นางสาว 151 

125250703072-032   พชิญ์สินี ไม้สนธ์   นางสาว 152 

125460703051-933   พชิัยยุทธ สวา่งแกว้   นาย 153 

125250703139-734   พไิลวรรณ จันทรังษี   นางสาว 154 

125250703179-335   พรีนุช เขียววลัิย   นางสาว 155 

125250703020-736   เพ็ญพชิชา แกว้กระจ่าง   นางสาว 156 

125250703191-837   ไพรลดา ชุมพล   นางสาว 157 

125250703120-538   ภัทรา สุขพลอย   นางสาว 158 

125250703195-939   ภัทราภรณ์ ศิลลา   นางสาว 159 

125250703084-540   ภัทรียา มาลารัตน์   นางสาว 160 

125250703182-741   ภาณุพงศ์ โพไพจติร   นาย 161 

125250703073-842   ภาณุพงศ์ สวสัด์ิทัศน์   นาย 162 

125250703124-943   ภาณุวฒัน์ พสุิทธรัิตน์   นาย 163 

125250703025-844   ภูรินธรา ตันประเสริฐ   นางสาว 164 

125250703104-945   ภูรินันท์ เลิศภควณิช   นางสาว 165 

125250703165-246   เมธาวี กลีบมาลัย   นางสาว 166 

125460703006-347   เมธนิี ปีกามล   นางสาว 167 

125250703011-648   ยุทธนา ออ้ชัยภมูิ   นาย 168 

125460703015-449   ยุภาพร แกว้ไสย   นางสาว 169 

125250703113-050   โยทะกา เนียมโสต   นางสาว 170 

125250703163-551   รสคนธ์ เปล่งมณีพนัธ์   นางสาว 171 

125250703197-552   รัชกฤต ประดิษฐ์บาทุกา   นาย 172 

125460703052-753   รัชดาภรณ์ นวลศรี   นางสาว 173 

125460703053-554   รัตติยา เข็มทอง   นางสาว 174 

125460703021-255   รัตนา วรเนตร   นางสาว 175 

125460703054-356   รุจรัิตน์ คงทอง   นางสาว 176 

125250703030-857   เรณู ดุริยปราณีต   นางสาว 177 

125250703134-858   ฤทัยชนก แสงสอน   นางสาว 178 

125460703030-359   ลดาวลัย์ เตชะมโนรมย์   นางสาว 179 

125250703069-660   วจีวรรณ สืบชนะกิจกุล   นางสาว 180 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

วา่ที่ร้อยตรีจักราวธุ ภูเ่สม
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250703082-91   วชิรพงศ์ เยาวฤ์ทธกิร   นาย 181 

125250703086-02   วชิราพร เกดิสมยา   นางสาว 182 

125250703109-83   วรพรรณ บุญเหลือง   นางสาว 183 

125250703037-34   วรรณวศิา หนูสิงห์   นางสาว 184 

125250703192-65   วรัญญา ชื่นแสงจันทร์   นางสาว 185 

125250703140-56   วราภรณ์ ผลาพงษ์   นางสาว 186 

125250703143-97   วริศรา สารธวชั   นางสาว 187 

125250703055-38   วริษา นวลลออง   นางสาว 188 

125460703029-59   วชัราพร พึง่สงวน   นางสาว 189 

125250703004-110   วารุณี จันทร์เปรม   นางสาว 190 

125150703133-011   วาสิฎฐี  บุษยะจารุ    นางสาว 191 

125250703076-112   วมิาลา สาครธนะศักด์ิ   นางสาว 192 

125250703008-213   วรีภทัร รัชตารมย์   นาย 193 

125250703095-114   วรีวรรณ ศิริดล   นางสาว 194 

125250703110-615   ศรัญญู วอ่งไวศิริพงศ์   นาย 195 

125250703034-016   ศรีวิไล นาโควงศ์   นางสาว 196 

125250703052-017   ศลิษา สูงแข็ง   นางสาว 197 

125460703018-818   ศศิธร พรหนองแสน   นางสาว 198 

125250703021-719   ศศิธร สุทธิเชื้อนาค   นางสาว 199 

125250703026-620   ศศินันท์ โภคาภริักษ์   นางสาว 200 

125250703162-721   ศิรดา ชาญเชิงค้า   นางสาว 201 

125250703089-422   ศิริมา ปองตระกลู   นางสาว 202 

125250703090-223   ศิริลักษณ์ พงศ์วรินทร์   นางสาว 203 

125250703023-324   ศิริวรรณ แสงวภิาสนภาพร   นางสาว 204 

125250703024-125   ศิวา ชูเมฆ   นาย 205 

125250703049-826   ศุภมาศ ศรีแพงแก้ว   นางสาว 206 

125460703023-827   สกล สุดชา   นาย 207 

125250703032-428   สมพงษ์ เชื้อศรี   นาย 208 

125250703105-629   สมพล แหล่งสนาม   นาย 209 

125250703075-330   สโรชา แสงวเิชียร   นางสาว 210 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยน์ันทวนั ชมโฉม
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250703040-731   สวรรยา สินสมบูรณ์   นางสาว 211 

125250703053-832   สาธติ อดิศักด์ิฐิติกุล   นาย 212 

125250703064-533   สิทธพิร ธารไทรทอง   นาย 213 

125250703158-534   สิรินทรา น่วมเงิน   นางสาว 214 

125250703002-535   สิริยาภรณ์ วงษ์จนัทร์   นางสาว 215 

125250703186-836   สุกญัญา ธรรมกนัหา   นางสาว 216 

125250703088-637   สุทิสา จั่นจนิดา   นางสาว 217 

125250703156-938   สุธานนท์ นวลละออ   นาย 218 

125250703067-039   สุนิสา พตุพนัมาต   นางสาว 219 

125460703003-040   สุพัตรา แดงกองโค   นางสาว 220 

125250703074-641   สุพัตรา ศรีเมือง   นางสาว 221 

125460703056-842   สุภคั ดีวหิก   นาย 222 

125460703019-643   สุภาวดี คบทองหลาง   นางสาว 223 

125250703198-344   สุวทิยช์า ทองนอก   นาย 224 

125250703145-445   สุวมิล ชาครานุวฒันพงศ์   นางสาว 225 

125250703045-646   หทัยชนก ริดมัด   นางสาว 226 

125250703044-947   อดิวชัร์ มนศรี   นาย 227 

125250703003-348   อทิตยา ปิ่นวนันา   นางสาว 228 

125250703005-849   อภรัิกษ์ ปิ่นวรสาร   นาย 229 

125250703018-150   อรวดี ชินเชิดวงศ์   นางสาว 230 

125250703063-751   อรวรรณ แผนสมบูรณ์   นางสาว 231 

125250703125-652   อรวยี์ จันทร์โฉม   นางสาว 232 

125250703142-153   อรอนงค์ แดงสังวาลย์   นางสาว 233 

125250703103-154   อรุณนภา เม่ือประโคน   นางสาว 234 

125250703077-955   อังคนา โปยาํ   นางสาว 235 

125250703183-556   อาทิตย์ แซ่เฮง   นาย 236 

125460703024-657   อานนท์ สนามพล   นาย 237 

125250703066-058   อาภาธร เหล่าสิม   นางสาว 238 

125250703161-959   อํานาจ พงษ์พานิช   นาย 239 

125460703005-560   อิสราภรณ์ วงศ์จันทร์   นางสาว 240 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.พจนีย ์บุญนา
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250703068-81   อุบลวรรณ คงรักษา   นางสาว 241 

125250703043-12   เอกชัย แจ้งจติร   นาย 242 

125260703033-13   สวลี เรียนหนิ   นางสาว 243 

125260703024-04   อาทิตยา บุญนาค   นางสาว 244 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250705002-35   เกศกญัญา ไอศเดช   นางสาว 245 

125250705030-66   ขนิษฐา ทรงนิสัย   นางสาว 246 

125250705038-97   คูณกิติ คูณหอม   นาย 247 

125150705030-88   จติราภรณ์ ปานประเสริฐ   นางสาว 248 

125250705022-39   จติสุภา คงวจิิตร์   นางสาว 249 

125250705021-310   จริศักด์ิ เพง็สําราญ   นาย 250 

125250705023-111   ชลวฒัน์ สีด้วง   นาย 251 

125250705014-812   ชุลีกร อนัญญภรณ์   นางสาว 252 

125250705024-913   ณัฏฐ์กัญญา โก้ดี   นางสาว 253 

125250705045-414   ธมลวรรณ ณุเรศ   นางสาว 254 

125250705033-015   ธวชัชัย ชารีผาบ   นาย 255 

125250705018-916   บุศรินทร์ มาตา   นางสาว 256 

125250705027-217   ปาลิดา บําเรอวงษ์   นางสาว 257 

125250705005-618   พรรณธภิา ปราบวนิาศ   นางสาว 258 

125250705004-919   พลอย ฝ่ายสีเพชร   นางสาว 259 

125250705009-820   ภัทริดา อาจธัญญกรณ์   นางสาว 260 

125250705042-121   มณฑนา สมพงษ์   นางสาว 261 

125150705035-722   มะลิวลัย์ สายจนัทร์   นางสาว 262 

125250705040-523   มิรันตี สุวรรณกลู   นางสาว 263 

125250705017-124   วนัชพร วศินุนาถนคร   นางสาว 264 

125250705003-125   วราภรณ์ ปะละมะ   นางสาว 265 

125250705016-326   วสันต์ บุญฤทธิ์เดช   นาย 266 

125250705049-627   วติต์ธาดา ตันติวงศ์   นาย 267 

125250705043-928   วภิาวิน พลูนุช   นางสาว 268 

125250705010-629   ศุภกิจ หงษ์ทอง   นาย 269 

125250705019-730   สุดารัตน์ มั่งมี   นางสาว 270 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยเ์ชาวลิต อปุฐาก
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250705020-531   อุไรพร นามโคตร   นางสาว 271 

125150705037-332   รุ่งนภา แซ่โค้ว   นางสาว 272 

125150705041-533   สันติยา จันทร์เดช   นางสาว 273 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250706010-734   กนกกร สวา่งโรจน์   นางสาว 274 

125250706040-435   กมลชนก ศรีธญัรัตน์   นางสาว 275 

125460706020-136   กฤษณา สุดสาย   นางสาว 276 

125250706031-337   ก่ิงกาญจน์ กล่ินสุทโธ   นางสาว 277 

125250706025-538   กิตติศักด์ิ จันทร์ลีลา   นาย 278 

125250706032-139   กุลดา นามชนะ   นางสาว 279 

125460706004-540   เกยีรติภูมิ หวลแยง   นาย 280 

125250706044-641   จารุวรรณ พานุรักษ์   นางสาว 281 

125460706008-642   จนิตนา เสียงวสูิตร์   นางสาว 282 

125250706030-543   จติุนนท์ อดุมคุณ   นาย 283 

125250706037-044   ฉัตรทิพย์ อศัววงศ์พาณิชย์   นางสาว 284 

125250706026-345   ชนิตร์นันท์ บุตรดา   นางสาว 285 

125250706011-546   ชาญวุฒิ สุขฤกษ์ดี   นาย 286 

125460706006-047   ณัฏฐณิชา ปะถานะ   นางสาว 287 

125460706015-148   ณัฐชัย ทัศนียไ์ตรเทพ   นาย 288 

125460706010-249   ณัฐพงศ์ เพช็ร์มุข   นาย 289 

125250706038-850   ณัฐวุฒิ สมบัติ   นาย 290 

125460706001-151   ณัฐวุฒิ สุขีทรัพย์   นาย 291 

125460706018-552   ตะวนั พนัทิพย์   นางสาว 292 

125250706023-053   ติรณา ตันรักษา   นางสาว 293 

125460706022-754   ทัศนีย์ นพรัตน์   นางสาว 294 

125460706011-055   ธนาภรณ์ คําหนู   นางสาว 295 

125460706002-956   ธนารักษ์ ทาแกว้   นาย 296 

125250706041-257   ธรีพร รูปดีเหมาะ   นางสาว 297 

125250706036-258   นลินทิพย์ มากเขียว   นางสาว 298 

125250706017-259   นันทิศา เพชรสีทอง   นางสาว 299 

125250706020-660   ปารมี แสงสุขนวล   นางสาว 300 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยช์มภูนุช เผ่ือนพิภพ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250706007-31   พงษ์กร นุชเครือ   นาย 301 

125250706021-42   พเยาว์ รอดออ่น   นางสาว 302 

125250706003-23   เมธาพร มากทรัพย์   นางสาว 303 

125360706028-64   ยุทธนา กองทรัพย์   นาย 304 

125250706014-95   รุจกิร ดานาดแก้ว   นาย 305 

125460706026-86   ลัดดา ศรีเนตร   นางสาว 306 

125250706033-97   วรญา ร่ืนจติต์   นางสาว 307 

125460706007-88   วราภรณ์ ชาญอินทร์   นางสาว 308 

125460706017-79   วราภรณ์ เดชล่ี   นางสาว 309 

125250706004-010   วชัรี แช่มวงษ์   นางสาว 310 

125360706012-811   วาสนา เพลงปาน   นางสาว 311 

125360706017-712   วทิยา ธรีภทัร์ตระกลู   นาย 312 

125460706027-613   สุดารัตน์ ผลจนัทร์   นางสาว 313 

125460706028-414   สุภาพร ลาดคอมมอม   นางสาว 314 

125460706029-215   สุริยา จันทสุวรรณ   นาย 315 

125250706035-416   สุวรรณา ทองยวง   นางสาว 316 

125250706049-517   สุวรา หนูมาโนช   นางสาว 317 

125250706047-918   สุวารีย์ ปีนะเต   นางสาว 318 

125460706031-819   อนงค์ ศรีราจนัทร์   นางสาว 319 

125250706027-120   อภญิญา กศุลชีวนิ   นางสาว 320 

125460706012-821   อภวิฒัน์ ไตรศรี   นาย 321 

125250706018-022   อังคณา สมบุตร   นางสาว 322 

125460706032-623   อัฐจมิา สินทอง   นางสาว 323 

125250706019-824   อัมพรรัตน์ แสงเมธารัตน์   นางสาว 324 

125460706016-925   อาร์ต จันทราเสวี   นาย 325 

125250706005-726   อิศเรศ แกว้เคล้ิม   นาย 326 

125150706031-527   สุวนีย์ ยติุธร   นางสาว 327 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250702010-128   กัญจนพร สะอาดโอษฐ์   นางสาว 328 

125250702033-329   กาญดา แสงทองล้วน   นางสาว 329 

125150702030-130   คล้ายฝัน เชิดฉนัท์   นางสาว 330 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.จอมขวญั สุวรรณรักษ์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125150702044-231   จริยา การโภคี   นางสาว 331 

125150702024-432   ชลดา ชลายนนาวิน   นางสาว 332 

125150702033-533   ชลลดา ศรีใจ   นางสาว 333 

125250702002-834   ดนุพล ยัง่ยนื   นาย 334 

125250702020-035   ธญัชนก ปั้นเพชร   นางสาว 335 

125150702017-836   นิลยา สุกรินทร์   นางสาว 336 

125150702006-937   เบญจมาศ เหาะกลุ   นางสาว 337 

125150702028-538   ปนัดดา แสบงบาน   นางสาว 338 

125250702023-439   ปริญ เกตุพรมราช   นาย 339 

125250702019-240   ปวณ์ีวฒัน์ รอดรักษา   นางสาว 340 

125250702009-341   พลอย พึง่นุ่ม   นางสาว 341 

125250702021-842   รัตนาพร เลิศเชิงเชาวศักด์ิ   นางสาว 342 

125250702008-543   ศักดา ศรีผา   นาย 343 

125250702004-444   สุดารัตน์ ปรุโปร่ง   นางสาว 344 

125250702024-245   สุภทัรา เป้พฒุ   นางสาว 345 

125150702037-646   อรอมุา เที่ยงตรง   นางสาว 346 

125250702007-747   อลงกรณ์ ส่วนบุญ   นาย 347 

125250702015-048   อารีลักษณ์ คชวงษ์   นางสาว 348 

125150702029-349   พรรณชมภู ใจสุข   นางสาว 349 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250704019-050   จาตุรงค์ ฤทธิเดช   นาย 350 

125250704006-551   จริาวรรณ ล้ีสธนกุล   นางสาว 351 

125250704041-452   ชลธชิา บุญเจริญ   นางสาว 352 

125250704015-853   ชลิดา งามขํา   นางสาว 353 

125250704009-954   โชติรส ไชยบํารุง   นางสาว 354 

125250704014-155   ณัฐกานต์ ภมูิประสิทธิ์   นางสาว 355 

125250704025-756   ดวงทิพย์ อาจหินกอง   นางสาว 356 

125250704029-957   ธารทิพย์ ยศปัญญา   นางสาว 357 

125250704030-758   นันทวะดี ลาวรรณ์   นางสาว 358 

125250704003-259   นุจรี ปะทิพอาราม   นางสาว 359 

125250704013-160   ประภสัสร ชุมพงศ์พร   นางสาว 360 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยสุ์ริยา เทพนิ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250704017-41   แพรว ฝ่ายสีเพชร   นางสาว 361 

125250704038-02   ไพลิน จันโยธา   นางสาว 362 

125250704042-23   วชิราภรณ์ วงษ์กนัหา   นางสาว 363 

125250704002-44   วรรณพร มีทองคํา   นางสาว 364 

125250704037-25   วาสนา ไชยภกัด์ิ   นางสาว 365 

125250704004-06   วลิาวลัย์ สกลุนุ่ม   นางสาว 366 

125250704008-17   วสิา กจิประเสริฐ   นางสาว 367 

125250704007-38   ศิรินพ ขําน้อย   นางสาว 368 

125250704026-59   ศุภณัฏฐ์ นิธากรณ์   นางสาว 369 

125250704039-810   สิรินทร์ เพญ็ประพฒัน์   นางสาว 370 

125250704010-711   สุพรรณิกา กอช่ืนจติร   นางสาว 371 

125250704035-612   สุภาพรรณ แสงเผือก   นางสาว 372 

125250704034-913   อริสรา เหมกลุ   นางสาว 373 

125050704024-414   ขวญัชนก ทองใหม่   นางสาว 374 

125150704020-015   วฒิุชัย ตาเรือนสอน   นาย 375 

125250703115-516   รักษ์พงษ์ บุญศิริ   วา่ท่ีร้อยตรี 376 

125460703027-917   ศุภรัตน์ อรรถจรูญ   วา่ท่ีร้อยตรี 377 

125250703176-918   อภชิัจ สุทธิรัตน์   วา่ท่ีร้อยตรี 378 

125250704036-419   ดวงกมล เนตรบังอร   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 379 

125250703028-220   พรรณิภา เขียวมา   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 380 

125460703037-821   รตินันท์ วจิติรานนท์   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 381 

125250704001-622   ลักษมี เทพราม   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 382 

125250706034-723   อรจริา ศรีไสว   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 383 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การส่ือสารการตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035370804504-524   ปฐมาวดี จันทร์สวี   นางสาว 384 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250802012-525   ปวยีภสัสรา ศักด์ิเจริญ   นางสาว 385 เงิน

035250802107-326   จรรยลักษณ์ สินสุขถาวร   นางสาว 386 

035250802011-727   ธญัญาพร สุวรรณรัตน์   นางสาว 387 

035250802102-428   บุณยนุช ใจศิริสวย   นางสาว 388 

035250802053-929   รุจกิา ซาเหลา   นางสาว 389 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250801037-330   กชพร ท้วมมะลิ   นางสาว 390 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.พเยาว์ ดีใจ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250801091-031   กมลชนก ใจอักษร   นางสาว 391 

035250801055-532   กรวทิย์ พรหมดนตรี   นาย 392 

035250801060-533   กัญญลักษณ์ จรูญโรจน์ ณ อยธุยา   นางสาว 393 

035250801074-634   กีรติ กรีติวรรณ   นางสาว 394 

035250801063-935   คมกฤษ ภญิโญจิต   นาย 395 

035250801066-236   จกัรี ไชยสงคราม   นาย 396 

035250801086-037   จดิาภา เหรียญวรากร   นางสาว 397 

035250801026-638   จริาพรรณ น้ําตาล   นางสาว 398 

035250801097-739   จริาภา ร่ันบ้านแพว้   นางสาว 399 

035250801094-440   จฬิาภรณ์ พามะณี   นางสาว 400 

035250801077-941   จรีาพร สมบัติศิริ   นางสาว 401 

035250801079-542   ฉัตรนภา มนศักด์ิ   นางสาว 402 

035250801085-243   เฉลิมพล หมู่อาํพนัธ์   นาย 403 

035250801076-144   ชนากานต์ นกแกว้   นางสาว 404 

035250801081-145   ชนิกานต์ โพธสุิยะ   นางสาว 405 

035250801101-746   ชลธชิา ชวกุล   นางสาว 406 

035250801009-247   ชัยสิริ ศุภสันต์วนัดี   นาย 407 

035250801067-048   ชานนทร์ วรชินพนัธุ์   นาย 408 

035250801046-449   ชาลิสา ธนะศักด์ิศิริ   นางสาว 409 

035250801065-450   ณัฐณิชา สุพรรณพรหม   นางสาว 410 

035250801035-751   ณัฐรุจา แยม้วงษ์   นางสาว 411 

035250801058-952   ณัทพฤษก ไชยทา   นาย 412 

035250801071-253   ณุสรณ์ ทองคํา   นาย 413 

035250801047-254   ดวงนภา ปะคํา   นางสาว 414 

035250801056-355   ทสพร เต็กอวยพร   นางสาว 415 

035250801022-556   ธนคร้าม ศรีเมือง   นาย 416 

035250801084-557   ธนพล เหลืองประเสริฐ   นาย 417 

035050801011-258   ธนพัฒน์ บุญเพญ็   นาย 418 

035250801050-659   ธญัญารัตน์ ธนาชัยวรสิทธิ์   นางสาว 419 

035250801062-160   นรีรัตน์ ศรีสุข   นางสาว 420 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยช์าญ เดชอศัวนง
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250801001-91   นฤวรรณ นารถชะอุม้   นางสาว 421 

035250801083-72   นัจภคั แพรเนตร   นางสาว 422 

035250801028-23   นันท์นภสั ปิยวฒิุสิริกุล   นางสาว 423 

035250801070-44   น้ําฟา้ แยม้เจริญ   นางสาว 424 

035250801088-65   นิสา เรืองฤทธิ์   นางสาว 425 

035250801017-56   เนตรชนก ไตรโภคเจริญสุข   นางสาว 426 

035250801019-17   บุษรัตน์ ฟกัเอ้ียง   นางสาว 427 

035250801011-88   เบญจพร เมฆกกตาล   นางสาว 428 

035250801044-99   เบญจมาภรณ์ เทศทัน   นางสาว 429 

035250801072-010   ปฤษฎี ผูกเกษร   นาย 430 

035250801048-011   ปุณยนุช โรจนารุณ   นางสาว 431 

035250801043-112   พศิน ชัยชนาภรณ์   นาย 432 

035250801034-013   พชัริดา มะลิมาศ   นางสาว 433 

035250801039-914   พชัรี กรเกษม   นางสาว 434 

035250801089-415   พณัทิวา แจ่มจนัทร์   นางสาว 435 

035250801016-716   พพิฒัน์พงษ์ คชเชนทร์   นาย 436 

035250801005-017   ภคพร ประคอง   นางสาว 437 

035250801087-818   ภัทรวดี วรัิชวรกร   นางสาว 438 

035250801027-419   ภัสราภรณ์ สุขล้ิม   นางสาว 439 

035250801061-320   ภาคภมูิ นิยมาภา   นาย 440 

035250801023-321   มินตรา คงภักดี   นางสาว 441 

035250801045-622   ยิ่งกมล โตยะบุตร   นางสาว 442 

035250801078-723   รวงกาญจนา เอีย่มฤทธิ์   นางสาว 443 

035250801082-924   รังสรรค์ แสงอยู่   นาย 444 

035250801064-725   วรารัตน์ ไชยภทัรคุณเจริญ   นางสาว 445 

035250801069-626   วชัลิดา ผ่องแผ้ว   นางสาว 446 

035250801059-727   วาทินี ชุณหโสภาค   นางสาว 447 

035250801025-828   วกินัดา อรรถประจง   นางสาว 448 

035250801002-729   วนิัฏฐา วอ่งวริิยกุล   นางสาว 449 

035250801010-030   ศิริพร กจิโมกข์   นางสาว 450 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยธ์รีวจัน์ อุดมสินเจริญกจิ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250801080-331   ศุจกิาญจน์ สืบชมภู   นางสาว 451 

035250801075-332   สาวติรี มัดอาซิด   นางสาว 452 

035250801102-533   สิทธชิัย มะนะมุติ   นาย 453 

035150801078-934   สิรินันท ์ ลาภจตุพร    นางสาว 454 

035250801004-335   โสภติา คล้ายมุข   นางสาว 455 

035250801057-136   อรณัฐ เกตุลักษณ์   นางสาว 456 

035250801042-337   อรอมุา จอมทอง   นางสาว 457 

035250801031-638   อัจฉรา บํารุงเขต   นางสาว 458 

035250801018-339   อัยยรัตน์ วตัราเศรษฐ์   นางสาว 459 

035250801096-940   อุษาภรณ์ ทิมฤกษ์   นางสาว 460 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250802032-341   กมลชนก กณัโสภา   นางสาว 461 

035250802067-942   กันตวชิญ์ จักษุพนัธ์   นาย 462 

035250802088-543   กาญจนา ลาภธนไพบูลย์   นางสาว 463 

035150802076-244   กาญจน ี สมุทวนิช    นางสาว 464 

035250802089-345   กานต์ชนิต ติมลตรี   นางสาว 465 

035250802082-846   กีรติ ศรีน้อย   นาย 466 

035250802080-247   เกรียงไกร ศรีสง่า   นาย 467 

035250802006-748   ขนิษฐา แกว้ใส   นางสาว 468 

035250802078-649   จติรญา ปิลันธน์วาณิชย์   นางสาว 469 

035250802084-450   ชนิกานต์ สนขาว   นางสาว 470 

035250802071-151   ชลิดา ทิพยเ์สนา   นางสาว 471 

035250802081-052   ชัชวาล มงคลทรง   นาย 472 

035250802021-653   ชาญไชย อภชิัย   นาย 473 

035250802095-054   ชาติตะการ เวชกิจ   นาย 474 

035250802062-055   โชติมา อ่าํเงิน   นางสาว 475 

035250802025-756   ณปกรณ์ ชื่นตา   นาย 476 

035250802055-457   ณัฏฐพชัร์ เชื้อเมือง   นางสาว 477 

035250802018-258   ณัฏฐานันต์ บัวพนัธุง์าม   นางสาว 478 

035250802099-259   ณัฐวุฒิ เอีย่มสอาด   นาย 479 

035250802070-360   ดารกา ปานอ่อน   นางสาว 480 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยก์รรณิการ์ โต๊ะมีนา
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250802073-71   ดุสิต บุตตะโยธี   นาย 481 

035250802029-92   เตชิต เรืองฉาย   นาย 482 

035250802061-23   ทนงศักด์ิ กาญจนภญิโญวงศ์   นาย 483 

035250802113-14   เทวนิทร์ สุรเชิดเกยีรติ   นาย 484 

035250802072-95   ธนชัย แสงเดือน   นาย 485 

035250802097-66   ธนาภรณ์ สุทธิพร   นางสาว 486 

035250802052-17   ธนิดา อภนิันท์สวัสด์ิ   นางสาว 487 

035150802040-88   ธรณินทร์  ชีพชล   นาย 488 

035250802063-89   ธรีกานต์ ปิงใจ   นางสาว 489 

035250802103-210   ธรีวฒัน์ เรืองหรัิญวนิช   นาย 490 

035150802032-511   นวนันท ์ ประเสริฐโยธิน    นางสาว 491 

035250802087-712   เนตรชนก แกว้เนตรกลุวงศ์   นางสาว 492 

035250802090-113   บงกช บุญเพิม่   นางสาว 493 

035250802109-914   บุษยนันท์ แกว้แจม่   นางสาว 494 

035250802033-115   เบญจพร คําซองเมือง   นางสาว 495 

035250802075-216   เบญจวรรณ สีคํา   นางสาว 496 

035250802094-317   ปวริศร์ เจริญเวช   นาย 497 

035250802076-018   ปารวี รอดสาตรา   นางสาว 498 

035250802086-919   ปิยวฒัน์ สุวรรณหงส์   นาย 499 

035250802069-520   ปิยะณัฐ พุม่ไสว   นาย 500 

035250802030-721   พมิพช์นก โชคบวรไพศาล   นางสาว 501 

035250802042-222   พษิณุ เล็กประทุม   นาย 502 

035250802045-523   ฟา้ภริมย์ ไววอ่ง   นางสาว 503 

035250802058-824   มัลลิกา รอดกาํเหนิด   นางสาว 504 

035250802001-825   เมทิตา องัศุเมธ   นางสาว 505 

035250802056-226   รววิรรณ จันทิพย์   นางสาว 506 

035250802105-727   รัตนาวดี คุ้มพงษ์   นางสาว 507 

035250802104-028   วรกานต์ หนูจนัทร์   นางสาว 508 

035250802108-129   วรพล พรศวัสกร   นาย 509 

035250802049-730   วรพล รุ่งอุปถัมภพ์งศ์   นาย 510 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250802057-031   วรรณวสิา เคหดิษฐ์   นางสาว 511 

035250802022-432   วนิันทา ดวงสุวรรณ   นางสาว 512 

035250802079-433   วภิาดา ลิจนัทร์พร   นางสาว 513 

035250802068-734   วริดี ส่วนบุญ   นางสาว 514 

035250802059-635   วรีพงษ์ กลํ่ามาก   นาย 515 

035250802060-436   ศศิธร เรืองศรี   นางสาว 516 

035250802096-837   ศุภวชิญ์ วชิญเรืองฤทธิ์   นาย 517 

035250802007-538   ศุภสิษฐ์ สุนทร   นาย 518 

035250802077-839   ศุภสิรา เบญจมสิทธิ์   นางสาว 519 

035250802083-640   สริยาภรณ์ สีเหนี่ยง   นางสาว 520 

035250802051-341   สิทธชิัย สิงหเดชา   นาย 521 

035250802106-542   สุกญัญา รอดเทภยั   นางสาว 522 

035250802002-643   สุจติรา กลุฤทธิ์   นางสาว 523 

035250802092-744   สุพัตรา เรืองศักด์ิ   นางสาว 524 

035250802064-645   สุภาพร สุขทรัพยศ์รี   นางสาว 525 

035250802091-946   อโณทัย แป้นทองดี   นางสาว 526 

035250802041-447   อพมิภกา พนัธุโ์สทก   นางสาว 527 

035250802066-148   อรรถพร เฟือ่งฟลูอย   นาย 528 

035250802100-849   อริสรา เกยีรติโรจนกิจ   นางสาว 529 

035250802048-950   อาสาฬ ชัยศักด์ิเลิศ   นาย 530 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250803023-151   กนิษฐชาต มะเด่ือ   นางสาว 531 

035250803018-152   ก่ิง ชินเชษฐ์   นางสาว 532 

035250803032-253   กิติยา ฟกัอนิทร์   นางสาว 533 

035250803034-854   เกดิพงษ์ วงศ์วชิรเวศน์   นาย 534 

035250803055-355   ขวญัฤทัย เอีย้งสูง   นางสาว 535 

035250803011-656   คุณกฤต รอดบางพงค์   นาย 536 

035250803049-657   จงธรรม อาํมฤคขจร   นาย 537 

035250803062-958   จรัิชย์ สิริเพราะ   นาย 538 

035250803044-759   ชวพล กนิษฐสุนทร   นาย 539 

035250803048-860   ชววิฒัน์ ไม้อดุม   นาย 540 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยณั์ฐภณ สุเมธอธคิม

หน้า 18/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250803068-61   โชติวฒิุ สลักคํา   นาย 541 

035250803051-22   ณรงค์ ดิลกคุณากุล   นาย 542 

035250803006-63   ณัฐธิดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   นางสาว 543 

035250803053-84   ณัฐพงษ์ ทรัพยป์ระเสริฐ   นาย 544 

035250803012-45   ธนภรณ์ ไชยฤกษ์   นางสาว 545 

035250803067-86   ธนารักษ์ แสงสุวรรณ   นาย 546 

035250803002-57   ประชา เสือสกลุ   นาย 547 

035250803005-88   ปริญญา ล้ิมสิทธกิลู   นาย 548 

035250803010-99   ปิติ ปานทิม   นาย 549 

035250803043-910   ปิยะนนท์ ศุภจริยวิชัย   นาย 550 

035250803042-111   ภาณุพงศ์ วรพงศ์พเิชษฐ   นาย 551 

035250803035-512   ภูริลาภ สิงหต์ระหง่าน   นาย 552 

035250803054-613   เยาวลักษณ์ นัยนิตย์   นางสาว 553 

035250803060-314   รตา ตาลบํารุง   นางสาว 554 

035250803041-315   ระพพีรรณ สองเมือง   นางสาว 555 

035250803061-116   รัฐธินี สุทธิผลไพบูลย์   นางสาว 556 

035250803001-717   วชิรวทิย์ สันติยานนท์   นาย 557 

035250803039-718   วษิณุ ดําชมทรัพย์   นาย 558 

035250803008-219   วรีะกร สุภาวรีะ   นาย 559 

035250803036-320   สมัชญา กอ้สตาร์   นาย 560 

035250803063-721   โสภติา เจริญสิงหช์ัย   นางสาว 561 

035250803045-422   อนุวฒัน์ แสนดี   นาย 562 

035250803059-523   อรชา ยีภู่่   นางสาว 563 

035250803020-724   อรนันท์ จันทเทพ   นางสาว 564 

035250803065-225   อริศรา อาจหาญ   นางสาว 565 

035250801107-426   ฉัตรชัย เพง็เอม   วา่ท่ีร้อยตรี 566 

035250802074-527   วศิรุต ยศยิง่ยงค์   วา่ท่ีร้อยตรี 567 

035250803066-028   คุณนิธี นาคะประทีป   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 568 

035250802013-329   สาวติรี มาเลิศ   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 569 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250202010-030   กิตติมา มหาพราหมณ์   นางสาว 570 เงิน

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยฉ์นัทนา ปาปัดถา

หน้า 19/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด้านขวา)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055260201736-031   กนกวรรณ แซ่ล้อ   นางสาว 571 

055360201746-732   กรกต บุญเมือง   นาย 572 

055050201013-933   กฤษดา ศรีโสภา   นาย 573 

055250201084-634   กัลยรัตน์ วสันตดิลก   นางสาว 574 

055360201729-335   กัลยาณี กระมูลศรี   นางสาว 575 

055050201028-736   กิตติ แซ่ต้ัง   นาย 576 

055360201706-137   กิตติมา จันทร   นางสาว 577 

055250201052-338   กุลชัย ต้ังพรโชติช่วง   นาย 578 

055150201060-839   จกัรพล  บุตรคําโชติ    นาย 579 

055250201032-540   จริวฒัน์ จันทรมณี   นาย 580 

055150201065-741   จรัิฎฐ์  รชตะจรูญรัตน ์   นาย 581 

055250201077-042   จรีนันท์ จาบกัน   นางสาว 582 

055250201002-843   เฉลิมเพชร โพธิเ์พชร   นาย 583 

055250201096-044   ชัยวฒัน์ เมียกขุนทด   นาย 584 

055250201069-745   ชุติมนฑน์ ขาวเจริญ   นางสาว 585 

055360201728-546   ณัฐกานต์ คีรีวงก์   นางสาว 586 

055150201027-747   ณัฐฎนันท ์ นาคมณี    นางสาว 587 

055250201078-848   ณัฐนันท์ เครือมา   นาย 588 

055150201054-149   ดวงพชัรชัย  ชัยวงศ์    นาย 589 

055360201725-150   ทิพวรรณ สมานจติ   นางสาว 590 

055250201034-151   ธนกติน์ พานิชเจริญ   นาย 591 

055250201057-252   ธนดล ธารสนธยา   นาย 592 

055360201732-753   ธนภคั เสมใจดี   นาย 593 

055360201730-154   ธนากร คําภร์ี   นาย 594 

055250201095-255   ธนากร พรมอุบล   นาย 595 

055360201726-956   ธติิมา แฉล้มลํ้า   นางสาว 596 

055250201051-557   ธธีชั สมศักด์ิ   นาย 597 

055360201715-258   ธรียทุธ มวลทอง   นาย 598 

055250201043-259   ธรีวฒัน์ น้อยพทิักษ์   นาย 599 

055250201044-060   นันทนา เกดิอดุม   นางสาว 600 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ดร.วิภา จักรชัยกลุ

หน้า 20/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250201008-51   น้ําทิพย์ พมิพ์ทนต์   นางสาว 601 

055250201004-42   นิตยา อรรถเนตร   นางสาว 602 

055050201012-13   นิอามาน หะยดืีอเระ   นาย 603 

055250201042-44   นุชนาฎ กอ้นทองมา   นางสาว 604 

055250201063-05   ปณิวฒัน์ กึง่พทุธกาล   นาย 605 

055360201723-66   ประชาชาติ ธนันทา   นาย 606 

055360201724-47   ปิติพงศ์ คุณเพ็ง   นาย 607 

055250201003-68   พรนภา สุชีวะ   นางสาว 608 

055160201712-39   พรรณราย สุวรรณเลิศ   นางสาว 609 

055250201016-810   พลภัทร์ ชินช่วยแรง   นาย 610 

055150201091-311   พชิาญ เดชสกลุวงศ์   นาย 611 

055150201044-212   พชิิต พชิิตผจงกิจ   นาย 612 

055360201703-813   พมิพช์นก คงบุ่งคล้า   นางสาว 613 

055360201720-214   พศิิษฐ์ ปานทองเสม   นาย 614 

055360201743-415   พเิษฐ สรสิทธิ์   นาย 615 

055250201005-116   พรัีชชัย หมู่เจริญทรัพย์   นาย 616 

055360201712-917   เพชรลดา บุญครุฑ   นางสาว 617 

055250201018-418   ภัทฐิชา รัตนพร   นางสาว 618 

055250201020-019   ภัทราภรณ์ ขวญัไกรศิริ   นางสาว 619 

055150201077-220   ภาณุวฒัน ์ อรุณพลูศิลป ์   นาย 620 

055250201059-821   ภูเบศวร์ หงษ์หนิ   นาย 621 

055360201735-022   ภูมินทร์ ธรรมดี   นาย 622 

055250201033-323   มนตรี คล้ายเรือง   นาย 623 

055250201012-724   มะรุสดี หะยเีล๊าะ   นาย 624 

055250201089-525   มาโนช ภริมยเ์กษมสันต์   นาย 625 

055250201021-826   รุ่งเรือง กลํ่าแสง   นาย 626 

055360201708-727   เลอลักษณ์ นะช้อย   นางสาว 627 

055250201009-328   วชิราวชิญ์ พรสิทธิไ์กรกุล   นาย 628 

055250201047-329   วรโชติ คูวารีวงศ์   นาย 629 

055250201061-430   วรพล ววิัฒน์นิรันดร   นาย 630 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยสุ์รเชษฐ์ เรืองประโคน

หน้า 21/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด้านขวา)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055360201704-631   วรลักษณ์ ทองกล่ัน   นางสาว 631 

055250201049-932   วชัระ วชิรศิริ   นาย 632 

055150201026-933   วนัเฉลิม  ศรีใส    นาย 633 

055250201082-034   วาทิต วงษ์ชื่น   นาย 634 

055250201065-535   วริตี เกยีรติรชยาธนา   นางสาว 635 

055150201012-936   วริาษิณี  ชํานาญเนตร ์   นางสาว 636 

055250201038-237   วศิว วณิชยว์รนันต์   นาย 637 

055360201736-838   วฒิุพงษ์ หลุ่งเป้า   นาย 638 

055360201737-639   ศศิธร พลอาษา   นางสาว 639 

055250201055-640   ศิรีภรณ์ พลเยีย่ม   นางสาว 640 

055250201094-541   สมศักด์ิ กจิเครือ   นาย 641 

055250201024-242   สิตา พนัเลิศจาํนรรจ์   นางสาว 642 

055250201011-943   สุธาทิพย์ โภไคธเนศ   นางสาว 643 

055360201740-044   สุภญิญา ส่องแสง   นางสาว 644 

055250201070-545   สุรศักด์ิ พนัธุเ์ส้ียม   นาย 645 

055250201045-746   สุรีย์พร จวบบุญ   นางสาว 646 

055360201727-747   โสภณ แสงหงษา   นาย 647 

055250201006-948   อภชิาติ แสกรุง   นาย 648 

055150201061-649   อภสิิทธิ ์ ศรีสินธุช์ัย    นาย 649 

055160201716-450   อรจริา น้อยอิม่   นางสาว 650 

055250201015-051   อรรถพร เมืองแก้ว   นาย 651 

055360201707-952   อังคณา อรรถเสถียร   นางสาว 652 

055250201048-153   อัตตะ เภสัชมาลา   นาย 653 

055150201088-954   อาทิตย์ ขาวนวล   นาย 654 

055360201718-655   อานนท์ ธนสินเกษตรชัย   นาย 655 

055250201007-756   อานุภาพ แซ่ต้ัน   นาย 656 

055150201063-257   อารีภรณ์  แสนเรียน    นางสาว 657 

055360201738-458   อําพล อิม่เอม   นาย 658 

055250201058-059   อําภา เล่ือนแก้ว   นางสาว 659 

055360201711-160   เอกพนัธ์ พรมภักด์ิ   นาย 660 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

นางสาวณัฐติญา ไข่ติยากลุ

หน้า 22/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250202042-31   จฑุาทิพย์ ยงพฤกษา   นางสาว 661 

055250202006-82   เจษฎาพงศ์ สีพรหม   นาย 662 

055250202029-03   เฉลิมวฒิุ เพช็รนิคม   นาย 663 

055250202028-24   ชลิตา ณ ตะก่ัวทุ่ง   นางสาว 664 

055250202013-45   ชัญญา วงค์จันทร์   นางสาว 665 

055250202025-86   ฐิติมา บัวหอม   นางสาว 666 

055250202044-97   ณัฐชา สิทธิศรี   นางสาว 667 

055250202041-58   ทัศนีย์ หวันอน   นางสาว 668 

055250202020-99   ทิพวรรณ โพธิท์อง   นางสาว 669 

055250202007-610   นัถตา สุภาพ   นางสาว 670 

055250202022-511   เนตรนภศิ น้อยทิม   นางสาว 671 

055250202024-112   เบญจพล กรีคงคา   นาย 672 

055250202036-513   ประภาพร พระอภรัิกษ์   นางสาว 673 

055250202043-114   เมธาวี ฉายสุวรรณ์   นางสาว 674 

055250202011-815   ยุพาพนิ ดอนปัญญา   นางสาว 675 

055250202034-016   วรรณิษา พึง่คุ้ม   นางสาว 676 

055250202030-817   ศุภศิลป์ นาคนิยม   นาย 677 

055250202017-518   สิริมา มงคล   นางสาว 678 

055250202035-719   อมรา ทิมพวงทอง   นางสาว 679 

055250202019-120   อรสา ฉายแสง   นางสาว 680 

055250202004-321   อัจฉรา สุดรุ่ง   นางสาว 681 

055250202023-322   อุทุมพร วงศ์หาเดช   นางสาว 682 

055150202001-123   สุจติรา จันทร์ผ่อง   นางสาว 683 

055250202033-224   จริวฒัน์ เลิศสุวรรณโรจน์   วา่ท่ีร้อยตรี 684 

055360201702-025   ทิชศิกร เติบสุข   วา่ท่ีร้อยตรี 685 

055250201056-426   พรเทพ กระมล   วา่ท่ีร้อยตรี 686 

055250201025-927   สราวุฒิ บุตรงาม   วา่ท่ีร้อยตรี 687 

055360201722-828   อมรเทพ สืบสาย   วา่ท่ีร้อยตรี 688 

055250201074-729   บุศรา สวา่งหล้า   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 689 

055250202027-430   สุภาภรณ์ เภาจตุัรัส   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 690 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยม์าโนช หลักฐานดี
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด้านขวา)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250902031-531   นันทนา สุขจติต์   นางสาว 691 ทอง

125250901087-832   วรพจน์ พฤกษาจรีเวโรจน์   นาย 692 เงิน

125250902017-233   สุนิสา ปุยแกว้   นางสาว 693 เงิน

125250901034-834   สันติ หาญจติตระการ   นาย 694 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250902023-035   กมลา ชีวะประภานันท์   นางสาว 695 

125250901098-536   กฤษดา สภานุชาต   นาย 696 

125250901030-637   กัญญาณัฐ เลาหนิมิต   นางสาว 697 

125250901047-238   ณัฏฐา พมิพ์พพิฒัน์   นางสาว 698 

125250901092-839   นฤเบศน์ เพง่ผล   นาย 699 

125250902024-840   นันทภคั พฒัธวี   นางสาว 700 

125250902019-841   เบญจพล ศรีสันติสุข   นาย 701 

125250901081-142   ศิลา คุ้มเงิน   นาย 702 

125250902009-943   สุธวิสั วจพีลกาํแหง   นาย 703 

125250901072-044   อนุชิต จินโต   นาย 704 

125250901050-645   อนุพงษ์ พรพนาวลัย์   นาย 705 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250901022-346   กมลลักษณ์ วฒิุการณ์   นางสาว 706 

125250901059-747   กมลวรรณ หงษ์สกุล   นางสาว 707 

125250901021-548   กรรณิการ์ ศรีอินทร์สุทธิ์   นางสาว 708 

125250901052-249   กฤติน รุ่งเรือง   นาย 709 

125250901057-150   กฤษณะพล เชาวนะปัญจะ   นาย 710 

125250901029-851   เกวดี เยาวนานนท์   นางสาว 711 

125250901016-552   คมสันต์ อ่าํส้ัน   นาย 712 

125250901005-853   จงรัก แดงโชคชัย   นางสาว 713 

125250901008-254   ชลธี สีแกว้   นาย 714 

125250901083-755   ชินธนัย์ ธรรมขันติพงศ์   นาย 715 

125250901090-256   ชิสาพร วลิาวรรณ   นางสาว 716 

125250901013-257   ชุติกาญจน์ มณีรอด   นางสาว 717 

125250901095-158   ณภทัร พริดานนท์   นาย 718 

125250901044-959   ณัฐฐิรา จินดารุจพิชัญ์   นางสาว 719 

125150901052-260   ณัฐพล  สัตถาผล    นาย 720 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยส์าธติ เหล่าวฒันพงษ์

หน้า 24/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250901009-01   ณัฐภทัร รังสิยานนท์   นาย 721 

125250901061-32   ณัฐวุฒิ เขียวพฒุ   นาย 722 

125250901038-93   เตชิต เตียสุวรรณ   นาย 723 

125250901084-54   ทินภัทร พฒันศรี   นาย 724 

125250901046-45   ธนัท จรัสฉัตรแกว้   นาย 725 

125150901030-86   ธนาคาร  ทรัพยแ์กว้    นาย 726 

125250901039-77   ธดิารัตน์ คชสูงเนิน   นางสาว 727 

125250901091-08   นฤดม นาคภกัดี   นาย 728 

125250901017-39   นฤเบศ เกษมญาติ   นาย 729 

125250901070-410   นฤมล พลรังสิต   นางสาว 730 

125250901054-811   ปิยพร หงษ์คํา   นางสาว 731 

125250901006-612   ปิยะนุช ชีพนุรัตน์   นางสาว 732 

125250901100-913   พรีภทัร คันธาโย   นาย 733 

125250901023-114   ภัทราพร โกษาเสวียง   นางสาว 734 

125250901040-515   มนต์ชัย พศิเพียงจนัทร์   นาย 735 

125250901004-116   ยืนยงค์ นาคปลัด   นาย 736 

125150901017-517   รัฐพล  แสงเพง็    นาย 737 

125250901028-018   วดี เกยีรต์ิสุพมิล   นางสาว 738 

125250901042-319   วรเมธ มโนสถาพร   นาย 739 

125250901093-620   วรัญญู ชินวริิยธรรม   นาย 740 

125250901094-421   วรากร ช้อยอุบล   นาย 741 

125250901032-222   วรุณรัตน์ วรุิฬราช   นางสาว 742 

125250901002-523   วนัเฉลิม จิระยา   นาย 743 

125250901033-024   วทิยา เขียวทอง   นาย 744 

125250901037-125   วภิาวี พรหมรักษ์   นางสาว 745 

125150901085-426   วรีะกร งะหลี   นาย 746 

125150901032-427   ศรายทุธ  พวงทอง    นาย 747 

125250901088-628   ศิริลักษณ์ ดอนออ่นเบ้า   นางสาว 748 

125250901058-929   สาลินี อนัตคะทัต   นางสาว 749 

125250901089-430   สิริศักด์ิ ยิม้สีใส   นาย 750 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารย์ดรุณรัตน์ พกิลุทอง

หน้า 25/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250901066-231   สุทธพิงษ์ งามนิธิชัยกร   นาย 751 

125250901036-332   สุภาวดี ศิริถาวรวงศ์   นางสาว 752 

125250901035-533   หัสดิน สอนสงวน   นาย 753 

125250901074-634   อดิศร วเิศษนัย   นาย 754 

125250901031-435   อธชิา เทศขํา   นางสาว 755 

125250901043-136   อภชิัย จันทร์ดํา   นาย 756 

125250901045-637   อมราภรณ์ อนิทนาคม   นางสาว 757 

125250901067-038   อานพ คําพกุ   นาย 758 

125250901082-939   อารีย์ อ่าํหว่ง   นางสาว 759 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125250902026-340   กนิษฐา เดือดขุนทด   นางสาว 760 

125250902043-041   กิตติคุณ บุญปกครอง   นาย 761 

125250902008-142   จริเมธ เกตสระ   นาย 762 

125250902004-043   ณพล เฉยปัญญา   นาย 763 

125250902015-644   ณัฐวุฒิ เจริญฤทธิ์   นาย 764 

125250902033-145   ธวชัชัย อยุมา   นาย 765 

125150902035-646   นวภมูิ  ชิดปราง    นาย 766 

125150902021-647   นะลิน  ทิพยรัตน์    นางสาว 767 

125250902012-348   ปกรณ์ แกว้มณี   นาย 768 

125250902003-249   ปราโมทย์ คงเพิ่ม   นาย 769 

125250902046-350   ปริฉัตร คําภา   นางสาว 770 

125250902018-051   พรสุดา สกลุอภนิันท์   นางสาว 771 

125150902039-052   พลเดช ศิริมานะสุข   นาย 772 

125250902025-553   พชัรินทร์ นงนุช   นางสาว 773 

125250902042-254   ลีลานุช นวลยงค์   นางสาว 774 

125250902014-955   สิทธชิัย ขําวบิูลย์   นาย 775 

125050902044-256   สุวชิา กอมณี   นาย 776 

125250902032-357   เอกพนัธ์ พนัธว์เิศษ   นาย 777 

125250902036-458   ไอลดา ศุระศรางค์   นางสาว 778 

125250901024-959   กิตติชัย ภาคีธรรม   วา่ท่ีร้อยตรี 779 

125250901019-960   วภิาส วงษ์สุวรรณ   วา่ท่ีร้อยตรี 780 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยท์ินวงษ์ รักอสิสระกุล

หน้า 26/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด้านซ้าย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035270509501-11   ศรายทุธ โรหติเสถียร   วา่ท่ีร้อยตรี 781 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035360501515-82   ตะวนั ศรีรมย์   นาย 782 ทอง

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035150503002-03   สุภาวดี จันหอม   นางสาว 783 เงิน

035360505015-54   นรัท พนูเพิ่มสุขสมบัติ   นาย 784 

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035360501504-25   คมสันต์ ภกูองไชย   นาย 785 

035150501008-96   จกัรพงษ์ แกว้สีบุตร   นาย 786 

035360501018-37   จาตุรงค์ พบไทรเยน็   นาย 787 

035360501520-88   จริวฒัน์ จิตจาํนงค์   นาย 788 

035360501014-29   เจนกิจ พรหมทอง   นาย 789 

035360501502-610   ฉัตรชัย บุญเกดิ   นาย 790 

035360501030-811   ชัยชนะ ครุฑใจแผ้ว   นาย 791 

035360501534-912   ชัยพร ลือชัย   นาย 792 

035150501007-113   ชัยวทิย์ ใจเขียว   นาย 793 

035360501532-314   ชานนท์ รัตนธารส   นาย 794 

035360501511-715   ไชยา เป้าทอง   นาย 795 

035360501526-516   ณัฐพงษ์ อนิทโชติ   นาย 796 

035360501025-817   ณัฐพร ลิปิกร   นาย 797 

035360501010-018   ดุสิต พรมภักด์ิ   นาย 798 

035360501009-219   ถนอมพร สวนมอญ   นาย 799 

035360501016-720   ทศพร เกษเวช   นาย 800 

035360501503-421   ธนพล ทองระอา   นาย 801 

035360501031-622   ธนะชัย วงษ์วริิยะพาณิชย์   นาย 802 

035360501023-323   ธรีพงศ์ นวลอินทร์   นาย 803 

035360501514-124   ธรีาทร วนัเพง็   นาย 804 

035360501510-925   บุญอนันต์ ชินบุตร   นาย 805 

035360501033-226   พรชัย สุผามาลา   นาย 806 

035360501002-727   พลเทพ เลิศเกียรติวงศ์   นาย 807 

035360501523-228   พลวฒัน์ พานทอง   นาย 808 

035360501027-429   พทิวสั นวลศรีจันทร์   นาย 809 

035360501527-330   ไพบูลย์ สุวรรนาวธุ   นาย 810 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยศุ์ภชัย หอวมิานพร

หน้า 27/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด้านขวา)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035150501006-331   ภาณุพนัธุ์ มุงเมฆ   นาย 811 

035360501012-632   ภานุวฒัน์ หอ่ทรัพย์   นาย 812 

035360501019-133   วรวฒัน์ ปลอดอ่อน   นาย 813 

035360501011-834   วฑูิรย์ วงัคีรี   นาย 814 

035360501028-235   วษิณุ พรรทิภา   นาย 815 

035360501015-936   วรีะพล คู่ประสิทธิพร   นาย 816 

035360501003-537   ศักด์ิชัย พนัธริุ   นาย 817 

035360501029-038   สิทธชิัย ล้อมเล็ก   นาย 818 

035360501505-939   สิทธพิงษ์ ดีวี   นาย 819 

035360501516-640   สุนทร วงษ์พรม   นาย 820 

035360501536-441   อธบิดี ชั้นศิริ   นาย 821 

035360501531-542   อนุรักษ์ ขุนพลพทิักษ์   นาย 822 

035360501506-743   อาทิตย์ สุขวิบูลย์   นาย 823 

035360501013-444   เอกรวี เพช็รดี   นาย 824 

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035360502048-945   กานต์ มูฮําหมัดอารี   นาย 825 

035360502030-746   คทายทุธ รอดสนธิ์   นาย 826 

035360502055-447   จกัรกฤษ์ ธรรมวงศ์   นาย 827 

035360502026-548   จกัราวธุ มุกดาหาร   นาย 828 

035360502038-049   จริวฒัน์ นกดี   นาย 829 

035360502029-950   ฉัตรณรงค์ ยอดดําเนิน   นาย 830 

035050502005-651   เฉลิมพล รักษี   นาย 831 

035360502021-652   ชนินทร์ กรีติวชิรกลุ   นาย 832 

035360502032-353   ชัยรักษ์ สมงาม   นาย 833 

035360502041-454   ชัยวฒัน์ เสือแจม่   นาย 834 

035360502007-555   ณัฐพงศ์ คุ้มกลัด   นาย 835 

035360502050-556   ณัฐพล สุขมียิง่   นาย 836 

035150502008-857   ณัฐสกุล ชีวะสุทธิ์   นาย 837 

035150502001-358   ทรงพล พมิพ์มะ   นาย 838 

035360502044-859   ทวศัีกด์ิ เทียนชัย   นาย 839 

035360502014-160   ทศพร แยม้แสงทอง   นาย 840 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.อาํนาจ เจนจติศิริ

หน้า 28/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด้านซ้าย)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035360502023-21   ธงชัย รักสวน   นาย 841 

035360502012-52   ธงชาติ ต้ังทองอร่าม   นาย 842 

035050502011-43   ธนายทุธ พายหุะ   นาย 843 

035260502020-04   ธนาวฒิุ เขื่อนแก้ว   นาย 844 

035360502512-45   ธนาวฒิุ ตระกูลกลัยกร   นาย 845 

035360502013-36   ธวชัชัย ดุสดี   นาย 846 

035050502017-17   ธนัวา จะนู   นาย 847 

035360502025-78   นพพร จันทร์สุขสวสัด์ิ   นาย 848 

035360502042-29   นิพล พวงลําใย   นาย 849 

035150502019-510   ประภาส สระทองยุง้   นาย 850 

035360502034-911   ปราโมทย์ ปานเฟื่อง   นาย 851 

035150502020-312   ปิติ ขันโพธิ์   นาย 852 

035360502017-413   ปิยศักด์ิ วรรณโสภา   นาย 853 

035050502031-214   ปิยะพงศ์ ศรีเพชร   นาย 854 

035050502030-415   พงศ์สุระ นุราช   นาย 855 

035360502040-616   พงษ์พฒัน์ อนิมิทิน   นาย 856 

035360502005-917   พนม แกว้ดํา   นาย 857 

035150502002-118   พฒันกฤษณ์ นามคํามี   นาย 858 

035260502021-819   พพิฒัน์ บุญกอบ   นาย 859 

035360502019-020   ไพศาล ชาวนา   นาย 860 

035360502058-821   ภัทรพงษ์ อภชิัย   นาย 861 

035360502015-822   ภานุพนัธุ์ อนิทสุวรรณ์   นาย 862 

035360502006-723   มนัสชนก สําราญร่ืน   นางสาว 863 

035150502017-924   รณชัย ทอดสนิท   นาย 864 

035260502018-425   วรวทิย์ พทิักษ์   นาย 865 

035150502015-326   วศิน รุ่งเรือง   นาย 866 

035150502003-927   วชัราธร ปุณณารักษ์   นาย 867 

035360502022-428   วรัิตน์ วลัลภวรกจิ   นาย 868 

035360502004-229   วฒิุชัย ยาวลิะชัย   นาย 869 

035360502016-630   ศักด์ิดา บุญมี   นาย 870 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.สุทัศน์ ต้ังนิตยวงศ์

หน้า 29/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด้านขวา)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035360502516-531   สมยศ อนิทร์ปฐม   นาย 871 

035360502064-632   สิทธพิงษ์ รัตนาภรณ์   นาย 872 

035050502014-833   สิทธพิร สมรรคนัฎ   นาย 873 

035150502009-634   สิทธศัิกด์ิ ช้อนศรี   นาย 874 

035150502014-635   อนุพันธ์ อนิสุข   นาย 875 

035360502018-236   อภสิิทธิ์ นาวาพนม   นาย 876 

035360502008-337   อภสิิทธิ์ รอดโพธิ์   นาย 877 

035150502027-838   อรณิชชา ดุลพินิจ   นางสาว 878 

035360502063-839   อัมรินทร์ นุชเจริญ   นาย 879 

035360502033-140   อุดมชัย เนยนม   นาย 880 

035150502023-741   อุดมศักด์ิ ศรีใหม่   นาย 881 

035050502025-442   สุทธพิงษ์ หนองนา   นาย 882 

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035360503040-543   กรมพันธ์ บุญชู   นาย 883 

035150503011-144   กฤษฎา พรมภูงา   นาย 884 

035360503026-445   จกัรพงศ์ เอีย่มโอษฐ   นาย 885 

035360503039-746   จริวฒัน์ จิ๊งะ   นาย 886 

035360503017-347   ชนะศักด์ิ โพธิแ์ก้ว   นาย 887 

035360503043-948   ชัยวฒัน์ รัศมีจนัทร์ฉาย   นาย 888 

035150503003-849   ณัฐวุฒิ กอ้ใจ   นาย 889 

035360503041-350   ธชันันท์ เที่ยงตรง   นาย 890 

035050503003-051   นพคุณ หาญโกทา   นาย 891 

035360503010-852   นรสิงห์ ถาทุมมา   นาย 892 

035360503008-253   พลกฤษณ์ กระจา่งแจง้   นาย 893 

035360503014-054   พฒันพงษ์ เกษร   นาย 894 

035360503003-355   พตุตาล วรรณทอง   นาย 895 

054941106010-256   ภัคจริา สัทธาพงศ์   นางสาว 896 

035360503042-157   มนัส สุดสวาท   นาย 897 

035360503016-558   มัทนา ทองนพคุณ   นางสาว 898 

035360503009-059   ยุทธนา เม่นพรม   นาย 899 

035360503034-860   ยุรนันท์ วรรณคุณ   นาย 900 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยเ์กษมชัย บุญเพญ็
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด้านซ้าย)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035150503005-31   วรกานต์ ศุภเลิศมงคลชัย   นาย 901 

035360503011-62   วนัชัย สัยยา   นาย 902 

035150503007-93   วโิรจน์ สิงหาโชติ   นาย 903 

035360503007-44   ศรายธุ แอบท้องไทร   นาย 904 

035150503006-15   ศิริกุล โปติยานนท์   นางสาว 905 

035360503037-16   สถาพร วรรณวงศ์กา   นาย 906 

035360503035-57   สันติสุข หอมช่ืน   นาย 907 

035360503038-98   สิทธชิัย ผากเปี้ย   นาย 908 

035360503004-19   สิทธศัิกด์ิ ศรีคํา   นาย 909 

035360503015-710   สุธนิ สินสีดา   นาย 910 

035360503012-411   อนันต์ แสนยศ   นาย 911 

035360503013-212   อาเดียว โต๊ะสิงห์   นาย 912 

035360503024-913   อานุภาพ ไพสนิท   นาย 913 

035360503025-614   อิทธพิทัธ์ จิรพฒัน์วิภาค   นาย 914 

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035360504002-415   คมสัน สุวรรณ   นาย 915 

035360504004-016   จกัรกฤษณ์ นิยม   นาย 916 

035360504037-017   จริาพร หนิวนั   นางสาว 917 

035360504031-318   เจษฎา ยานา   นาย 918 

035360504023-019   ฉัตรชัย ฉุน้ยอ่ง   นาย 919 

035360504003-220   ชลเทพ เลิศเกียรติวงศ์   นาย 920 

035150504007-821   ณัฐกรณ์ กล่ินพกิลุ   นาย 921 

035360504024-822   ณัฐวิทย์ สมศักด์ิ   นาย 922 

035150504005-223   ณัฐวุฒิ ทิมพวงทอง   นาย 923 

035150504011-024   ณัฐวุฒิ พงษ์ศรีดา   นาย 924 

035360504008-125   ทวทิัสก์ กล่ินบัว   นาย 925 

035360504006-526   ธนาวฒิุ วรคุณาพร   นาย 926 

035360504040-427   ธดิา สมบูรณ์   นางสาว 927 

035360504021-428   ธรีวชั ฝอยทอง   นาย 928 

035150504002-929   นนทชัย ฉายแสงเจริญ   นาย 929 

035150504008-630   นรีรัตน์ ยอดกลุ   นางสาว 930 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยศ์ศิธร ชูแกว้

หน้า 31/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด้านขวา)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035360504029-731   ประติภา กวีตา   นางสาว 931 

035360504019-832   พงศธร ดีเดช   นาย 932 

035360504018-033   พนิดา บ้านนา   นางสาว 933 

035360504032-134   ไพศาล หลีหวัเขา   นาย 934 

035360504010-735   ภาณุพงษ์ สีสด   นาย 935 

035360504044-636   มยุรี ดรุณถนอม   นางสาว 936 

035360504033-937   มาลีวรรณ อนิจา่ย   นางสาว 937 

035360504015-638   วรรณชัย ศรีพุม่   นาย 938 

035360504034-739   วราภรณ์ บุญมัติ   นางสาว 939 

035360504014-940   วฒิุชัย เวยีงสีมา   นาย 940 

035150504010-241   ศศิ สาธกุาร   นาย 941 

035150504003-742   สรยุทธ วฒันปัญญาพิทักษ์   นาย 942 

035150504001-143   สริตา พรหมสุทธิ์   นางสาว 943 

035360504026-344   สุภภณ สวาสดิพนัธ์   นาย 944 

035360504017-245   สุรสิทธิ์ เรืองยบุล   นาย 945 

035360504030-546   อธวิัฒน์ สังขทัศไนย   นาย 946 

035360504036-247   อนุชา เหะหมัด   นาย 947 

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035360505021-348   ขจรวุฒิ มณีฉาย   นาย 948 

035360505009-849   จกัรกฤษ มะลาขันธ์   นาย 949 

035360505003-150   ณัฐดนัย ภมูิรินทร์   นาย 950 

035360505039-551   ธรีะวฒัน์ วเิชียร   นาย 951 

035150505008-552   นรินทร์ คล้ายวัน   นาย 952 

035360505013-053   นาริน หว้ยหงษ์ทอง   นางสาว 953 

035360505002-354   ปรเมศร์ กระจา่งสังข์   นาย 954 

035360505042-955   ประสงค์ สัตยซ่ื์อ   นาย 955 

035360505011-456   ปวณีา แตงฉ่าํ   นางสาว 956 

035360505007-257   พงศภคั อาจชัย   นาย 957 

035360505012-258   พฒัน์พงษ์ สนั่นทุ่ง   นาย 958 

035360505006-459   ยุทธกจิ ยีต้ั่ง   นาย 959 

035360505027-060   วฒันา วงอนันต์   นาย 960 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยอ์นุชา ไชยชาญ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด้านซ้าย)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035360505032-01   ศุภชัย ล้ิมรสธรรม   นาย 961 

035360505004-92   สถาพร เอีย่มสอาด   นาย 962 

035150505003-63   สุปรียา จินดาเจี่ย   นางสาว 963 

035360505020-54   อนุธดิา แจ้งเป่ียม   นางสาว 964 

035360505038-75   อรรถพล เชื้อตาเส็ง   นาย 965 

035360505016-36   อรรถพล ภญิโญ   นาย 966 

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035150506003-57   ธเนศ กดหยู   นาย 967 

035150506007-68   เนวกิา ชื่นตา   นางสาว 968 

035150506008-49   ปารินทร์ หลังประเสริฐ   นาย 969 

035150506010-010   ปิยะ เรืองรองลักขณา   นาย 970 

035150506001-911   พงศ์ภคั พรหมประเสริฐ   นาย 971 

035150506016-712   แพรวพรรณ รัตนะศิริ   นางสาว 972 

035150506015-913   ภูมิชนก จันทร์สวา่ง   นาย 973 

035150506012-614   ลิขิต อโหสิ   นาย 974 

035150506021-715   วรวทิย์ ชูโฉม   นาย 975 

035150506006-816   วฒันา ดอบุตร   นาย 976 

035150506013-417   วบิูลย์ มังกรเดชไชยกลุ   นาย 977 

035150506014-218   สิริชัย เงินประกอบ   นาย 978 

035150506002-719   สุภาวดี บุญศรี   นางสาว 979 

035150506011-820   อนุชา ร่องมะรุด   นาย 980 

035360503001-721   จตุรงค์ ศรีพทิักษ์พงค์   วา่ท่ีร้อยตรี 981 

035360501017-522   จริกติต์ิ เกษาภรณ์   วา่ท่ีร้อยตรี 982 

035150503012-923   เจตนา จิตรา   วา่ท่ีร้อยตรี 983 

035360501022-524   ฉัตรมงคล กมลวิสัยยิง่   วา่ท่ีร้อยตรี 984 

035150501001-425   ภาณุมาศ ชัยดํารงค์ศรีกุล   วา่ท่ีร้อยตรี 985 

035150501014-726   เมธาพัฒน์ อคัรวชัรเสถียร   วา่ท่ีร้อยตรี 986 

035050503009-727   รพภีทัร บุตรหินกอง   วา่ท่ีร้อยตรี 987 

035360502077-828   รัชต วรมหาคุณ   วา่ท่ีร้อยตรี 988 

035360504038-829   ราชันย์ ถนอมรัก   วา่ท่ีร้อยตรี 989 

035360505040-330   เรืองฤทธิ์ แทนคุณ   วา่ท่ีร้อยตรี 990 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

วา่ที่ร้อยตรีเกริกวุฒิ รังสีปัญญา
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด้านขวา)

035150502011-231   ไรวินทร์ บุญยิง่   วา่ท่ีร้อยตรี 991 

035360501024-132   วสันต์ สร้อยคํา   วา่ท่ีร้อยตรี 992 

035360501032-433   สุขโสภณ จรัลรุ่งโรจน์   วา่ท่ีร้อยตรี 993 

035150502013-834   อนิรุตต์ จันทร์อํารุง   วา่ท่ีร้อยตรี 994 

035360504025-535   สุกญัญา นาลา   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 995 

035360502514-036   โชคชัย พทุธพิร   วา่ท่ีเรือตรี 996 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055370402503-837   จริายสุ จันทราภาสกลุ   นาย 997 

055370402505-338   ชาญณรงค์ นามสนิท   นาย 998 

055370402504-639   พฒิุพงศ์ ชัยสมบูรณ์พนัธ์   นาย 999 

055370402502-040   วภิาสพล ออ่นสอาด   นาย 1000 

055370402501-241   สมบูรณ์ กล่ันสกุล   นาย 1001 

055370402507-942   สุธี ขําเมือง   นาย 1002 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055360403904-843   พรเทพ ศรีมี   นาย 1003 ทอง

055360401022-144   ธวชัชัย เขียวคํารพ   นาย 1004 เงิน

055250403002-445   บุญเสริม อนิทร์สุข   นาย 1005 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055360403906-346   กิตติศักด์ิ แจ้งอักษร   นาย 1006 

055360401904-047   ปริญญา กาบออ้ย   นาย 1007 

055360403021-148   วรพล ศิริสุโขดม   นาย 1008 

055250401027-349   สันทัด รงค์สยามานนท์   นาย 1009 

055360403003-950   อภชิัย นามสงค์   นาย 1010 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055360401016-351   กฤตตินัย กิม้นวล   นาย 1011 

055260401021-552   กิติคุณ บุณยพพิิธ   นาย 1012 

055160401008-453   เกยีรติศักด์ิ ศิริธรรมคุณ   นาย 1013 

055150401037-454   คงฤทธิ ์ เชื้อไชย    นาย 1014 

055360401737-455   คํารณ จัตตุ   นาย 1015 

055260401719-456   โฆษิต เชื่อมใจ   นาย 1016 

055260401771-557   จกัรพนัธ์ แจ่มจนัทร์   นาย 1017 

055360401907-358   จรีเดช พงษ์พนัธเ์กษม   นาย 1018 

055260401764-059   ชวพล เสตะพนัธ์   นาย 1019 

055360401027-060   ณชนก วงศ์อารี   นาย 1020 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055360401901-61   ณรงค์ศักด์ิ นามวงค์   นาย 1021 

055250401024-02   ณัฐพงษ์ น้อยเช่ือม   นาย 1022 

055260401016-53   ณัฐพล นรโคตร   นาย 1023 

055250401022-44   ณัฐวุฒิ พางาม   นาย 1024 

055250401002-65   ทวชิพงศ์ เสนาพิทักษ์   นาย 1025 

055360401018-96   ทวศัีกด์ิ อาดํา   นาย 1026 

055250401036-47   ทศพล อนุตรานุสรณ์   นาย 1027 

055260401774-98   ทินพฤฒ ทองเขียว   นาย 1028 

055250401010-99   เทียนชัย การเกตุ   นาย 1029 

055360401906-510   ธนภาส ศักด์ิส่ง   นาย 1030 

055250401032-311   ธนรัตน์ อนิออ่น   นาย 1031 

055150401005-112   ธนากร บูชิกานนท์   นาย 1032 

055260401761-613   ธนาคาร ยิม้กลํ่า   นาย 1033 

055360401007-214   ธนาพงศ์ วงศ์ประภาศรี   นาย 1034 

055360401030-415   ธวชัชัย เดชโชติ   นาย 1035 

055260401020-716   ธรีะพล คุณช่ืน   นาย 1036 

055360401923-017   นพพร เกนิชัย   นาย 1037 

055360401032-018   ประสิทธิช์ัย บุญเลิศ   นาย 1038 

055260401702-019   ปัญญา บุญธญักรณ์   นาย 1039 

055260401703-820   ปิยรัตน์ คล่องวถิี   นาย 1040 

055260401005-821   ปิยะพนัธ์ ยิง่เจริญ   นาย 1041 

055260401708-722   พฤทธ์ โมกไธสง   นาย 1042 

055250401004-223   พศวัต สาตราวธุ   นาย 1043 

055260401787-124   พหตัถ์ บาลี   นาย 1044 

055250401035-625   พชิิต ปัทมาสราวุธ   นาย 1045 

055160401737-826   พสิิฐ  อารียานันท์    นาย 1046 

055260401038-927   เพิ่มชัย จั่นนุ้ย   นาย 1047 

055260401019-928   ภัคพล อรรถชิตวาทิน   นาย 1048 

055150401027-529   ภัทร  อมรศักด์ิ    นาย 1049 

055360401019-730   ภาคภมูิ ไวยเวช   นาย 1050 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.ดร.สมใจ เพยีรประสิทธิ์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055360401710-131   ภาณุวฒัน์ ศรีจาํปา   นาย 1051 

055260401713-732   ภูสิทธิ์ พลสิมมา   นาย 1052 

055150401040-833   มารวย  วรรณพัฒน ์   นาย 1053 

055360401042-934   รณวิต ราชหุ่น   นาย 1054 

055360401921-435   เรวตั จีระมณีมัย   นาย 1055 

055360401908-136   วชิรพงศ์ พว่งทรัพย์   นาย 1056 

055150401038-237   วนัส  เกตุแกว้    นาย 1057 

055360401909-938   วศิน ขุนพรม   นาย 1058 

055360401010-639   วชัระ สงสนธิ   นาย 1059 

055360401912-340   วาทิน กาญจนพนัธ์   นาย 1060 

055360401009-841   วทิยา ชื่นสําโรง   นาย 1061 

055260401033-042   วศิรุต นิลโต   นาย 1062 

055360401911-543   วศิวฒิุ ฉตัรชัยเจริญสุข   นาย 1063 

055250401040-644   วสิิษฐ์พล ล่องต้ี   นาย 1064 

055360401708-545   วรีพัฒน์ สายหยดุ   นาย 1065 

055050401026-946   วรียทุธ ปานานนท์   นาย 1066 

055060401737-047   วรียทุธ อปุประดิษฐ์   นาย 1067 

055260401757-448   ศักด์ิชัย เศียรอุน่   นาย 1068 

055360401041-149   ศิวานนท์ จันทร   นาย 1069 

055360401714-350   ศุภกร รักวงษ์บุตร   นาย 1070 

055150401045-751   ศุภโชค  หนูคล้าย    นาย 1071 

055260401755-852   สถาพร แกว้พชิัย   นาย 1072 

055260401786-353   สนอง สามาอาพฒั   นาย 1073 

055360401045-254   สมชาย ธรรมสาลี   นาย 1074 

055260401913-355   สมชาย สุขนิ่ม   นาย 1075 

055360401913-156   สมหมาย เพช็ร์หลํา   นาย 1076 

055360401902-457   สรวฒิุ วฑุฒิชัยพนัธ์   นาย 1077 

055360401922-258   สหสั ไกรอดุม   นาย 1078 

055360401037-959   สิทธโิชค สุขมาก   นาย 1079 

055150401033-360   สินธุช์ัย  งามขํา    นาย 1080 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ดร.ณทพร จนิดาประเสริฐ

หน้า 36/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055260401734-31   สุชาครีย์ กนัภยั   นาย 1081 

055360401709-32   สุทธพิงษ์ มหาธง   นาย 1082 

055250401001-83   สุภทัรา พนัธุช์ื่น   นางสาว 1083 

055250401003-44   สุภสั พดูสงคราม   นาย 1084 

055360401919-85   สุรวฒิุ ยะนิล   นาย 1085 

055260401709-56   สุรศักด์ิ ประจวบสุข   นาย 1086 

055260401714-57   อณุชา สุขค้า   นาย 1087 

055260401712-98   อนุชิต กจิสวาท   นาย 1088 

055150401046-59   อภชิาติ  รุจาคม    นาย 1089 

055260401785-510   อรรถวฒิุ สุขมะโน   นาย 1090 

055360401044-511   อรัณย์ เตชะเวชยานันท์   นาย 1091 

055260401765-712   อริญชัย อนิทรสุวรรณ   นาย 1092 

055260401910-913   อัศวนิ มุ่งนากลาง   นาย 1093 

055150401047-314   อิทธ ิ กะหมายสม    นาย 1094 

055150401032-515   อิสระ  สุขน้อย    นาย 1095 

055260401718-616   เอกณัฐ เกดิทรง   นาย 1096 

055260401711-117   เอกพจน์ คะหาญ   นาย 1097 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250402054-618   กฤตภาส จงศรี   นาย 1098 

055260402022-219   กฤษดา ตะเคียนเขตต์   นาย 1099 

055360402708-420   กิตติพงษ์ ออมสิน   นาย 1100 

055060402081-221   เกดิสุข หยยุพนัธุ์   นาย 1101 

055160402073-722   โกวิทย ์ จันทร์ธรรม    นาย 1102 

055250402023-123   คณพล หา่นสิงห์   นาย 1103 

055260402090-924   คมสัน กอสนาน   นาย 1104 

055250402030-625   คมสัน จําปา   นาย 1105 

055360402060-026   คมสันต์ หมั่นจติร   นาย 1106 

055260402008-127   จมร ปานเพ็ง   นาย 1107 

055250402029-828   จกัรพล สุขดํา   นาย 1108 

055260402057-829   จกัรพนัธ์ แกว้อาณา   นาย 1109 

055150402083-730   จกัรภพ ยีโ่ถ    นาย 1110 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

วา่ที่เรือตรีทรงวฒิุ มงคลเลิศมณี
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055360402064-231   จติชนะ ภูส่วรรค์   นาย 1111 

055150402052-232   จติรกร ศรีจนัทร์ทับ   นาย 1112 

055250402017-333   จริวฒัน์ สนิทแสง   นาย 1113 

055360402074-134   จริายทุธ์ ศรีเล็กยงั   นาย 1114 

055250402038-935   จริายสุ ตะมะวโิมกข์   นาย 1115 

055260402011-536   เฉลิมพล มัจฉาสกุล   นาย 1116 

055360402720-937   ชมพู พรหมชนะ   นาย 1117 

055150402039-938   ชัชวาล  กอ้นคํา    นาย 1118 

055260402056-039   ชัชวาลย์ มั่นแยม้   นาย 1119 

055150402044-940   ชัยณรงค์ มวนออม    นาย 1120 

055250402016-541   ชัยยนัต์ กาญจนเกษม   นาย 1121 

055250402080-142   ชาตรี ค้อชากลุ   นาย 1122 

055050402065-643   ชาติชาย ปัญญาประภาส   นาย 1123 

055260402032-144   ชานนท์ ใยพลู   นาย 1124 

055250402097-545   ชิตพล สิงหะ   นาย 1125 

055250402083-546   ณัฐกร สุระทักษะ   นาย 1126 

055250402051-247   ณัฐพล ไม้สุวรรณ   นาย 1127 

055060402021-848   ณัฐวุฒิ รักษ์ทอง   นาย 1128 

055260402027-149   ทนงศักด์ิ นิศรี   นาย 1129 

055250402006-650   ทรงสิทธิ์ โพธพินัธ์   นาย 1130 

055050402071-451   ทศพล นาคนิลทอง   นาย 1131 

055360402046-952   ทัศนัย พชืสิงห์   นาย 1132 

055360402084-053   เทอดพงษ์ เปี่ยมทอง   นาย 1133 

055260402084-254   ธงชัย แตงใบอ่อน   นาย 1134 

055360402009-755   ธนกฤต ธนโชตเปรมทวี   นาย 1135 

055260402034-756   ธนัฏฐ์พล พฒันพงษ์   นาย 1136 

055260402728-457   ธนาคาร สมบัติ   นาย 1137 

055260402711-058   ธนาชัย เกดินิยม   นาย 1138 

055360402024-659   ธนาวฒัน์ คมสร   นาย 1139 

055360402012-160   ธนินวฒัน์ พถิยะพฒัน์   นาย 1140 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยสุ์รพล จกัรชัยกลุ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250402084-31   ธเนศ รักษ์ดีช่วย   นาย 1141 

055150402088-62   ธวชัชัย  หมื่นทิพย ์   นาย 1142 

055250402095-93   ธนัวา เหล่าสินชัย   นาย 1143 

055260402082-64   ธรีพัฒน์ หลิมสัมพนัธ์   นาย 1144 

055060402014-35   ธรีะพงศ์ จิตใจภักด์ิ   นาย 1145 

055150402068-86   นทีกานต์ เผือกเพง็   นาย 1146 

055150402061-37   นพดล  ธรรมรัตน์    นาย 1147 

055150402036-58   นภสินธุ ์ ผลหว้า    นาย 1148 

055050402060-79   นราธปิ บุญประสพ   นาย 1149 

055250402068-610   นัฐพล สามหมอ   นาย 1150 

055260402017-211   บุญยเกยีรต์ิ ท้วมตะเคียน   นาย 1151 

055150402019-112   บุตรปิยะ  หมวดชัยทอง    นาย 1152 

055250402096-713   เบญญาภา กนัเปี่ยมแจม่   นางสาว 1153 

055250402014-014   ปรมันทน์ กอ้นทอง   นาย 1154 

055250402026-415   ประวทิย์ ต้ังอยูดี่   นาย 1155 

055260402038-816   ประวทิย์ เหลาผา   นาย 1156 

055360402036-017   ประสิทธิ์ ชัยรุ่งเรือง   นาย 1157 

055260402092-518   ปวนั วริิยะกุล   นาย 1158 

055250402067-819   ปิยนุช แดนสลัด   นางสาว 1159 

055260402062-820   ปิยะ หนูจนี   นาย 1160 

055360402070-921   พงศกร ศราธพนัธุ์   นาย 1161 

055250402059-522   พงษ์พฒัน์ อนิโต   นาย 1162 

055250402034-823   พลพชิัย เหรียญทอง   นาย 1163 

055360402011-324   พลวฒัน์ ทุยไธสง   นาย 1164 

055260402009-925   พฒัน์พงษ์ ชนะกลุ   นาย 1165 

055250402039-726   พฒันะ พรหมอินทร์   นาย 1166 

055150402045-627   พทิยา  สุขช่วย    นาย 1167 

055260402024-828   พสิิฐพงศ์ กมัพอุงักูร   นาย 1168 

055260402028-929   พรีะพงศ์ สุทธิพรรณพงศ์   นาย 1169 

055360402057-630   ไพรัช ประจง   นาย 1170 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยป์ระพนัธ ์ลาวณัย์กาญจน์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055150402096-931   ภรากรณ์  โจมแกว้    นาย 1171 

055360402034-532   ภาคภมูิ วชิาไพบูลย์   นาย 1172 

055250402077-733   ภิญญดา เรืองแรงสกลุ   นางสาว 1173 

055260402030-534   ภีรพงษ์ สุวรรณรัศมี   นาย 1174 

055260402006-535   ภุมรินทร์ แกน่เดียว   นาย 1175 

055250402007-436   ภูริช อยูภ่ริมย์   นาย 1176 

055250402009-037   ภูรินท์ อยูภ่ริมย์   นาย 1177 

055250402022-338   มนตรี ลัดดา   นาย 1178 

055050402005-239   มนตรี อรุณเสถียร   นาย 1179 

055360402039-440   มารุต นุสสระ   นาย 1180 

055260402016-441   ยงยทุธ วงษ์มณี   นาย 1181 

055260402010-742   ยุรนันท์ วเิศษ   นาย 1182 

055150402092-843   รพพีร  รัตนทวพีุฒิ   นางสาว 1183 

055250402004-144   รัชภูมิ สัทธินทรีย์   นาย 1184 

055250402072-845   รัตนา อนิทร์ยา   นางสาว 1185 

055260402070-146   เรืองศักด์ิ สระทองคง   นาย 1186 

055360402033-747   วรัณญู โคหาจกัร   นาย 1187 

055260402068-548   วรากร เกดิทอง   นาย 1188 

055260402037-049   วราวฒิุ รอดงาม   นาย 1189 

055260402086-750   วราวฒิุ เสมคํา   นาย 1190 

055250402070-251   วรินยุพา ปิยศุภกจิ   นางสาว 1191 

055260402025-552   วสันต์ บุญโฮ้   นาย 1192 

055150402054-853   วาสนา เพชรน้อย   นางสาว 1193 

055260402717-754   วชิยตุม์ อุน่ใจ   นาย 1194 

055260402073-555   วษิณุพงษ์ บุญทรง   นาย 1195 

055250402028-056   วรีพล ปีนัง   นาย 1196 

055260402719-357   วฒิุกรณ์ คําพนิิจ   นาย 1197 

055250402033-058   ศรัณยา เพชรพรม   นางสาว 1198 

055360402002-259   ศราวฒิุ กวานตระกลู   นาย 1199 

055050402058-160   ศราวธุ สวสัด์ิภมูิ   นาย 1200 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.วชัรินทร์ แสงมา
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055260402701-11   ศิระเดช เนียมโห้   นาย 1201 

055260402053-72   ศิริพงษ์ เมืองโต   นาย 1202 

055260402067-73   ศุภชัย เขียวเพชร   นาย 1203 

055260402074-34   ศุภโชค ศุภชัยโกศล   นาย 1204 

055150402046-45   สถาพร  สุขไข่    นาย 1205 

055360402063-46   สมชาย ตรงดี   นาย 1206 

055150402075-37   สมบูรณ์ พชืพนัธ์   นาย 1207 

055360402707-68   สมปอง สุทธิกุล   นาย 1208 

055260402054-59   สมภพ เทศเอม   นาย 1209 

055260402018-010   สมศักด์ิ กนัแสงแกว้   นาย 1210 

055250402036-311   สราวุฒิ ศรีสกลุ   นาย 1211 

055260402079-212   สวสัด์ิ โสประดิษฐ์   นาย 1212 

055150402056-313   สิทธพิงษ์ แกว้ศรีอ่อน   นาย 1213 

055250402008-214   สุธี ซ่ือตรง   นาย 1214 

055260402063-615   สุพจน์ ชมภู่   นาย 1215 

055150402034-016   สุรารักษ์  แสงจับจติ    นางสาว 1216 

055250402042-117   หฤทัย พุม่หริ่ง   นางสาว 1217 

055260402026-318   อดิเทพ ไชยวรรณ   นาย 1218 

055260402015-619   อดิศร ฉมิดี   นาย 1219 

055250402075-120   อนันตชัย จิตสงคราม   นาย 1220 

055260402031-321   อนุพงษ์ จันทร   นาย 1221 

055360402055-022   อนุวฒัน์ คนเพียร   นาย 1222 

055250402013-223   อนุวฒัน์ สวา่งศรี   นาย 1223 

055360402025-324   อภสิิทธิ์ คําภา   นาย 1224 

055250402049-625   อมเรศ กาบจนัทร์   นาย 1225 

055250402064-526   อัญชลี ประดิษฐ์พฤกษ์   นางสาว 1226 

055260402729-227   อัตธพิงษ์ ลาดน้อย   นาย 1227 

055250402050-428   อาทิตย์ ขันทอง   นาย 1228 

055260402014-929   อาภาวรรณ รุ่งเรือง   นางสาว 1229 

055260402040-430   อิสระพงศ์ วชระพนัธ์   นาย 1230 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยดิ์ษฐชัย ทัศนุรักษ์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055150402014-231   อุดมศักด์ิ แจ่มสุวรรณ   นาย 1231 

055360402041-032   เอกพจน์ ศรีจาํนงค์   นาย 1232 

055260402002-433   เกยีรติศักด์ิ ตาคํา   นาย 1233 

055260402001-634   พงค์สนิท ทาโน   นาย 1234 

055150402069-635   วฒิุชัย หงษ์ลอย   นาย 1235 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055360403915-436   กมล สมภกัดี   นาย 1236 

055250403022-237   กฤษณะ สุขสุดา   นาย 1237 

055250403029-738   กฤษดา เกดิทอง   นาย 1238 

055260403019-739   กษิด์ิเดช ประทวน   นาย 1239 

055360403035-140   กิตติศักด์ิ ฉมิสกลุ   นาย 1240 

055260403768-941   เกรียงไกร บํารุงรัฐ   นาย 1241 

055250403031-342   เกยีรติพงษ์ พพิัฒน์พงษ์   นาย 1242 

055360403922-043   โกศล เฉลิมมุข   นาย 1243 

055260403728-344   คณวัฒน์ วฒันะเสวี   นาย 1244 

055250403041-245   คมสันต์ คมรัตนปัญญา   นาย 1245 

055260403710-146   โฆษิต วงค์กะโซ่   นาย 1246 

055360403012-047   จตุรนต์ กองชิต   นาย 1247 

055360403925-348   จเร แสนเมือง   นาย 1248 

055260403751-549   จกัรพนัธ์ ชูเลม็ด   นาย 1249 

055260403792-950   จกัรพนัธ์ ณ  พทัลุง   นาย 1250 

055250403042-051   จริพงศ์ คําสอน   นาย 1251 

055150403029-952   เจษฎา  จันทร์เปรม    นาย 1252 

055360403931-153   ฉนานาฏ แกว้มุกดา   นางสาว 1253 

055160403722-854   ฉลองชัย  ชนะศิริศักด์ิ    นาย 1254 

055260403793-755   ฉัตรชัย อุน่สอน   นาย 1255 

055360403024-556   ชาติชาย ศักด์ิอารี   นาย 1256 

055260403727-557   ชิระนันท์ จันทร์เศรษฐี   นาย 1257 

055260403769-758   ฐานันท์ เพญ็บุญ   นาย 1258 

055360403927-959   ณฐพงศ์ พยบัเดช   นาย 1259 

055360403039-360   ณัฐพงศ์ สายนาค   นาย 1260 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ดร.ณัฐพงศ์ พนัธนุะ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250403019-81   ณัฐพงศ์ สุวรรณโชติ   นาย 1261 

055360403908-92   ณัฐพล หนูเงิน   นาย 1262 

055360403913-93   ณัฐวัฒน์ ใหมจนัทร์   นาย 1263 

055360403014-64   ณัฐวุธ เปินสมุทร   นาย 1264 

055260403004-95   ทัพไทย วรรณชัย   นาย 1265 

055260403778-86   ธนานันท์ หลาบเจริญ   นาย 1266 

055250403028-97   ธนาวฒัน์ ศรีรุณ   นาย 1267 

055250403012-38   ธเนษฐ เลนะพนัธ์   นาย 1268 

055360403010-49   ธรีพงษ์ ผลทรัพย์   นาย 1269 

055150403020-810   ธรีวฒัน ์ มุสิกลุ    นาย 1270 

055260403789-511   ธรีวฒิุ นาคศรี   นาย 1271 

055360403905-512   ธรีะพงษ์ ปุ้มประเสริฐ   นาย 1272 

055250403010-713   นคร อมัระนันท์   นาย 1273 

055260403779-614   นนทชา สุดคํานึง   นาย 1274 

055360403909-715   นพรัตน์ สุขเกษม   นาย 1275 

055250403013-116   นราวฒิุ พทุธา   นาย 1276 

055260403777-017   นรินทร์ พงษ์โสภา   นาย 1277 

055260403787-918   นฤพนธ์ นวมอาํพนัธ์   นาย 1278 

055260403713-519   นันทรัฐ สรรค์ศุภศิริกลุ   นาย 1279 

055260403709-320   นิคม แพงตุ้ย   นาย 1280 

055250403035-421   นิธวิฒัน์ อากาศวภิาต   นาย 1281 

055260403038-722   นิพนธ์ จันทร์หนู   นาย 1282 

055160403746-723   นิพฒัน์ พรมชาติ   นาย 1283 

055360403903-024   นิรุตต์ สําเนียงลํ้า   นาย 1284 

055360403033-625   บรม ปากน้ําอู๋   นาย 1285 

055250403008-126   บวรธรรม พรหมเกดิ   นาย 1286 

055360403007-027   บัญชา ราษีทอง   นาย 1287 

055250403018-028   ปฐมพร พนูผล   นาย 1288 

055360403901-429   ปติธาน รอดกาํเนิด   นาย 1289 

055260403039-530   ปรรจพล ศิลาอาสน์   นาย 1290 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยอ์ดิศักด์ิ วริิยกรรม
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055360403911-331   ประณิธิ เขื่อนคํา   นาย 1291 

055360403929-532   ประพนธ์ จันทร์วงค์   นาย 1292 

055260403724-233   ประสิทธิ์ ผะอบเหล็ก   นาย 1293 

055360403914-734   ปรีชา คําเคล่ือน   นาย 1294 

055360403920-435   ปิตินันท์ เจริญทิม   นาย 1295 

055260403031-236   ผดุงเกียรติ อว่มมณี   นาย 1296 

055160403720-237   พรชัย  เจอืจนัทร์หอม    นาย 1297 

055260403030-438   พลเดช กลุกะดี   นาย 1298 

055260403704-439   พชิิต สมศักด์ิ   นาย 1299 

055260403730-940   ไพศาล ปันโตน   นาย 1300 

055260403007-241   ภาคภมูิ บวรกนกกาญจน์   นาย 1301 

055250403032-142   ภาณุพงศ์ ศิริชัยวฒันา   นาย 1302 

055250403034-743   ภาณุพฒัน์ ชูเชิด   นาย 1303 

055250403009-944   ภาณุวฒัน์ ภมูิสุนทรธรรม   นาย 1304 

055250403040-445   ภาธร สิรจันทร์สวา่ง   นาย 1305 

055260403790-346   มณฑล ธานีรัตน์   นาย 1306 

055250403030-547   มาโนช เรืองศรี   นาย 1307 

055260403028-848   ยุทธนา พทิักษ์วงษ์   นาย 1308 

055360403030-249   ยุรนัฐ ธญัญพนัธ์   นาย 1309 

055260403757-250   รพพีนัธ์ อิม่ยิม้   นาย 1310 

055160403041-351   ฤทธ ี พว่งปาน    นาย 1311 

055260403035-352   วรพล สถิตยว์งศ์   นาย 1312 

055360403036-953   วรวฒัน์ สุวรรณแกว้   นาย 1313 

055260403014-854   วรวฒิุ สัมฤทธิดี์   นาย 1314 

055260403022-155   วชัระ ศิริกุล   นาย 1315 

055260403758-056   วชัรินทร์ อว่มพดั   นาย 1316 

055260403015-557   วนัเฉลิม แสงสุวรรณ์   นาย 1317 

055360403031-058   วชิาญ น้อยคํามูล   นาย 1318 

055250403007-359   วทิวสั คงสุข   นาย 1319 

055260403741-660   วรุิฬห์ ขาวบริสุทธิ์   นาย 1320 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยพ์นา ดุสิตากร

หน้า 44/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055150403012-51   วรุิฬห์ เจยีรกุลพสิิฐ   นาย 1321 

055260403701-02   ววิฒั เจยีวยี่   นาย 1322 

055260403772-13   ววิตัร์ บํารุงวตัร   นาย 1323 

055260403718-44   วรียทุธ จงทวสุีข   นาย 1324 

055150403038-05   วฒิุชัย  เขียวกุ้ง    นาย 1325 

055260403738-26   ไวยนันท์ ลิมกลุาคมน์   นาย 1326 

055150403048-97   ศตายุ อาบทิพย์   นาย 1327 

055250403006-58   ศรัณฐ์ ฉลาดยิง่   นาย 1328 

055260403791-19   ศรายธุ ชิตเชี่ยว   นาย 1329 

055260403715-010   ศรุติ เทพหสัดิน ณ อยธุยา   นาย 1330 

055360403912-111   ศักดา ชูรัตน์   นาย 1331 

055260403767-112   ศุภชัย เลิศศักด์ิวานิช   นาย 1332 

055260403707-713   ศุภนัฎชัย พรหมชัย   นาย 1333 

055260403759-814   สกนธ์ สุวรรณลักษณ์   นาย 1334 

055360403027-815   สดายุ ใฝ่กระจายทรัพย์   นาย 1335 

055160403721-016   สมชาย  โพธิเ์จริญ    นาย 1336 

055250403014-917   สมมาตร เลิศวนิชยท์ิพย์   นาย 1337 

055160403723-618   สายธาร  เคียงศรี    นาย 1338 

055260403708-519   สิทธศัิกด์ิ เพยีรดี   นาย 1339 

055250403016-420   สุทธพิงษ์ พงษ์ภู่   นาย 1340 

055260403716-821   สุนิสา งอกงาม   นางสาว 1341 

055260403711-922   สุรศักด์ิ พนัธุดี์   นาย 1342 

055360403006-223   อดุลย์ สิงหบ์ุบผา   นาย 1343 

055360403902-224   อธพิชัร์ เลิศพฒันกติต์ิ   นาย 1344 

055260403033-825   อนันต์ พลพนัธสิ์งห์   นาย 1345 

055160403040-526   อนุรักษ์  บุญเหลือง    นาย 1346 

055360403930-327   อนุวฒัน์ ตุ้มแก้ว   นาย 1347 

055260403002-328   อภเิชษฐ์ แสงทน   นาย 1348 

055360403910-529   อภญิญา ภศูรี   นาย 1349 

055150403008-330   อภพินัธุ ์ สวสัด์ิ-ชูโต    นาย 1350 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยเ์วทรินทร์ ธญัสิประเสริฐ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055260403042-931   อรรฆเดช ภูร่ะหงษ์   นาย 1351 

055260403013-032   อัครวรรษ แกว้จนัทร์   นาย 1352 

055260403785-333   อังคณา มิตรชู   นางสาว 1353 

055260403786-134   อาทิตย์ จันทวผีล   นาย 1354 

055360403009-635   เอกรินทร์ สวดตะมะนัง   นาย 1355 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055150404042-136   กิตติพงษ์  จันทร์ศรี    นาย 1356 

055150404011-637   กิตติพนัธ์ บุญชาลี   นาย 1357 

055150404041-338   ธนพล  ศรีมานพ    นาย 1358 

055250404011-439   ธรีเจต จิตรทิวาจรีชีพ   นาย 1359 

055160404045-340   ประสบโชค  ชูรักษ์    นาย 1360 

055150404017-341   ปรียาภรณ์ หวานมาก   นางสาว 1361 

055260404017-042   ปิยะ บัวเพชร   นาย 1362 

055160404024-843   พนัธ์รัตน์ ประชาบาล   นาย 1363 

055150404008-244   ภัทรลักษณ์ กจิสาลี   นาย 1364 

055260404033-745   วรัิช ขําอว่ม   นาย 1365 

054960405709-746   วรัิช เชิญชม   นาย 1366 

055250404015-547   วฒิุนันท์ เลิศสมผล   นาย 1367 

055050404029-048   อภเิดช จงไกรจกัร   นาย 1368 

055260404040-249   กมลพร ศรีโลพนัธุ์   นาย 1369 

055260404901-550   ชัยณรงค์ แสงสาง   นาย 1370 

055260404034-551   บุญชัย วนวฒันสุนทร   นาย 1371 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055150405002-452   กฤษณะ  คําวฒันะ    นาย 1372 

055250405046-953   โกเมศ อึง้วฒันะไพศาล   นาย 1373 

055250405001-454   คุณากร รัตนะ   นางสาว 1374 

055250405009-755   จกัร์กฤษณ์ โอทนะ   นาย 1375 

055150405040-456   จกัรพนัธ ์ ผลกลํ่า    นาย 1376 

055150405008-157   ฉัตรชัย แพงไพรี   นาย 1377 

055150405036-258   ชัยสิทธ ิ วรปัญญาภรณ์    นาย 1378 

055060405727-759   ชาญชัย วฒิุพทิักษ์ศักด์ิ   นาย 1379 

055150405035-460   ฐิติวฒัน ์ ธรีะวิภาค    นาย 1380 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.โกศล นิธโิสภา
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055060405721-01   ณัฐพล ยนิดีเฉลิมพันธุ์   นาย 1381 

055250405069-12   ณัฐวุฒิ อ่าํศรี   นาย 1382 

055150405029-73   ณัฐวุฒิ  โพธิสุ์ข    นาย 1383 

055250405040-24   ทรงพล โทปุรินทร์   นาย 1384 

055250405064-25   ทัตเทพ โกมลสุทธิ   นาย 1385 

055150405028-96   ทิวาศักด์ิ  หว้ยหอ้ง    นาย 1386 

055060405718-67   เทอดเกยีรติ ทองพทิักษ์   นาย 1387 

055150405019-88   ธนกฤต กลีบผ้ึง   นาย 1388 

055050405021-69   ธนภทัร ไชยสวสัด์ิ   นาย 1389 

055250405081-610   ธนันธร เอีย่มอ่อง   นาย 1390 

055250405089-911   ธวชัชัย ควรสมบัติ   นาย 1391 

055250405032-912   ธาราพงศ์ สินรัตน์   นาย 1392 

055250405050-113   ธรีะ จิระพรพาณิชย์   นาย 1393 

055250405091-514   นิรันดร์ อศัวเจริญกลุ   นาย 1394 

055050405036-415   ปฐวี สิงหว์ารินไทย   นาย 1395 

055050405002-616   ประสพโชค อิม่สําอางค์   นาย 1396 

055150405012-317   ปัญญาวธุ ลอยใหม่   นาย 1397 

055150405020-618   พงศธร ขําอว้ม   นาย 1398 

055250405062-619   พงศ์ศิริ พลูสวสัด์ิ   นาย 1399 

055150405003-220   ภัคพนัธุ์ สุนาถพงศ์   นาย 1400 

055060405734-321   ภัทราวุธ เหมทานนท์   นาย 1401 

055060405703-822   มนตรี มีขวญั   นาย 1402 

055150405043-823   มานิดา  คงเพชร    นางสาว 1403 

055250405092-324   โยธนิ ดงพงษ์   นาย 1404 

055150405037-025   วงศกร  วฒันกูล    นาย 1405 

055250405085-726   วชิรพล เทพวงษ์   นาย 1406 

055250405039-427   วชิรศักด์ิ ช้างหัวหน้า   นาย 1407 

055150405001-628   วรวชัร์ ภทูอง   นาย 1408 

055250405044-429   วรุจน์ สวา่งตระกลู   นาย 1409 

055250405060-030   วปิัศย์ ปุยสําลี   นาย 1410 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยก์ร พวงนาค
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055150405017-231   วโิรจน์ ลือหาร   นาย 1411 

055150405042-032   ศิวศิษฏ ์ สถาปิตานนท์    นาย 1412 

055250405048-533   สิทธกิร บุญตัน   นาย 1413 

055250405066-734   สุกฤษฏิ์ เจริยวยั   นาย 1414 

055250405096-435   สุกญัญา คงบํารุง   นางสาว 1415 

055250405020-436   อธวิัฒน์ รอดประดิษฐ์   นาย 1416 

055250405099-837   อังคณา อภชิาติโยธนิ   นางสาว 1417 

055250405041-038   อานนท์ คํามณี   นาย 1418 

055060405702-039   เอกชัย ตรงกะพงศ์   นาย 1419 

055150405044-640   โอฬี  คุณขุนทด    นาย 1420 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250406041-941   กรวทิย์ ทองคํา   นาย 1421 

055250406023-742   กฤษฎา ไชยชนะ   นาย 1422 

055250406037-743   ชนาทิพย์ ชนะแดง   นาย 1423 

055250406016-144   ณัฐพงศ์ โชติมณีรัตน์   นาย 1424 

055250406027-845   ณัฐพงษ์ รัตนมณีย์   นาย 1425 

055250406024-546   ธเนศวร ม่วงร่ืน   นาย 1426 

055250406001-347   ประเสริฐ พรศิล   นาย 1427 

055250406013-848   ภูวดล ปิ่นสุวรรณ   นาย 1428 

055250406040-149   มิตพล พรึ่งสม   นาย 1429 

055250406036-950   ยุทธนา ขาวสนิท   นาย 1430 

055250406015-351   ระติ ศิรินัย   นาย 1431 

055250406009-652   ลิชา กนกทรัพย์   นาย 1432 

055250406025-253   วรกร เรืองณรงค์เดช   นาย 1433 

055250406020-354   ศตวรรษ เดชหาญ   นาย 1434 

055250406022-955   สิทธพิงษ์ มากูล   นาย 1435 

055250406039-356   อภภิวสั เรืองสุข   นาย 1436 

055250406034-457   อรรถชัย งามศรีวเิศษ   นาย 1437 

055250406029-458   อรรถพล เพช็รรัตน์   นาย 1438 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250451021-559   กรกช สัมฤทธิ์   นาย 1439 

055150451005-060   กฤษณะ นวมเพชร   นาย 1440 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยย์ทุธนา สรวลสรรค์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด้านซ้าย)

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055150451021-71   เกริกเกียรติ ศรีสุธรรม   นาย 1441 

055150451020-92   เกษมณี เมฆกระบัว   นางสาว 1442 

055250451010-83   ธญัชนก ฉ่าํแสง   นางสาว 1443 

055250451017-34   นนทวฒัน์ เต็งโล่ง   นาย 1444 

055250451024-95   นฤทัย หลวงพา   นางสาว 1445 

055250451014-06   นัทธห์ทัย เฮงกญัจน์รัตน์   นางสาว 1446 

055250451006-67   นิธวิตั สุภโตษะ   นาย 1447 

055250451003-38   ปรเมศวร์ สรเกษ   นาย 1448 

055250451025-69   ปรัชญา ปานอุดมลักษณ์   นาย 1449 

055250451004-110   ปริญญา กรรณาธิกรณ์   นาย 1450 

055250451022-311   พชัรินทร์ เมืองเกษม   นางสาว 1451 

055150451023-312   รัชภูมิ ราชโยธา   นาย 1452 

055250451016-513   รุจโิรจน์ อนิทร์ทอง   นาย 1453 

055250451007-414   ลักขณา สามเสน   นางสาว 1454 

055250451023-115   ลิขสิทธิ์ อทิธปิัญญากุล   นาย 1455 

055250451015-716   วนัฏฐกรณ์ เลาวฒันไพศาล   นาย 1456 

055150451017-517   วริิญา จินดาบริบูรณ์   นางสาว 1457 

055150451001-918   ศิรินันท ์ ฉมิแป้น    นางสาว 1458 

055150451003-519   ศิริพงษ์ กนัโรคา    นาย 1459 

055250451019-920   สิทธพิงศ์ นิละปะกะ   นาย 1460 

055150451024-121   สุรศักด์ิ มูลสวัสด์ิ   นาย 1461 

055150451006-822   อริสา  อนิสอน    นางสาว 1462 

055150451007-623   อารียรั์ตน์  หมวดผา    นางสาว 1463 

055150451013-424   อํานาจ สุขนาคะ   นาย 1464 

055360451006-325   นันทิดา ควรรําพงึ   นางสาว 1465 

055360451018-826   สุธชิัย อรุโณทัย   นาย 1466 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250454067-527   กฤตภาส ไตรนาถชัยกลุ   นาย 1467 

055250454088-128   กีรติ เขมพฤทธ์ิ   นาย 1468 

055250454006-329   จรุรักษ์ บุตรเมือง   นาย 1469 

055150454010-730   ฑิฆัมพร พรพทิักษ์สิทธิ์   นาย 1470 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยว์ิเชียร มหาวนั
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด้านขวา)

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250454045-131   ณัฐพล ขวัญเมือง   นาย 1471 

055250454093-132   ตรัยนุรัตน์ ปาลวัฒน์   นาย 1472 

055250454066-733   ธนวัฒน์ ทองใบ   นาย 1473 

055250454064-234   นรินทร์ คชรินทร์   นาย 1474 

055250454090-735   นวพล กันฐวิจิตร   นาย 1475 

055250454050-136   นิติกร ศิริกุล   นาย 1476 

055250454020-437   ปณิธาน ช่างอาวุธ   นาย 1477 

055250454056-838   ปรเมศวร์ ศรีสมบรูณ์   นาย 1478 

055250454087-339   ประสบชัย หูแก้ว   นาย 1479 

055150454038-840   ปริญญา กิจสุวรรณวงศ์   นาย 1480 

055150454008-141   ปริวรรต วรรณะ   นาย 1481 

055250454029-542   พงษ์พัฒน์ ฤทธิรัตน์   นาย 1482 

055250454085-743   พรนิภา สินสุพรรณ   นางสาว 1483 

055250454089-944   พิเชฐ แหวนวิเศษ   นาย 1484 

055250454074-145   มนทิรา นิจรัญ   นางสาว 1485 

055150454040-446   ยุทธนา เรือนสุข   นาย 1486 

055250454083-247   วรรณพงษ์ บ้านใหม่   นาย 1487 

055250454030-348   วราวุธ บุญนํา   นาย 1488 

055250454035-249   วิทวัส ว่องวารี   นาย 1489 

055250454036-050   วิสิทธิ์ มาลัย   นาย 1490 

055250454018-851   ศิริวัฒน์ นันทศิริ   นาย 1491 

055150454039-652   สัญชัย ปิ่นภู่   นาย 1492 

055250454044-453   สุเมธ ลําดับ   นาย 1493 

055150454027-154   อนิรุตท์ นรินทร์ศิลป์   นาย 1494 

055250454027-955   อภิสิทธิ์ ควรรําพึง   นาย 1495 

055250454052-756   อรพิน สุคนธชื่น   นางสาว 1496 

055150454003-257   เอก ทิศาภาคย์   นาย 1497 

055150454715-158   เอกราช บํารุงสําราญ   นาย 1498 

055250406004-759   เกรียงไกร นาภรณ์   ว่าท่ีร้อยตรี 1499 

055260402023-060   คณาธิป คําภีระ   ว่าท่ีร้อยตรี 1500 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์บรรพต ขุนจันทร์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด้านซ้าย)

055360401915-61   จิรภัทร ดีทองคํา   ว่าท่ีร้อยตรี 1501 

055360403034-42   ชยุต วิเศษสิงห์   ว่าท่ีร้อยตรี 1502 

055150403023-23   ต่อสกุล บุญมี   ว่าท่ีร้อยตรี 1503 

055360401004-94   ทวีศักด์ิ ไตรภูมิ   ว่าท่ีร้อยตรี 1504 

055250406003-95   พงษ์ศักด์ิ คงสง   ว่าท่ีร้อยตรี 1505 

055150401029-16   พรเทพ  อึ้งเจริญ    ว่าท่ีร้อยตรี 1506 

055260402083-47   มานพ สืบวงษ์   ว่าท่ีร้อยตรี 1507 

055360401903-28   วัชระ บุรีรัตน์   ว่าท่ีร้อยตรี 1508 

055250406006-29   วัฒชัย มะยะเฉียว   ว่าท่ีร้อยตรี 1509 

055160401739-410   วุฒินันท ์ วิทยา    ว่าท่ีร้อยตรี 1510 

055260404041-011   ศราวุธ พรมทิพย์   ว่าท่ีร้อยตรี 1511 

055360401020-512   สุรพล กองสมบัติ   ว่าท่ีร้อยตรี 1512 

055360401920-613   อรรคพล บัวจักร์   ว่าท่ีร้อยตรี 1513 

055260403929-714   อวิรุทธ์ ราตรีพฤกษ์   ว่าท่ีร้อยตรี 1514 

055250406033-615   ศุภกิจ สาทักรัมย์   สิบเอก 1515 

055250406026-016   ณัฐพล ฉุนเฉียว   ว่าท่ีเรือตรี 1516 

055250406007-017   ศราวุฒิ มานอก   ว่าท่ีเรืออากาศตรี 1517 

คณะศิลปศาสตร์
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250102024-818   พันธิตรา ชลประเสริฐสุข   นางสาว 1518 ทอง

075250102028-919   ณัฐวุฒิ เสียนาสระ   นาย 1519 เงิน

075250101023-120   กรรณิกา ปราบจะบก   นางสาว 1520 

075250102037-021   กรรณิการ์ สุขสุด   นางสาว 1521 

075250102041-222   นิตยา ระเบียบ   นางสาว 1522 

075250102019-823   บุราณีย์ แก้วข้อนอก   นางสาว 1523 

075250102026-324   ปทุมมา อินทร์อ่อน   นางสาว 1524 

075250102023-025   ภัทฐิชา นิลเอก   นางสาว 1525 

075250102042-026   อารียา ชมภูนุช   นางสาว 1526 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460104717-027   LIU LIPING   Miss 1527 

075460104704-828   MO XINGHUAN   Mr. 1528 

075460104719-629   MO YANCHEN   Miss 1529 

075460104703-030   QIN GUANGXIU   Miss 1530 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร

หน้า 51/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด้านขวา)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460104705-531   ZHOU WEI   Miss 1531 

075460104706-332   ZHU CILI   Miss 1532 

075250102017-233   คเณศ หงษ์ลอย   นาย 1533 

075250102018-034   ณัฐพล เจะ๊ไบ๊   นาย 1534 

075250102011-535   ทิพวรรณ แกว้วเิศษ   นางสาว 1535 

075250102010-736   ปิยานุช องอาจ   นางสาว 1536 

075250101020-737   พมิพช์นก ไชยพรม   นางสาว 1537 

075250102003-238   ภัทรา มะณี   นางสาว 1538 

075250102009-939   ศิรินันท์ แซ่เตียว   นางสาว 1539 

075250101031-440   ศิริพร อาํไพลาภสุข   นางสาว 1540 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250101025-641   กานจนา พลารชุน   นางสาว 1541 

075250101018-142   จติรานุช โตอดิเทพย์   นางสาว 1542 

075250101035-543   จริาภรณ์ ปวนไฝ   นางสาว 1543 

075250101021-544   จริาภรณ์ พลศักด์ิ   นางสาว 1544 

075250101004-145   จริาภรณ์ แพรขาว   นางสาว 1545 

075250101039-746   จฑุารัตน์ สืบบุก   นางสาว 1546 

075250101013-247   ชญาดา แจ้งขํา   นางสาว 1547 

075250101001-748   ชลธชิา บางมณี   นางสาว 1548 

075250101022-349   ชิดชนก แซ่เล้า   นางสาว 1549 

075250101034-850   ณัฐกานต์ ใกล้บุบผา   นางสาว 1550 

075250101006-651   ธร์ีรัฐ วงษ์ทอง   นาย 1551 

075250101042-152   นันทวดี ภมูิทัศน์   นางสาว 1552 

075250101008-253   เบญจพร บัวเผ่ือนน้อย   นางสาว 1553 

075250101005-854   ปณิศา อกัษรสิทธิ์   นางสาว 1554 

075250101003-355   ปภาดา เจดิจง   นางสาว 1555 

075250101036-356   ปริญญาภรณ์ ขันทกสิกรรม   นางสาว 1556 

075250101037-157   ปรีย์วรา โพสม   นางสาว 1557 

075250101024-958   ปัญจพร ใจผ่อง   นางสาว 1558 

075250101012-459   เปรมกมล ถิรายันติกลุ   นางสาว 1559 

075250101040-560   ผานิตรา แกน่เขียว   นางสาว 1560 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยช์ัยวฒิุ ชัยฤกษ์

หน้า 52/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด้านซ้าย)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250101041-31   พฒิุพงศ์ มโนสุทธกิจิ   นาย 1561 

075250101030-62   เพชรลัดดา มนัสพนัธ์   นางสาว 1562 

075250101007-43   ภรณ์ทิพย์ หาญนอก   นางสาว 1563 

075250101011-64   ภัคภร ต่ายจนัทร์   นางสาว 1564 

075250101027-25   ภัสสรา ทาวนั   นางสาว 1565 

075250101014-06   รุจรัีตน์ สําแดงพนัธ์   นางสาว 1566 

075250101002-57   ศศิธร คงปลิก   นางสาว 1567 

075250101032-28   ศศินี แจ่มขาว   นางสาว 1568 

075250101015-79   สวรรยา พรนันทารัตน์   นางสาว 1569 

075250101010-810   สุทินันท์ เมืองแสน   นางสาว 1570 

075250101029-811   สุภทัรา ทองคํา   นางสาว 1571 

075250101019-912   สุวมิล คุปตวชั   นางสาว 1572 

075250101016-513   อิสระชัย เชื้อโชติ   นาย 1573 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250102032-114   กัณณิกา แสงวารินทร์   นางสาว 1574 

075250102046-115   กาญจนา บุญรับ   นางสาว 1575 

075250102022-216   ชวลิต พรนิคม   นาย 1576 

075250102036-217   ชัญญา รัตนเสน   นางสาว 1577 

075250102013-118   ช่ืนหทัย เจริญสุข   นางสาว 1578 

075250102005-719   ณัฐชนก นิ่มเชียง   นางสาว 1579 

075250102015-620   เดือนเพ็ญ เวฬุวนารักษ์   นางสาว 1580 

075250102007-321   ทิวากรณ์ เพยีรงาน   นาย 1581 

075250102029-722   นฤมล เหรียญจู   นางสาว 1582 

075250102039-623   นันท์นลิน สุมณีงาม   นางสาว 1583 

075250102038-824   น้ําฝน มิ่งสอน   นางสาว 1584 

075250102040-425   เบญจพร เชื้อประกอบกิจ   นางสาว 1585 

075150102003-426   ประดิษฐ์ โสภาเวทย์   นาย 1586 

075250102033-927   ภาวิณี ไหมเพชร   นางสาว 1587 

075150102004-228   ลูกเกด พรมมิตร   นางสาว 1588 

075250102001-629   สุญญตา วสุิทธารมณ์   นางสาว 1589 

075250102044-630   สุรีย์วลัย์ แซ่ล้ี   นางสาว 1590 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยพ์ลัลพ หามะลิ

หน้า 53/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด้านขวา)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250102043-831   อรปวณ์ี สระใหญ่   นางสาว 1591 

075250102002-432   อรรรพ เมฆหมอก   นาย 1592 

075250102014-933   อรหทัย ศักด์ิเทวี   นางสาว 1593 

075250102030-534   เอือ้มพร ปรีเปรม   นางสาว 1594 

075150102026-535   ณัทร์นิศา โสภณกนกรัฐกุล    นางสาว 1595 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250103025-436   กนกอร เนตรศิริ   นางสาว 1596 

075250103014-837   จารุพร บุญฤทธิ์   นางสาว 1597 

075250103023-938   จฑุามาศ ไผ่โสภา   นางสาว 1598 

075250103011-439   ชลิดา สนสร้อย   นางสาว 1599 

075250103002-340   ชัชชา ไกรฤกษ์   นางสาว 1600 

075250103030-441   ชัชสรัญ วเิศษสรอรรถ   นางสาว 1601 

075250103024-742   ฐิติมา ศรวงษา   นางสาว 1602 

075250103033-843   ทิพย์วรรณ พรหมกสิกร   นางสาว 1603 

075250103027-044   ธนา เกดิบุญส่ง   นาย 1604 

075250103007-245   นันทิชา มีชูศักด์ิ   นางสาว 1605 

075250103004-946   นันทินี จันทร์ประเสริฐ   นางสาว 1606 

075250103029-647   นิภาพร แกว้บุตรดี   นางสาว 1607 

075250103016-348   ปรียานุช มีชัย   นางสาว 1608 

075250103017-149   พลอยไพลิน พบพภิกัตร์   นางสาว 1609 

075250103026-250   พชิชา มั่นสัตย์   นางสาว 1610 

075250103005-651   พมิลพรรณ แกว้เนตร   นางสาว 1611 

075250103035-352   รุ่งไพลิน วงศ์สาย   นางสาว 1612 

075250103031-253   วไลลักษณ์ เกยีรติชัยภมูิ   นางสาว 1613 

075250103013-054   วาปี แกล้วทนงค์   นางสาว 1614 

075250103032-055   วรีะยทุธ หวงัดังกลาง   นาย 1615 

075250103028-856   ศรุตา แสงหรัิญ   นางสาว 1616 

075250103019-757   ศุภณัฐ อมัมวรรธน์   นาย 1617 

075250103018-958   สมิทธ์ ดรุณอาภรณ์   นาย 1618 

075250103015-559   สุฑาณี ปัญญารอด   นางสาว 1619 

075250103009-860   สุรีพร กลุดิลกสัมพันธ์   นางสาว 1620 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยสิ์ริพร ป้องกงลาด

หน้า 54/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด้านซ้าย)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250103034-61   ออมสิน มากสิงห์   นางสาว 1621 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460104733-72   CAI YU   Miss 1622 

075460104766-73   CHEN JING   Mr. 1623 

075460104756-84   CHEN SHUANGYAN   Miss 1624 

075460104710-55   CHEN SUFEN   Miss 1625 

075460104731-16   DENG QING   Miss 1626 

075460104711-37   DONG DAO   Miss 1627 

075460104752-78   FANG GUIZHEN   Miss 1628 

075460104723-89   FENG QIAN   Miss 1629 

075460104761-810   GU YONGGUI   Mr. 1630 

075460104732-911   HE HAO   Mr. 1631 

075460104714-712   HUANG LIDAN   Miss 1632 

075460104753-513   HUANG PEIYU   Miss 1633 

075460104702-214   HUANG RENHUI   Miss 1634 

075460104730-315   HUANG XIAOFENG   Miss 1635 

075460104728-716   HUANG YIYI   Miss 1636 

075460104718-817   JIANG JUN   Miss 1637 

075460104754-318   LAN TING   Miss 1638 

075460104760-019   LI MEI   Miss 1639 

075460104727-920   LI WENQIANG   Mr. 1640 

075460104734-521   LI XIAOLING   Miss 1641 

075460104709-722   LI XIN   Mr. 1642 

075460104701-423   LI YUE   Miss 1643 

075460104736-024   LIANG WENXIA   Miss 1644 

075460104763-425   LIAO CHUNMEI   Miss 1645 

075460104712-126   LIN LIN   Miss 1646 

075460104713-927   LIU JINGWEN   Mr. 1647 

075460104707-128   LUO XIU   Miss 1648 

075460104726-129   NONG DEFENG   Miss 1649 

075460104716-230   PAN YUANLU   Miss 1650 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยว์ไิลลักษณ์ ตางาม

หน้า 55/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด้านขวา)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460104765-931   QIN HUANHUAN   Miss 1651 

075460104720-432   SHI YISI   Miss 1652 

075460104722-033   SUN LEI   Mr. 1653 

075460104735-234   TANG TING   Miss 1654 

075460104721-235   WEI CHUNLING   Miss 1655 

075460104724-636   WU RUITONG   Miss 1656 

075460104708-937   XIE GENGFENG   Mr. 1657 

075460104759-238   YANG XUE   Miss 1658 

075460104751-939   YUAN XUEFEI   Miss 1659 

075460104715-440   ZHANG DONGMEI   Miss 1660 

075460104758-441   ZHAO MINXIA   Miss 1661 

075460104764-242   ZHAO PEIDING   Mr. 1662 

075460104729-543   ZHOU KAIJIE   Miss 1663 

075460104762-644   ZHOU YUANHUA   Mr. 1664 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135250601036-645   ป่ินเพชร สวา่งประเสริฐ   นางสาว 1665 ทอง

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135250601015-046   เบญจมาพร จาตุรงค์สกุล   นางสาว 1666 เงิน

135250601016-847   กนกวรรณ โชคชัย   นางสาว 1667 

135250601001-848   ศรัญญา สวา่งอารมย์   นางสาว 1668 

135250603057-849   ศุภรัตน์ มีผล   นางสาว 1669 

135360601504-050   สุภาพร วฒันาตระกูลวงศ์   นางสาว 1670 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135360601502-451   กนกพรรณ เติมดี   นางสาว 1671 

135250601024-252   กวนิทิพย์ ภทัรวงศ์ปรีชา   นางสาว 1672 

135250601013-553   กวสิรา ปัญญางาม   นางสาว 1673 

135360601508-154   ขวญัใจ ชุมพล   นางสาว 1674 

135460601001-555   แคทรียา จันทร์ธาํรงกลุ   นางสาว 1675 

135360601503-256   จรรยง เติมดี   นางสาว 1676 

135250601005-957   จรินันท์ รัตน์สิทธิ์   นางสาว 1677 

135460601002-358   ชฎาพร สุขสมบูรณ์   นางสาว 1678 

135360601501-659   ชนิกานต์ แซ่ยา่ง   นางสาว 1679 

135250601037-460   ทิพย์วรรณ มงกฏุ   นางสาว 1680 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยว์ภิาดา กระจา่งโพธิ์

หน้า 56/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135250601008-31   ทิวาศรี นุชเกษม   นางสาว 1681 

135250601040-82   ธญัลักษณ์ จินต์ประยรู   นางสาว 1682 

135250601033-33   นิอร เกาะหมาก   นางสาว 1683 

135250601030-94   ประสงค์ ต้ังวรศาล   นาย 1684 

135250601031-75   ปริจชมลพรรณ ปรเมษฐ์เวชญาณ   นางสาว 1685 

135250601019-26   ปิยพร ทองชูนิตย์   นางสาว 1686 

135360601510-77   ปุญญพฒัณ์ บุญมาก   นางสาว 1687 

135250601042-48   พนิดา จ้อยชู   นางสาว 1688 

135250601039-09   พรพมิล องักาบละออง   นางสาว 1689 

135250601025-910   พชัรพร สามบุญศรี   นางสาว 1690 

135150601004-411   ฟา้อทุัย แกว้วรรณ   นางสาว 1691 

135360601506-512   รําไพพร สารพนัธ์   นางสาว 1692 

135250601002-613   ลัณตา บุตโรบล   นางสาว 1693 

135150601026-714   ลิปดา ยารักษ์   นางสาว 1694 

135250601038-215   วราชินี กลุเมืองน้อย   นางสาว 1695 

135250601026-716   วชิุดา แสงไกร   นางสาว 1696 

135460601005-617   สมพร แซ่เฒ่า   นางสาว 1697 

135250601035-818   สาวณิา ศิริทัย   นางสาว 1698 

135250601041-619   สุดาพร สุวรรณวร   นางสาว 1699 

135250601020-020   สุริยะ หางนาค   นาย 1700 

135250601011-921   สุวรรณา เจมิศรี   นางสาว 1701 

135250601023-422   หรรษา อยูเ่สนาสน์   นางสาว 1702 

135260601513-123   มัณทนา คุ้มจบ   นางสาว 1703 

135260601515-624   วริญญา โสภาปฏกิร   นางสาว 1704 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135360602001-425   ธรีชัย เพาะบุญ   นาย 1705 

135250602009-226   นรินทร์ โพธแิสง   นาย 1706 

135250602005-027   พจนีย์ จันทร์บางยาง   นางสาว 1707 

135250602011-828   วกิานดา เจริญลาภถาวร   นางสาว 1708 

135350602028-029   ศศิธร พสุิทธรัิตน์   นางสาว 1709 

135360602002-230   สุนิศา ม่วงงาม   นางสาว 1710 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยพ์ชิิตพล เจริญทรัพยานันท์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135250602002-531   สุพรรษา ดียัง   นางสาว 1711 

135250602004-132   สุพัตรา หวา่งพันธ์   นางสาว 1712 

135250602008-433   สุรเชษฎ์ จันทร์ดวงโต   นาย 1713 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135250603066-134   กรรณิการ์ จันทร์พรมมา   นางสาว 1714 

135150603046-535   กรองกาญจน์ ชนะชู   นางสาว 1715 

135150603070-336   จตุวทิย์ แสงสวา่ง   นาย 1716 

135250603093-537   จกัรพรรณ โมเหล้น   นาย 1717 

135250603028-138   จกัรพนัธ์ แกว้ฉาย   นาย 1718 

135250603012-539   ฉัตรพร นันทจนิดา   นางสาว 1719 

135250603063-840   ชนางค์รักษ์ ทรามสงวน   นางสาว 1720 

135250603099-241   ชาดา จันดร   นางสาว 1721 

135250603095-042   ณฐกร ดารา   นาย 1722 

135250603010-943   ณัฏฐพฒัน์ ทัศนสุวรรณ   นาย 1723 

135250603100-844   ณัฐพงษ์ เต้นปักษี   นาย 1724 

135250603074-545   ณิลฒิรา เผือกม่วงศรี   นางสาว 1725 

135250603025-746   ดวงธนัตย์ นันทพัฒน์สรัญ   นางสาว 1726 

135250603067-947   ทนงศักด์ิ วชิัยดิษฐ   นาย 1727 

135250603070-348   ธนพล รามัญอุดม   นาย 1728 

135250603106-549   ธนันต์ อนิทรมณี   นาย 1729 

135250603044-850   ธวลัรัตน์ ศรีประดิษฐ์   นางสาว 1730 

135250603097-651   ธญัญรัตน์ ธนูสิทธิ์   นางสาว 1731 

135250603036-452   ธดิารัตน์ แกว้เกาะ   นางสาว 1732 

135250603049-753   นริศรา มานะจนิดานนท์   นางสาว 1733 

135250603051-154   นันทพร ทีรฆวงศ์สกุล   นางสาว 1734 

135250603101-655   ปฐมพงษ์ มาหนูพนัธ์   นาย 1735 

135250603007-556   ปรณัฐ นุตเวช   นาย 1736 

135250603037-257   ประภาสิริ บุตรช่วง   นางสาว 1737 

135250603046-358   ปวติร บุญกนกวงศ์   นาย 1738 

135250603059-659   ปวณีา วาดวงพักตร์   นางสาว 1739 

135250603006-760   พรทิพย์ ฉตัรอนันทเวช   นางสาว 1740 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารย์ก้องเกียรติ มหาอินทร์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135250603027-31   พชิญ์อร ม่วงเพชร   นางสาว 1741 

135250603080-22   เพ็ญพร นนทะวงษ์   นางสาว 1742 

135250603020-83   แพรวไพลิน ธนากรภกัดี   นางสาว 1743 

135150603073-74   ไพริน วงศ์ล่าม   นางสาว 1744 

135250603103-25   ภัทรนันท์ รามัญวงศ์   นางสาว 1745 

135250603087-76   ภัทริณี ขันธกมล   นางสาว 1746 

135250603032-37   รัติยา บุญพลอย   นางสาว 1747 

135250603042-28   ลักขณา เฝือแก้ว   นางสาว 1748 

135250603061-29   วรญา เอกพันธุ์   นางสาว 1749 

135250603065-310   วรวฒิุ สอนแสง   นาย 1750 

135250603011-711   วราพร มาตขาว   นางสาว 1751 

135250603053-712   วริศรา บุญญาสิทธิ์   นางสาว 1752 

135250603069-513   วนัเฉลิม ยโุซะ   นาย 1753 

135250603072-914   วศิณี มานูญพล   นางสาว 1754 

135250603045-515   วสิิฐ เกยีรติศุภมงคล   นาย 1755 

135250603009-116   ศศินา สวา่งศรี   นางสาว 1756 

135250603041-417   สากุล เกตุคอย   นางสาว 1757 

135250603022-418   สุชาดา แซ่จวิ   นางสาว 1758 

135250603052-919   เสาวลักษณ์ เบ็ญจสุพฒันนันท์   นางสาว 1759 

135250603016-620   โสรญา ฤากจินา   นางสาว 1760 

135250603092-721   อนัญญา กาญจนกันทร์   นางสาว 1761 

135250603078-622   อรวรรณ พลอยเจริญ   นางสาว 1762 

135250603090-123   อาทิตยา อน้สะอาด   นางสาว 1763 

135250603050-524   อิสริยา เทียนทอง   นางสาว 1764 

135250603040-625   อุดมชัย บุญพงศ์   นาย 1765 

135250603077-826   อุดมศักด์ิ เรืองทองดี   นาย 1766 

135250603085-127   อุปมา ดวงสุวรรณ   นางสาว 1767 

135250603019-028   เอมอร บงแกว้   นางสาว 1768 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135150604028-029   เกรียงไกร แกว้หนองเสม็ด   นาย 1769 

135250604024-930   จนัทมณี สิมาจารย์   นางสาว 1770 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยท์วศัีกด์ิ สาสงเคราะห์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135250604039-731   จติราภรณ์ จุลกจิสุวรรณ   นางสาว 1771 

135150604003-332   จริพฒัน์ ศรีบุญเรือง   นาย 1772 

135250604036-333   ชนกพร อาศัยธรรมกลุ   นางสาว 1773 

135150604033-034   ชนิภา นิพันธป์ระศาสน์   นางสาว 1774 

135150604005-835   ณัฐฐิญา สุวบิาย   นางสาว 1775 

135250604022-336   ดาว ชื่นอารมย์   นางสาว 1776 

135250604031-437   ธญัชนก ปิ่นกมุภร์ี   นางสาว 1777 

135150604015-738   นพพล ธญัสิทธิ์   นาย 1778 

135250604040-539   นลินรัตน์ ววิัฒนวงศ์   นางสาว 1779 

135150604002-540   นัดดา เนตรทอง   นางสาว 1780 

135050604018-541   นาฎธดิา ศรีจาํปา   นางสาว 1781 

135150604017-342   นาถลดา ส่งสกลุ   นางสาว 1782 

135250604033-043   บัณฑิตา โนโชติ   นางสาว 1783 

135250604029-844   เบญจวรรณ สาคร   นางสาว 1784 

135250604014-045   ปทุมวรรณ ตั้งภมูิ   นางสาว 1785 

135250604010-846   พชิาภพ วารี   นางสาว 1786 

135250604037-147   เพ็ญนภา รัตนตรัยวงศ์   นางสาว 1787 

135250604027-248   ภารตี เต๊ียะเหมือน   นางสาว 1788 

135250604005-849   มณัชยา ลามอ   นางสาว 1789 

135250604035-550   รววิรรณ ฉายอรุณ   นางสาว 1790 

135150604026-451   วงษ์สวสัด์ิ จันทรางศุ   นาย 1791 

135250604028-052   วนิดา แกว้ลอดหล้า   นางสาว 1792 

135150604037-153   วราภรณ์ คาดพนัโน   นางสาว 1793 

135150604016-554   วชัรพงษ์ สาดแล่น   นาย 1794 

135150604013-255   สุทธเิกียรติ แกว้สวนจิก   นาย 1795 

135150604006-656   สุพิชชา แกว้ไทรคช   นางสาว 1796 

135250604020-757   สุภาวดี ปิ่นเจริญ   นางสาว 1797 

135250603075-258   ศุภโชค พอ่ค้า   วา่ท่ีร้อยตรี 1798 

135250603105-759   ภารดี รอดการทุกข์   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 1799 

คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075270304809-660   กมลทิพย์ แยม้วชิา   นางสาว 1800 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.ดร.กติติศักด์ิ อริยะเครือ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075370303718-81   กัลยล์รัศม์ ศรีเลิศ   นางสาว 1801 

075470303726-92   กุสุมา บัวหอม   นางสาว 1802 

075170302715-93   จกัรพนัธุ์ กจิทวี   นาย 1803 

075270304805-44   จนัทรา เขมาภรัิต   นางสาว 1804 

075270306722-95   จนิดา คูหาอภริมย์   นางสาว 1805 

075170304705-86   จธุาลณี รุ่งสวา่ง   นางสาว 1806 

075370304704-77   ชัชชญา ถิรปาลวฒัน์   นางสาว 1807 

075370303702-28   ชาคริต เพช็รวงษ์   นาย 1808 

075370303726-19   เชิดศักด์ิ คงขํา   นาย 1809 

075170304728-010   ธนวนั ทองคลองไทร   นาง 1810 

075370303716-211   ธาณะเชษฎ์ วฒัน์ธนะปานสกุล   นาย 1811 

075370306716-912   ธดิาวรรณ นันทุรัตน์   นางสาว 1812 

075370303701-413   นุชจรี ล้ิมศรี   นางสาว 1813 

075270304807-014   บุญหลาย จัตุรัส   นางสาว 1814 

075370303722-015   ปาริชาติ ช้วนรักธรรม   นางสาว 1815 

075370306722-716   พงษ์ศักด์ิ ธนรรฆากร   นาย 1816 

075270303804-817   พรทิวาห์ สารมะโน   นางสาว 1817 

075370304711-218   พรสวรรค์ จันเทศ   นางสาว 1818 

075470303716-019   เพชราภรณ์ สิงหท์องชัย   นาง 1819 

075370303731-120   เพ็ญจนัทร์ หลิมตระกลู   นางสาว 1820 

075270304806-221   ภัทรา กลํ่าแสง   นางสาว 1821 

075370303727-922   รวโิรจน์ ศรีสวสัด์ิ   นาย 1822 

075270304803-923   เรวดี เอง้ฉว้น   นางสาว 1823 

075370303723-824   ลลิดา จูมโสดา   นาง 1824 

075370306721-925   วภิารัตน์ แตงอ่อน   นาง 1825 

075170304715-726   วไิลรัตน์ สังพงศ์   นางสาว 1826 

075370303733-727   ศศิวรรณ อนิทร์ธนู   นางสาว 1827 

075470303717-828   สมใจ แซ่ภู่   นางสาว 1828 

075370303710-529   สิริพร ภาณุภาส   นางสาว 1829 

075270304801-330   สุกญัญา สุวรรณฉวี   นางสาว 1830 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.ขวญัฤทัย วงศ์กําแหงหาญ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075370304708-831   สุรภา พรหมสุวรรณ   นางสาว 1831 

075370303713-932   เสาวลักษณ์ อยูข่อม   นางสาว 1832 

075370306707-833   อรวรรณ นันทุรัตน์   นางสาว 1833 

075370306718-534   อรอนงค์ คําแหง   นางสาว 1834 

075370304707-035   อังคนางค์ แจ่มกระจ่าง   นางสาว 1835 

075170303712-536   อิสรา เนรมิตวรกุล   นาย 1836 

075370306719-337   อุมาพร สรวลสรรค์   นาง 1837 

075370306720-138   นพดล หาญชนะ   วา่ท่ีร้อยตรี 1838 

075470303704-639   ทัศนีพร รุ่งเรือง   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 1839 

075370304714-640   จารุวรรณ จิรชวาลวสุิทธิ์   วา่ท่ีเรืออากาศตรีหญิง 1840 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460304020-741   นงลักษณ์ แสงพราย   นางสาว 1841 ทอง

075460304033-042   มณฑนันท์ ธรรมนิตยางกรู   นางสาว 1842 ทอง

075460304007-443   อัญชนา บุรีธาร   นางสาว 1843 ทอง

075460304024-944   รัชชนก ศรีสุวรรณ   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 1844 ทอง

075250304110-145   ณัฏฐนิช จิโรจวงศ์   นางสาว 1845 เงิน

075460305037-046   ชนินทร์ ซ้ิมเจริญ   วา่ท่ีร้อยตรี 1846 เงิน

075460304006-647   กนกกาญจน์ ดีแปง   นางสาว 1847 

075460304763-248   กมลชนก จรูญกูล   นางสาว 1848 

075360303939-149   เฉลิมพนัธ์ ชื่นแผ่ว   นางสาว 1849 

075460304610-550   ชลธชิา กระจายลม   นางสาว 1850 

075460304644-451   ญาณัท ถิ่นเหรียญทอง   นางสาว 1851 

075460304653-552   ณัฐกานต์ เมาลี   นางสาว 1852 

075460304002-553   ดวงกมล จักษุเขียว   นางสาว 1853 

075250304124-254   ทรายทอง กิง่ยอด   นางสาว 1854 

075250304044-255   ทิพปภา เทียนเงิน   นางสาว 1855 

075460304616-256   ธนาภรณ์ ศรีสุข   นางสาว 1856 

075460304042-157   นิภาดา พลอยสระศรี   นางสาว 1857 

075460304674-158   นิภาพร หาญชนะ   นางสาว 1858 

075250304102-859   บังอร เพช็รชะ   นางสาว 1859 

075460304043-960   ปรียานุช วชัระวลีกลุ   นางสาว 1860 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.จารุณี กมลขันติธร
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075360305725-21   ปวริศ วฒิุชัย   นาย 1861 

075460306015-52   ปวณีา วงษ์สุวรรณ   นางสาว 1862 

075460304005-83   ปาริชาติ สุทธิรักษ์   นางสาว 1863 

075250304084-84   เพราพนิต พรเจมิกุล   นางสาว 1864 

075460304626-15   ภารดี พงศ์มี   นางสาว 1865 

075250307008-46   รัชดาภร สังฆะมาตย์   นางสาว 1866 

075460304046-27   รัตนา ทองไถ่ผา   นางสาว 1867 

075460304048-88   วรพล ส้มอัน๋   นาย 1868 

075460304715-29   วรพัชร มงคลสระ   นาย 1869 

075460305004-010   วกิร วชิระประสิทธกุิล   นาย 1870 

075250304030-111   วนิัย สุกรีรักษ์วทิยา   นาย 1871 

075460304047-012   วภิา กอ่เกษมสิน   นางสาว 1872 

075460304637-813   ศศิรัตน์ สุพรรณดี   นางสาว 1873 

075460304733-514   สตรีรัตน์ ทรัพยท์ิม   นางสาว 1874 

075460304032-215   สมพงษ์ ปัญโญป้อ   นาย 1875 

075250305100-116   สุทธพิงษ์ โชติวสุิทธิ์   นาย 1876 

075460304641-017   สุนารี บรรจง   นางสาว 1877 

075460304008-218   สุนิฐา กวางแกว้   นางสาว 1878 

075250304126-719   สุพัตรา คงถาวร   นางสาว 1879 

075250316739-320   สุพิชญา อศัวอนันต์ตา   นางสาว 1880 

075460304035-521   สุวภา ดําคํา   นางสาว 1881 

075460302034-022   อภญิญา ส่งเกยีรติศรี   นางสาว 1882 

075460304677-423   อมรา กษโณทัย   นางสาว 1883 

075250304006-124   อัครพล เจนจติศิริ   นาย 1884 

075460306008-025   อุมาพร แสงทอง   นางสาว 1885 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250316747-626   Benno Vollmann   Mr. 1886 

075460304601-427   กนกพร แกว้นภา   นางสาว 1887 

075460304602-228   กนกวรรณ คงจนี   นางสาว 1888 

075460304029-829   กมลวรรณ พวงสุด   นางสาว 1889 

075460304021-530   กรรณิกา สะกุนี   นางสาว 1890 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ดร.ณัฐชา ธาํรงโชติ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด้านขวา)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460306011-431   กาญจนา แท่นนิล   นางสาว 1891 

075460306018-932   เกศินี สมบัวรมย์   นางสาว 1892 

075460304019-933   ขวญัชนก สราญรมย์   นางสาว 1893 

075250303007-034   จกัรพงศ์ สันติยานนท์   นาย 1894 

075460304606-335   จนัทิมา สําลี   นางสาว 1895 

075460304031-436   จรีพร งาสําโรง   นางสาว 1896 

075250304091-337   ชนิตา ภมูิเทศ   นางสาว 1897 

075460304904-238   ช่ืนอารมณ์ ศรีเฉลียว   นางสาว 1898 

075460304102-339   ชุติมา อารีรักษ์   นางสาว 1899 

075460306019-740   ฐิติมา ตุ้มป้ัน   นางสาว 1900 

075250306034-141   ณัฐชยา คงพนัธุ์   นางสาว 1901 

075460304129-642   ดวงสุดา สมบัติสี   นางสาว 1902 

075250303049-243   ทศพร ภูแ่สนสอาด   นาย 1903 

075460302206-444   ธนกฤต โพธิพ์ชื   นาย 1904 

075250304055-845   ธนพร เจริญนาม   นางสาว 1905 

075460304013-246   ธนภรณ์ บัวจนี   นางสาว 1906 

075460304090-047   ธนรักษ์ พกุสุวรรณ   นางสาว 1907 

075460304106-448   ธดิารัตน์ ศักด์ิภริมย์   นางสาว 1908 

075250302019-649   นฤพฒัน์ อมัพรพงษ์   นาย 1909 

075460304620-450   นุชศรา นิลรัตน์   นางสาว 1910 

075460304621-251   บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์   นาย 1911 

075250306018-452   เบญจมาศ เกดิศิริ   นางสาว 1912 

075460304108-053   ประภา จุลพันธุพ์ิทยา   นางสาว 1913 

075460305026-354   ปวเรศ รูปเทวินทร์   นาย 1914 

075460302216-355   พรพรรณ ขาวอไุร   นางสาว 1915 

075460304018-156   พรพมิล พมิพ์เรียง   นางสาว 1916 

075250304131-757   พลอย พศิาลก่อสกุล   นางสาว 1917 

075460303918-358   พสัดี คะตา   นางสาว 1918 

075460304679-059   พชิชา จันประภา   นางสาว 1919 

075460304624-660   พมินภา อนิประเสริฐ   นางสาว 1920 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยผุ์สสดี วฒันเมธา
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460302070-41   มยุรี มารยาท   นางสาว 1921 

075250304106-92   เมรตา เมธชีาญกจิ   นางสาว 1922 

075460304628-73   ริสา นากปัญโน   นางสาว 1923 

075460304629-54   รุ่งนภา พรมบังเกดิ   นางสาว 1924 

075460304632-95   ลัดดา แน่นอุดร   นางสาว 1925 

075250303081-56   วรัญญา สุดถนอม   นางสาว 1926 

075460304136-17   วราภรณ์ พลูผล   นางสาว 1927 

075460304635-28   วราภรณ์ ร่ืนจติต์อมร   นางสาว 1928 

075250306020-09   วลัยลักษณ์ ขันทอง   นางสาว 1929 

075460304912-510   วาริษา ประดิษฐ์ชัย   นางสาว 1930 

075250303028-611   วกิานดา จตุภมูิเดชา   นางสาว 1931 

075460304150-212   วลิาวลัย์ ยาวรัมย์   นางสาว 1932 

075460304037-113   ศราวลั พุม่เข็ม   นางสาว 1933 

075250304076-414   ศิรินทร์ทิพย์ อนิทจนัทร์   นางสาว 1934 

075250304016-015   ศุภกฤต เหมะวรรณกติต์   นาย 1935 

075250304120-016   สกลุตา อาดํา   นางสาว 1936 

075460303907-617   สไบ น้อยสิม   นางสาว 1937 

075250302033-718   สิรินทร์ นวกจิเจริญกุล   นางสาว 1938 

075360303924-319   สุนารี ดําจร   นางสาว 1939 

075250306044-020   สุพัตรา กนินร   นางสาว 1940 

075250316704-721   สุพัตรา ศรีพรรณธรรม   นางสาว 1941 

075460304172-622   สุภลักษณ์ เกดิพร้อมพนัธ์   นางสาว 1942 

075460304645-123   สุภาพร นิธดิิลกสกุล   นางสาว 1943 

075250304089-724   อรรถชัย หาญอุสาหกจิ   นาย 1944 

075460302025-825   อรวรา นิยะสม   นางสาว 1945 

075460304045-426   อรสุทธิ์ บุญเจอื   นางสาว 1946 

075460304650-127   อาจารี จินตวร   นางสาว 1947 

075250302027-928   เอมอร ตระกูลสัมพนัธ์   นางสาว 1948 

075460304001-729   นนทยา หลอดทอง   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 1949 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460302227-030   กชพร วทิูรัตน์   นางสาว 1950 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.อารยา บูรณะกลู
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460302004-331   กนกวรรณ พนัธุ   นางสาว 1951 

075460302225-432   กาญจนา ชาภูพ่วง   นางสาว 1952 

075460302021-733   กานดา แกว้คํา   นางสาว 1953 

075460302003-534   กานต์กมล กลับสุข   นางสาว 1954 

075460302214-835   แก้วกานดา พุม่อรุณ   นางสาว 1955 

075460302043-136   ขนิษฐา วงษ์สุวรรณ   นางสาว 1956 

075250302011-337   คณธัช ภูภ่ญิโญเจริญ   นาย 1957 

075460302053-038   คณากร มณีโชติ   นาย 1958 

075460302041-539   จกัรพนัธุ์ เยน็เป็นสุข   นาย 1959 

075250302003-040   จาตุรนต์ ธารณานิมิตร   นาย 1960 

075460302204-941   จริาภรณ์ สระทองนวน   นางสาว 1961 

075460302056-342   จรีภทัร ยวุบูรณ์   นาย 1962 

075250302007-143   จรีะภา สิงหคู่์   นางสาว 1963 

075250302024-644   จฑุาทิพย์ ศรีพารา   นางสาว 1964 

075250302075-845   เจนจริา เฟือ่งฟู   นางสาว 1965 

075250302087-346   เฉลิมพล จี้เพชรงาม   นาย 1966 

075250302032-947   ชลดา ยยุงค์   นางสาว 1967 

075250302018-848   ชลิตา สระหงษ์ทอง   นางสาว 1968 

075460302066-249   ชัชวาล ไชยวรวทิย์สกลุ   นาย 1969 

075460302236-150   ชัยณรงค์ นิลสระคู   นาย 1970 

075250302069-151   ชัยศิริ เอีย่มกุลวฒัน์   นาย 1971 

075250302023-852   ชาญชัย แซ่ต้ัง   นาย 1972 

075460302007-653   ช่ืนกมล เกษอนิทร์   นางสาว 1973 

075250302026-154   ฌานิศา พานิชกุล   นางสาว 1974 

075460302060-555   ฐานปกรณ์ สุทธิวาศ   นาย 1975 

075460302015-956   ณพพล มั่นทรัพย์   นาย 1976 

075250302050-157   ณฤชล มณีอธกิร   นางสาว 1977 

075250302055-058   ณหทัย พรภัทรนันท์   นางสาว 1978 

075250302088-159   ณัฏฐา บุญรักษ์   นางสาว 1979 

075460302013-460   ณัฐณิชา ครุธแกว้   นางสาว 1980 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยบ์ุญเรียม ทะไกรราช
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460302006-81   ณัฐณิชา บุญมี   นางสาว 1981 

075460302027-42   ณัฐธิดา คงเจริญทอง   นางสาว 1982 

075150302090-93   ณัฐนิชา มะมา   นางสาว 1983 

075460302215-54   ณัฐภรณ์ วงศ์กาํภู   นางสาว 1984 

075460302220-55   ณัฐรัตน์ ศิลอาภรณ์   นางสาว 1985 

075250302039-46   ณัฐฤทธิ์ เนื่องดิถี   นาย 1986 

075460302221-37   ทิพย์สุดา เสือส่อสิทธิ์   นางสาว 1987 

075360302244-78   ธนิตา สร้อยตา   นางสาว 1988 

075250302080-89   ธติิกาญจน์ เทอดไทยแท้   นางสาว 1989 

075250302074-110   นนธิญา สมนึก   นางสาว 1990 

075460302063-911   นพรุจ พมิสมาน   นาย 1991 

075250302008-912   นริศรา บัวเท่ียง   นางสาว 1992 

075460302059-713   นฤมล ดวงวชิัย   นางสาว 1993 

075460302222-114   นฤมล เนตรอําพนัธ์   นางสาว 1994 

075460302016-715   นลพรรณ ธนะประวติร   นางสาว 1995 

075250302078-216   นันทนัช วรรณมาศ   นางสาว 1996 

075250302086-517   นันทพร กล่ินมณฑา   นางสาว 1997 

075460302229-618   นันทพร พึง่พงษ์   นางสาว 1998 

075460302062-119   นิรมล รอดบําเรอ   นางสาว 1999 

075460302045-620   นิลญา บุญชู   นางสาว 2000 

075460302065-421   บุญทวี ฉายอรุณ   นาย 2001 

075460302219-722   บุศชิรา คิลจิ   นางสาว 2002 

075460302069-623   เบญจวรรณ ยางสวย   นางสาว 2003 

075250302079-024   ปฏพิัฒน์ อศัวชัยยง   นาย 2004 

075250302070-925   ปริญญา ฟเูกยีรตินิยม   นาย 2005 

075460302010-026   ปวณีา คล้ายอ้น   นางสาว 2006 

075460302071-227   ปัทม์พร ผันผาย   นางสาว 2007 

075250302004-828   ปิยะนาถ เดชเจริญศรี   นางสาว 2008 

075250302028-729   ปุณญาภา บุญช่วยคุ้ม   นางสาว 2009 

075250302025-330   เปรมกมล จุลสุวรรณ   นางสาว 2010 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.จริพร มหาอินทร์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250302054-331   ผานิต แกว้ภิรมย์   นางสาว 2011 

075460302226-232   พรรณาพร สานนท์   นางสาว 2012 

075250302029-533   พลอยสิรินทร์ คล้ายสุวรรณ   นางสาว 2013 

075460302037-334   พชัชา สุขกรม   นางสาว 2014 

075250302048-535   พชัณี พมิภาบุตร   นางสาว 2015 

075150302065-136   พชัรินทร์ นุชนาด   นางสาว 2016 

075460302235-337   พนัธุ์ทิพย์ บัวหลวง   นางสาว 2017 

075460302068-838   พมิพาภรณ์ อูสิ่ริมณีชัย   นางสาว 2018 

075360302241-339   พรีญา พกุเจริญ   นางสาว 2019 

075460302019-140   พธุติา สุวรรณพจน์   นางสาว 2020 

075460302224-741   เพ็ญพร อยูเ่ทศะ   นางสาว 2021 

075460302211-442   ภริตา จุติกิต์ิเดชา   นางสาว 2022 

075250302030-343   ภัทรวรรณ เทพมงคล   นางสาว 2023 

075050302177-644   ภัสณันท์ หงษ์สุวรรณ   นางสาว 2024 

075250302040-245   ภาคภมูิ มูสิกพรรณ   นาย 2025 

075460302040-746   ภาณุวฒัน์ องิคะสุวณิชย์   นาย 2026 

075250302062-647   ภานุพงศ์ เลาวรวญิญู   นาย 2027 

075460302213-048   ภูลัดดา ตุ้ยกาศ   นางสาว 2028 

075460302048-049   มณีรัตน์ บุญยงค์   นางสาว 2029 

075250302021-250   มยุรินทร์ จันทร์คง   นางสาว 2030 

075460302049-851   มัทรี แกว้น้อย   นางสาว 2031 

075460302073-852   ยศวรรธน์ เขียวมีส่วน   นาย 2032 

075250302090-753   ยุวนุช สัจจาธง   นางสาว 2033 

075250302056-854   รจเรข นิ่มสุวรรณ์   นางสาว 2034 

075460302064-755   รพชิา ไวสาลี   นาย 2035 

075460302042-356   รวี วงศ์สงวน   นาย 2036 

075250302017-057   รัชดา ศาตศิลป   นางสาว 2037 

075460302072-058   รัตนโชติ รุ่งวทิยาพล   นาย 2038 

075460302008-459   รุ่งนภา กอ้นทองคํา   นางสาว 2039 

075150302069-360   วนัสนันท์  ไชยสิทธิ ์   นางสาว 2040 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.ฐิตินันท์ พงษ์คะเชนทร์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250302045-11   วนิดา หลอมนิลดี   นางสาว 2041 

075460302002-72   วรงค์ โกมลวฒันพงศ์   นาย 2042 

075460302201-53   วรปัญ สมสุวรรณ   นางสาว 2043 

075250302064-24   วรรณนิสา ชื่นเจริญ   นางสาว 2044 

075460302020-95   วรรณภา ทอนสูงเนิน   นางสาว 2045 

075460302046-46   วรรณรัตน์ ยคุุณธร   นางสาว 2046 

075460302039-97   วราพร ตรีพฒัน์   นางสาว 2047 

075460302009-28   วราภรณ์ คงมี   นางสาว 2048 

075460302035-79   วราภรณ์ นาครักษ์   นางสาว 2049 

075250302082-410   วริษฐา เลิศศรี   นาย 2050 

075460302237-911   วรุฒ สัตรูปราศ   นาย 2051 

075460302032-412   วชัรินทร์ ต้ังววิฒันากลุ   นางสาว 2052 

075460302217-113   วชัรี จรัสกุล   นางสาว 2053 

075460302233-814   วนัดี ศรีโตนด   นางสาว 2054 

075250302001-415   วลัดา เยน็สําราญ   นางสาว 2055 

075460302205-616   วลัภา พุม่พวง   นางสาว 2056 

075250302066-717   วชิุดา ชูธงชัย   นางสาว 2057 

075250302073-318   วสิารัตน์ สรายนต์   นางสาว 2058 

075460302058-919   วรีะพล โยสูงเนิน   นาย 2059 

075460302033-220   วฒิุชัย กล่ินอุบล   นาย 2060 

075460302212-221   ศรัญญา เจนจาํรัสพงศ์   นางสาว 2061 

075250302044-422   ศรัณย์ สิทธิเจริญสุขชัย   นาย 2062 

075360302726-323   ศศิญา เทพสนิท   นางสาว 2063 

075360302029-224   ศศิธร น้อยคง   นางสาว 2064 

075250302015-425   ศิรธันย์ มณีชัยพจน์   นาย 2065 

075150302080-026   ศิริวรรณ  พดัเย็นสุข    นางสาว 2066 

075250302083-227   ศุภกฤต เต็งยอดวานิช   นาย 2067 

075460302061-328   ศุภรนันท์ ชูแช่ม   นางสาว 2068 

075250302006-329   ศุภสัสร เดชวลัิย   นางสาว 2069 

075460302044-930   สนทราภรณ์ อนุรักษ์   นางสาว 2070 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.ตุลา มหาพสุธานนท์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250302052-731   สมพล โนรีมัน   นาย 2071 

075460302234-632   สมฤทัย ปทุมสูติ   นางสาว 2072 

075250302049-333   สรัลพร พรคณาเสถียร   นางสาว 2073 

075460302208-034   สราวุธ ศรีอยูพุ่ม่   นาย 2074 

075250302038-635   สาลินี คําเขียว   นางสาว 2075 

075250302022-036   สิทธพิร วนิชสุนทร   นาย 2076 

075460302028-237   สุกญัญา แกว้เหลือ   นางสาว 2077 

075250302009-738   สุกญัญา อญัชลีพชัระ   นางสาว 2078 

075250302031-139   สุดารัตน์ ทองเจริญสกลุ   นางสาว 2079 

075250302012-140   สุทธรัิตน์ นพรัตนชัยนันท์   นางสาว 2080 

075460302075-341   สุนันทา แกว้กระจ่าง   นางสาว 2081 

075460302232-042   สุนิษา รัตนาคะ   นางสาว 2082 

075250302081-643   สุนิสา อาจโยธา   นางสาว 2083 

075460302057-144   สุภสัสร ชูแสง   นางสาว 2084 

075460302038-145   สุเมธา สายแกว้   นาย 2085 

075460302051-446   เสกสันต์ วรรณทวี   นาย 2086 

075250302072-547   เสาวลักษณ์ แซ่กัง   นางสาว 2087 

075460302001-948   หทัยชนก จันทร์สี   นางสาว 2088 

075250302085-749   หทัยชนก ประเสริฐวภิากจิ   นางสาว 2089 

075250302077-450   หัทยา บุญมาเลิศ   นางสาว 2090 

075250302037-851   อภญิญา หนูเปีย   นางสาว 2091 

075460302029-052   อมลธรีา กอเจริญ   นางสาว 2092 

075460302031-653   อรทัย จงใจดี   นางสาว 2093 

075460302047-254   อรรถสิทธ์ โนไธสง   นาย 2094 

075250302053-555   อรุโณทัย เครือแกว้   นางสาว 2095 

075460302055-556   อังศุภา ขุนเจง๋   นางสาว 2096 

075250302068-357   อัญชนา วไิลเลิศสุข   นางสาว 2097 

075360302035-958   อัมพร รอดปราณี   นางสาว 2098 

075460302005-059   อุษณีย์ สถิตยพ์งษ์   นางสาว 2099 

075250302091-560   เอือ้มพร มงคลแกว้   นางสาว 2100 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยน์วรัตน์ ชวนะโชติ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075360302083-91   จริภทัร กนัหา   นางสาว 2101 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250316711-22   เกรียงไกร เซ่ียงหว็อง   นาย 2102 

075250316702-13   เกยีรติศักด์ิ นิธธิรีกานต์   นาย 2103 

075250316729-44   ชญานี ทองแยม้   นางสาว 2104 

075250316730-25   บุณยนุช สิริวฒันพรกลุ   นางสาว 2105 

075250316721-16   ปธนัญ บุษปะเกศ   นางสาว 2106 

075250316706-27   ปภาวรินทร์ สุวรรณราช   นางสาว 2107 

075250316725-28   ประภาภรณ์ ขุนประเสริฐ   นางสาว 2108 

075250316707-09   ปุณฑริกา หงษ์พานิช   นางสาว 2109 

075250316737-710   พทุธพิร กติติโฆษณ์   นางสาว 2110 

075250316723-711   ภูมิสิษฐ์ พชัรวภิาคกิจ   นาย 2111 

075250316703-912   มุฑิตา จันตรีกลุ   นางสาว 2112 

075250316740-113   เยาวนาฎ คงรอด   นางสาว 2113 

075250316709-614   วรรณชนก ยาพนั   นางสาว 2114 

075250316735-115   วลัยา มุ่งเจริญ   นางสาว 2115 

075250316701-316   ศรินรัตน์ วรนิจ   นางสาว 2116 

075250316705-417   ศิวกร ถาวรวรรณ   นาย 2117 

075250316727-818   อัจฉรา ไสรัตน์   นางสาว 2118 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250303062-519   กนกนภ ปานเพ็ง   นางสาว 2119 

075460303929-020   กนิษฐ์ ศรียางนอก   นางสาว 2120 

075360303951-621   กมลวรรณ อนิหาดกรวด   นางสาว 2121 

075360303904-522   กอบแก้ว สายแกว้   นางสาว 2122 

075250303056-723   กังสดาล มีภาค   นางสาว 2123 

075460303922-524   กัญญาณัฐ พรมมาวัน   นางสาว 2124 

075250303017-925   กัญธวลั มาเนียม   นางสาว 2125 

075460303909-226   กาญจนา สร้อยแก้ว   นางสาว 2126 

075360303914-427   กายพร เรืองฉาย   นางสาว 2127 

075460303913-428   เกศรินทร์ ดวงปานโม้   นางสาว 2128 

075360303959-929   เกศสุนีย์ กล่ินมัคผล   นางสาว 2129 

075360303901-130   ไกรสร อนิทร์สันทร์   นาย 2130 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารย์จาํนงค์ จนัทโชโต
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250303080-731   ขวญัสุดา ศรีสุรักษ์   นางสาว 2131 

075250303011-232   งามจติร ศรีบัว   นางสาว 2132 

075460303923-333   จตริน พทุธรักษา   นาย 2133 

075360303925-034   จนัทณี ทองพนัธ์   นางสาว 2134 

075460303924-135   จนัทร์จริา นาวานุเคราะห์   นางสาว 2135 

075360303963-136   จารุวรรณ เนียมอาจ   นางสาว 2136 

075360303966-437   จนิดาพร พกุประเสริฐ   นางสาว 2137 

075250303047-638   จริาธวิฒัน์ พว่งทอง   นาย 2138 

075250303050-039   จริาวรรณ สวนแยม้   นางสาว 2139 

075360303971-440   จรีพรรณ คล่ืนแกว้วงษา   นางสาว 2140 

075250303053-441   จรีาพร วดันครใหญ่   นางสาว 2141 

075250303030-242   จฑุามาศ มณีวงษ์   นางสาว 2142 

075360303957-343   จฑุารัตน์ จันทิมา   นางสาว 2143 

075460303903-544   จฑุารัตน์ เจยีไธสง   นางสาว 2144 

075250303023-745   จฑุารัตน์ ผาสุพนัธ์   นางสาว 2145 

075360303974-846   จรุารัตน์ สืบเหล่ารบ   นางสาว 2146 

075250303065-847   จลุทิวา แซ่ซ้ิม   นางสาว 2147 

075460303901-948   ชนมน สะทักรัมย์   นางสาว 2148 

075250303045-049   ชนะกจิ วทิวสัสุนทร   นาย 2149 

075360303713-050   ชไมพร ศรพลธรรม์   นางสาว 2150 

075250303022-951   ชลธชิา อนิเต   นางสาว 2151 

075250303094-852   ชวศิา วงษ์ประเวศน์   นางสาว 2152 

075250303064-153   ณภคั เพชรวสัิย   นางสาว 2153 

075460303963-954   ณัฐกฤตา โคโตสี   นางสาว 2154 

075460303954-855   ณัฐกุลวดี สิงหค์ง   นางสาว 2155 

075250303044-356   ณัฐชยา บุญมี   นางสาว 2156 

075250303074-057   ณัฐฐิกา โอภากุล   นางสาว 2157 

075460303966-258   ณัฐพร พนัธส์วสัด์ิ   นางสาว 2158 

075460303925-859   ณัฐวรรณ์ แซ่จิว๋   นางสาว 2159 

075360303934-260   ดรุณรัตน์ ออ่นธานี   นางสาว 2160 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.จไุรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์

หน้า 72/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460303921-71   ดลฤดี สมพร   นางสาว 2161 

075250303075-72   ดุจสิตา จันทมาลี   นางสาว 2162 

075460303953-03   ทยดิา ธรรมฤทธิ์   นางสาว 2163 

075360303979-74   ทองดี หนิสูงเนิน   นาย 2164 

075250303015-35   ทัศนีย์ กมลเลิศ   นางสาว 2165 

075250303008-86   ทิพย์วมิล บังเอญิ   นางสาว 2166 

075250303099-77   ธนภทัร์ แซ่ต้ัง   นาย 2167 

075250303073-28   ธมนวรรณ แสนจินดา   นางสาว 2168 

075360303962-39   ธวชัชัย สัตยาวาที   นาย 2169 

075150303075-910   ธนัยพร  พสิิฐอมรชัย    นางสาว 2170 

075360303956-511   ธารา มัยมณี   นาย 2171 

075360303917-712   ธรีศักด์ิ ทองเฟือ่ง   นาย 2172 

075250303034-413   นงนุช แสงคํา   นางสาว 2173 

075360303919-314   นริชฎา จันทวงศ์   นางสาว 2174 

075460303927-415   นฤทธิ์ ฐานะกาญจน์   นาย 2175 

075360303954-016   นัตญา ทามา   นางสาว 2176 

075250303060-917   น้ําฝน เถาวม์ูล   นางสาว 2177 

075360303907-818   นิภาวรรณ แดงขํา   นางสาว 2178 

075360303902-919   บุหงา พระพล   นางสาว 2179 

075250303095-520   เบญจมาศ ภาคนาม   นางสาว 2180 

075360303967-221   ปทิตตา ประมวล   นางสาว 2181 

075250303033-622   ปภสัรา จงกลฐากร   นางสาว 2182 

075460303914-223   ปภสัรา บุญทอง   นางสาว 2183 

075460303951-424   ประจวบ บัวนาค   นาย 2184 

075360303920-125   ประจกัษ์ สิงหสุ์โต   นาย 2185 

075250303072-426   ประพิมพร แทนโชติ   นางสาว 2186 

075250303086-427   ปาริชาติ โชติช่วง   นางสาว 2187 

075250303004-728   ป่ินสุดา พกิลุน้อย   นางสาว 2188 

075250303071-629   เปรมกมล หร่ิงทอง   นางสาว 2189 

075250303077-330   พงศกร นุตยะสกลุ   นาย 2190 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารย์ชัชรินทร์ จลุกะเสวี
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250303006-231   พงศกร มหศิยา   นาย 2191 

075360303969-832   พรทิพย์ อยูไ่สว   นางสาว 2192 

075460303971-233   พรรณราย แฉะกระโทก   นางสาว 2193 

075250303093-034   พลอยไพลิน แสงแกว้   นางสาว 2194 

075460303957-135   พชัรี กิง่แกว้   นางสาว 2195 

075250303019-536   พชัรี แสงทะมาตร์   นางสาว 2196 

075250303018-737   พาลิดา ชีวะณะชลายน   นางสาว 2197 

075360303905-238   พฑูิรย์ โคตรภูเวยีง   นางสาว 2198 

075360303918-539   พนิแก้ว กอแก้ว   นางสาว 2199 

075460303908-440   พมินภทัร์ สาระพิจติร์   นางสาว 2200 

075250303098-941   พมิพม์าดา ธนารุจรัิตน์   นางสาว 2201 

075360303931-842   พรีศุษย์ สาลี   นาย 2202 

075250303068-243   เพ็ญผกา อนิทรชิต   นางสาว 2203 

075360303910-244   เพ็ญพธุ ถ้ํากลาง   นางสาว 2204 

075460303962-145   ไพโรจน์ กนัมั่ง   นาย 2205 

075360303929-246   ภคิน ธต๊ิะยา   นาย 2206 

075250303042-747   ภัสสร สุชาติรุ่งเรืองศรี   นางสาว 2207 

075250303012-048   ภูมิวฒัน์ แสงเพยีงจนัทร์   นาย 2208 

075250303024-549   มณฑา แกว้เกตุมณี   นางสาว 2209 

075360303926-850   มนตรี สีงาม   นาย 2210 

075360303961-551   มานะ สังเกตกจิ   นาย 2211 

075460303904-352   มุกริน แยม้ใส   นางสาว 2212 

075360303922-753   ยุพา จันสระบัว   นางสาว 2213 

075360303936-754   รวธีร ดอกแก้ว   นางสาว 2214 

075250303039-355   รัชฎาภรณ์ แช่มชื่น   นางสาว 2215 

075250303036-956   รัตติกาล ลือยศ   นางสาว 2216 

075360303976-357   รัตติภรณ์ อสิโม   นางสาว 2217 

075460303958-958   รัตนา ฮ่ันปุดโจว๊   นางสาว 2218 

075360303923-559   รัตมณี จิตมณี   นางสาว 2219 

075250303055-960   ลลิตา เขจรลาภ   นางสาว 2220 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.ทิพสุดา คมวงศ์วิวฒัน์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075360303935-91   วณิชา กลัพนัธ์   นางสาว 2221 

075360303927-62   วรรณา เกดิโภคา   นางสาว 2222 

075250303002-13   วรางคนา ศรีมาลา   นางสาว 2223 

075050303008-24   วราพร ชุมมาตย์   นางสาว 2224 

075250303003-95   วริษฐา นาคํา   นางสาว 2225 

075360303916-96   วสันต์ ลอยทะเล   นาย 2226 

075250303079-97   วชัรพงศ์ เรืองบุบผา   นาย 2227 

075360303911-08   วชัรพงศ์ ลํ้าเลิศ   นาย 2228 

075360303908-69   วลัวภิา ดําปาน   นางสาว 2229 

075150303056-910   วรัิลพชัร กรังพานิชย ์   นาย 2230 

075250303096-311   วรุิฬห์ บุญตรี   นาย 2231 

075460303917-512   วลิาวลัย์ เจริญพนัธ์   นาง 2232 

075250303009-613   วลิาวลัย์ เลิศพลาพงศ์   นางสาว 2233 

075250303025-214   วนีัสรา โสมรักษ์   นางสาว 2234 

075250303014-615   วรีวรรณ บูชา   นางสาว 2235 

075250303084-916   ศรินทรา อ่าํคง   นางสาว 2236 

075460303952-217   ศักด์ิชัย นะราช   นาย 2237 

075250303067-418   ศิริกานดา ปานอ่อน   นางสาว 2238 

075460303902-719   ศิริพร แขมโค้ง   นางสาว 2239 

075460303906-820   ศิริรัตน์ ศรีศักด์ินอก   นางสาว 2240 

075350303060-721   ศิริวรรณ ควรเลี้ยง   นางสาว 2241 

075460303968-822   ศิริวรรณ ปัญญางาม   นางสาว 2242 

075460303961-323   สายทิพย์ สุริวงษ์   นางสาว 2243 

075250303016-124   สาลินี เหล่าพราหมณ์   นางสาว 2244 

075460303974-625   สุนิตยต์า นุชเกษม   นางสาว 2245 

075360303912-826   สุพัฒน์เกยีรติ คําผงแดง   นาย 2246 

075360303913-627   สุพัตรา เพญ็ภาวะนา   นางสาว 2247 

075360303977-128   สุภาภรณ์ จารุภมูิ   นางสาว 2248 

075360303955-729   สุวดี แจ้งเนตร   นางสาว 2249 

075360303930-030   สุวรรณรัตน์ ปรีดี   นางสาว 2250 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยว์รรณวิมล ศรีหรัิญ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460303970-431   เสาวนีย์ ม่วงเรือน   นางสาว 2251 

075460303973-832   แสงมณี พึง่สุทธิ   นางสาว 2252 

075250303085-633   หนึ่งฤทัย ส้มแกว้   นางสาว 2253 

075360303973-034   หัทยา ธญัวณิชกุล   นางสาว 2254 

075250303066-635   อนันต์ เกตุพนัธ์   นาย 2255 

075250303091-436   อนุรัตน์ หลีสําเริง   นาย 2256 

075250303046-837   อนุสรา ดําศรี   นางสาว 2257 

075250303078-138   อภนัตรี นุชดํารงค์   นางสาว 2258 

075360303921-939   อภวิฒัน์ โตงามรักษ์   นาย 2259 

075460303930-840   อรวรรณ ศรีเรืองพันธ์   นางสาว 2260 

075250303076-541   อรวรรณ สุธาอรรถ   นางสาว 2261 

075460303919-142   อริสา ผาเบ้า   นางสาว 2262 

075250303089-843   อลิษา ชูวาลา   นางสาว 2263 

075360303980-544   อัญชนา ทองสุข   นางสาว 2264 

075250303063-345   อานนท์ ทองสังข์   นาย 2265 

075460303915-946   อารยา ปานา   นางสาว 2266 

075460303969-647   อิสรีย์ แกว้สกลุทรัพย์   นางสาว 2267 

075460303965-448   เอนก ออ่นวอน   นาย 2268 

075050303032-249   สาวติรี หรุ่นเกดิ   นางสาว 2269 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)์  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460305815-950   กนกพร ตรีเวลิ   นางสาว 2270 

075460305022-251   กมลชนก เช้ือทอง   นางสาว 2271 

075360305755-952   กมลพร เข็มนาค   นางสาว 2272 

075250305116-753   กมลรส ประทุมพงษ์   นางสาว 2273 

075250305029-254   กมลลักษณ์ เติมทรัพย์สกลุ   นางสาว 2274 

075250305067-255   กรชนก ธรรมวลัิยบุตร   นางสาว 2275 

134850504049-556   กฤษฎิ บุญจง   นาย 2276 

075260305724-757   กฤษณ์ วงศ์เจริญ   นาย 2277 

075250305077-158   กัญญาลักษณ์ หมื่นพวง   นางสาว 2278 

075460305801-959   กัลยา แจ้งจติร   นางสาว 2279 

075150305709-160   กาญจน์ วงษ์ศรี   นาย 2280 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยส์มใจ ฉนิธนะปทุมพร
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)์  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075360305713-81   ก่ิงกาญจน์ เล็กสาคร   นางสาว 2281 

075360305701-32   กิติพงศ์ พารารักษ์   นาย 2282 

075360305721-13   เกวรี จันทาม่วง   นางสาว 2283 

075460305005-74   เกษมณี แท่นทอง   นางสาว 2284 

075360305716-15   เกยีรติศักด์ิ ไกรเวช   นาย 2285 

075250305097-96   ขนิษฐา ธรีะวรประเสริฐ   นางสาว 2286 

075360305722-97   ขนิษฐา เพช็รดี   นางสาว 2287 

075250305128-28   คมกฤช ขวญัสุวรรณ์   นาย 2288 

075460305019-89   จนัทร์ฉาย อภสุินทรกุล   นางสาว 2289 

075450305540-410   จริธชั เจริญกสิกร   นาย 2290 

075360305902-711   จริภทัร์ นิ่มคล้าย   นางสาว 2291 

075250305082-112   จริภา ธนกจิจาภริม   นางสาว 2292 

075460305810-013   จริะประภา เพยีรผักแว่น   นางสาว 2293 

075360305711-214   จรัิชญา วนัวนิ   นางสาว 2294 

075250305089-615   จริาภรณ์ นามวงศ์   นางสาว 2295 

075250305055-716   จริาภรณ์ เพชรนาดี   นางสาว 2296 

075250305064-917   จริาวฒิุ คงชู   นาย 2297 

075250305130-818   จฑุามาศ คงพารา   นางสาว 2298 

075250305069-819   จรีุพร ตระกูลพงษ์ศักด์ิ   นางสาว 2299 

075250305106-820   ฉัตรรวี คูคํา   นาย 2300 

075250305111-821   ชยาดา เดือนเด่น   นางสาว 2301 

075250305056-522   ชวลิต ชุณหชัชวาลกุล   นาย 2302 

075250305122-523   ชัยยทุธ อาวรรณดี   นาย 2303 

075360305905-024   ชุติมา เณรยิม้   นางสาว 2304 

075250305131-625   ฐาปนี ถัดธานี   นางสาว 2305 

075250305074-826   ฐาวกิา สังข์ชู   นางสาว 2306 

075250305125-827   ฐิตารีย์ ธนิกสุนันนิธมิา   นางสาว 2307 

075360305735-128   ฐิติพนัธ์ เหลืองอมรไพศาล   นาย 2308 

075460305031-329   ณรงค์ศักด์ิ ดํารงมาศ   นาย 2309 

075250305021-930   ณัฐชยา สงเคราะห์ผล   นางสาว 2310 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยส์โรชิน แผ้วพลสง
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)์  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250305045-831   ณัฐชยา สิงหอ์นิทร์   นางสาว 2311 

075460305015-632   ณัฐดนัย ทองใหม่   นาย 2312 

075250305024-333   ณัฐทิชา ต้ังจติพาณิช   นางสาว 2313 

075250305044-134   ณัฐปภสัร์ พฤธาพสิิษฐ์   นางสาว 2314 

075250305025-035   ณัฐภทัร นิ่มนวล   นาย 2315 

075250305071-436   ดวงกมล สระทองเพ็ชร   นางสาว 2316 

075250305075-537   ดวงตะวัน เกษร   นาย 2317 

075250305081-338   ดิศรา จันทร์ทิปะ   นางสาว 2318 

075250305023-539   ดิษท์ธนัทต์ ธนาพงษ์วณิช   นาย 2319 

075360305706-240   ทิวานนท์ ชื่นชม   นาย 2320 

075360305738-541   ธนวฒัน์ ศรีสมพงษ์   นาย 2321 

075250305061-542   ธนัญญา ศรีปัญญา   นางสาว 2322 

075250305118-343   ธนากร แซ่ล้ิม   นาย 2323 

075250305091-244   ธนิกานต์ รุจนิานนท์   นางสาว 2324 

075360305730-245   ธนู หมู่อมร   นาย 2325 

075250305005-246   ธญัญานุช วฒิุธรวทิิต   นางสาว 2326 

075250305047-447   ธติิพนัธ์ ฉายชีวานนท์   นาย 2327 

075360305705-448   ธรีะเดช เกยีรตินฤปการ   นาย 2328 

075250305031-849   นนทิยา สีหากลุ   นางสาว 2329 

075150305108-650   นภเกตน์ เหล่าอารักษ์พิบูล   นางสาว 2330 

075250305001-151   นภาพร สุทธินาคสมบัติ   นางสาว 2331 

075460305044-652   นรเทพ เพช็ร์อนิทร์   นาย 2332 

075250305080-553   นันทวรรณ เขินอาํนวย   นางสาว 2333 

075250305039-154   นารีนาท เลอเกยีรติวฒันา   นางสาว 2334 

075250305117-555   นิธมิา จันทิมา   นางสาว 2335 

075250305027-656   นิภาพร สุนทรวภิาต   นางสาว 2336 

075260305736-157   นิรันดร์ สังสีเหลือบ   นาย 2337 

075250305096-158   บัณฑิต ต้ังจรูญจติต์   นาย 2338 

075460305813-459   บุญถนอม หาวิธี   นางสาว 2339 

075250305085-460   บุษชยา พรมปากดี   นางสาว 2340 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.สุใจ พรเจมิกุล
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)์  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460305010-71   ปกรณ์ ศรีวชัระโรจน์   นาย 2341 

075250305036-72   ปฐมวสัส์ กจิกระจา่ง   นาย 2342 

075460305040-43   ปรัชญ์ญา สวามิภกัด์ิ   นาย 2343 

075250305017-74   ปวณีา มีแสง   นางสาว 2344 

075250305062-35   ปัญจพล ทองอําไพ   นาย 2345 

075250305020-16   ปาลิดา เจยีรนัย   นางสาว 2346 

075250305026-87   ปิยะพงษ์ เขตหาญ   นาย 2347 

075360305901-98   ปิยะมาศ อยูค่ง   นางสาว 2348 

075250305083-99   ปุณย์วดี เจริญกสิกร   นางสาว 2349 

075250305123-310   เปรมสุดา สิทธิจรรยาวไิล   นางสาว 2350 

075460305021-411   เปรมอนันต์ พึง่แสง   นาย 2351 

075250305060-712   พงศ์คณิต หรัิญไกรโรจน์   นาย 2352 

075460305807-613   พรนภา กาฬสิน   นางสาว 2353 

075460305035-414   พชัรพร ฉลวยศรี   นางสาว 2354 

075250305124-115   พชัรพรรณ์ หงษ์อินทร์   นางสาว 2355 

075260305747-816   พชัรพนัธ์ สิทธิ   นาย 2356 

075360305717-917   พชัราภรณ์ แกว้พลิา   นางสาว 2357 

075250305121-718   พทิวสั เซ่งเหลี่ยน   นาย 2358 

075460305008-119   พพิฒัน์ จิตต์ธรรม   นาย 2359 

075250305050-820   พมิพว์ดี ศรีวชิาสร้อย   นางสาว 2360 

075360305911-821   เพชรไพริณ เพช็รพะเนาว์   นางสาว 2361 

075250305107-622   ภูวดล ถนอมนาค   นาย 2362 

075250305102-723   มยุรี ทองแสง   นางสาว 2363 

075250305115-924   มลตรา พดุเดช   นางสาว 2364 

075250305112-625   มัลลิกา ต๊ะทองคํา   นางสาว 2365 

075250305113-426   มานะชัย จันทรธวชั   นาย 2366 

075260305742-927   ยุรนันต์ เจนวาริน   นาย 2367 

075460305032-128   รจนา ฤกษ์กาํยี   นางสาว 2368 

075250305109-229   รัฐพล สูยะวณิช   นาย 2369 

075460305042-030   เรืองวทิย์ เกสพานิช   นาย 2370 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.พรีญา เชตุพงษ์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)์  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460305028-931   ลภสัวรินทร์ ทองคํา   นางสาว 2371 

075460305809-232   ลลิตา สุบินชัย   นางสาว 2372 

075250305068-033   ลัดดา มณฑาทิพย์   นางสาว 2373 

075250305002-934   ลัลน์ลลิน กติติรุจริะพนัธ์   นางสาว 2374 

075460305020-635   วรัญญา เกตุกลุ   นางสาว 2375 

075150305752-136   วรัญญู  สงวนเผ่า    นาย 2376 

075250305032-637   วราภรณ์ แผ่นผา   นางสาว 2377 

075250305028-438   วรินกาญจน์ นราพริิยานนท์   นางสาว 2378 

075460305009-939   วศิน เจยีมวริิยะเสถียร   นาย 2379 

075250305072-240   วสวตัต์ิ มหาวัน   นาย 2380 

075460305024-841   วชัรพงศ์ ยานะธรรม   นาย 2381 

075260305727-042   วชัรายุทธ์ แสงชัย   นาย 2382 

075250305087-043   วารีรัตน์ ปานเป่ียม   นางสาว 2383 

075460305811-844   วารุณี หอนยา   นางสาว 2384 

075250305042-545   วทิษรุต ภาคามิตร   นาย 2385 

075250305010-246   ววิฒัน์ จินต์กสิกรรม   นาย 2386 

075250305057-347   ศรินรัตน์ เลิศปัญญาธร   นางสาว 2387 

075460305018-048   ศศิมา โพธิศ์รี   นางสาว 2388 

075250305003-749   ศุภกร รักษาวงษ์   นาย 2389 

075460305034-750   สมาน ธรรมรักษ์   นาย 2390 

075250305015-151   สรชัย บรรเจิดเวหา   นาย 2391 

075250305120-952   สราวุฒิ ล่วงเขตต์   นาย 2392 

075250305095-353   สามารถ ทาเวยีง   นาย 2393 

075250305008-654   สิรวชิญ์ วรีะกิจพานิช   นาย 2394 

075360305712-055   สิรินันท์ จันหอม   นางสาว 2395 

075460305814-256   สุกญัญา องักลุดี   นางสาว 2396 

075250305053-257   สุจนิดา พานิชกิจโกศลกลุ   นางสาว 2397 

075460305808-458   สุจรีา คํานึงบุญ   นางสาว 2398 

075250305110-059   สุชาดา โฉมมะณี   นางสาว 2399 

075250305078-960   สุชาดา สอนเกตุ   นางสาว 2400 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.ระจติรา ศุภดิลกลักษณ์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)์  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075360305709-61   สุทธนิันท์ มะโนนึก   นาย 2401 

075260305702-32   สุธาสินีย์ อบเชย   นางสาว 2402 

075250305041-73   สุพรรณี พงษ์พยคัเลิศ   นางสาว 2403 

075260305746-04   สุภทัรา หนูประเสริฐ   นางสาว 2404 

075360305910-05   สุภาภรณ์ แสนแกว้   นางสาว 2405 

075250305126-66   เสาวภา คุ้มพวง   นางสาว 2406 

075250305035-97   เหมันต์ สู้ทุกทิศ   นาย 2407 

075150305770-38   อนาคต  หสัดินทร ณ อยธุยา    นาย 2408 

075250305103-59   อนุสรณ์ ขันธพิล   นาย 2409 

075360305731-010   อนุสรณ์ พพิัฒน์   นาย 2410 

075250305066-411   อภญิญา ต้ังตริยานนท์   นางสาว 2411 

075360305744-312   อมรรัตน์ เชื้อนุ่น   นางสาว 2412 

075360305718-713   อลิตตา ไทยวงัชัย   นางสาว 2413 

075250305098-714   อัมพกิา เมธาวณิชยกุ์ล   นางสาว 2414 

075360305761-715   อาทิตย์ แสงนาค   นาย 2415 

075460305041-216   อานนท์ พรามนุช   นาย 2416 

075360305914-217   อุษา สายดํา   นางสาว 2417 

075360305742-718   เอกลักษณ์ ขาวผ่อง   นาย 2418 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250307043-119   กชกร ขวญัดี   นางสาว 2419 

075250307048-020   กนกวรรณ ศรีสมบูรณ์   นางสาว 2420 

075250307015-921   กรรณิการ์ ศรศิลป์   นางสาว 2421 

075250307042-322   กิตติมา อนิธนู   นางสาว 2422 

075250307032-423   กิตต์ิสินี คะชิน   นางสาว 2423 

075250307017-524   กิติยา รมลี   นางสาว 2424 

075250307026-625   กิติยา ศรเดช   นางสาว 2425 

075250307004-326   จริายทุธ์ จิลลานนท์   นาย 2426 

075250307028-227   ธดิารัตน์ วงศ์ตีบ   นางสาว 2427 

075250307049-828   ธภิาพร เอีย่มพนัธ์   นางสาว 2428 

075250307010-029   นภาพร จันทร์ทอง   นางสาว 2429 

075250307003-530   เนริน สมัชญานนท์   นางสาว 2430 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยศ์รีนาย คุเณนทราศัย
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250307034-031   เบญจรัตน์ ใจอารีย์   นางสาว 2431 

075250307012-632   พรทิตา ศิริพศิ   นางสาว 2432 

075250307001-933   พาทินี กองตาพันธ์   นางสาว 2433 

075250307020-934   ภาณุวทิย์ คําสมหมาย   นาย 2434 

075250307041-535   ภิชญา พดัประดิษฐ์   นางสาว 2435 

075250307035-736   มาสสุภา ออ่นเพง็   นางสาว 2436 

075250307051-437   ศิรธันย์ อนันต์สุวรรณ   นาย 2437 

075250307046-438   สิริวมิล ถวายเทียน   นางสาว 2438 

075250307018-339   สุพัตรา ท่าอฐิ   นางสาว 2439 

075250307039-940   อารดา สุนทรธรรม   นางสาว 2440 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250306056-441   กรกมล วงษ์ประเสริฐ   นางสาว 2441 

075250306022-642   กวนิกาญจน์ ศรีสรรณ์   นางสาว 2442 

075460306021-343   กษุมาวัลย์ กมลปภาพงศ์   นางสาว 2443 

075250306035-844   กัลยรัตน์ ศรีไสย   นางสาว 2444 

075460306010-645   กาญจนา เชื้องาม   นางสาว 2445 

075460306023-946   กานดา เอีย่มจฬุา   นางสาว 2446 

075250306055-647   กิตติพฒัน์ จิระสัมพันธ์   นาย 2447 

075460306003-148   กิตติยา ภูป่ระสงค์   นางสาว 2448 

075250306002-849   คชาภรณ์ โภคศิริ   นางสาว 2449 

075250306050-750   จริาภา โพธิน์างรอง   นางสาว 2450 

075460306030-451   จฬุาลักษณ์ ยนัตะละพะ   นางสาว 2451 

075460306006-452   ชนัญชิดา ม่วงศรี   นางสาว 2452 

075460306031-253   ชาคริต ออ่นหวาน   นาย 2453 

075250306052-354   ชิดพงศ์ ฟองศรี   นาย 2454 

075460306027-055   ชุติมณฑ์ มีแกว้   นางสาว 2455 

075250306045-756   ฐปกร ศรีศรัณยา   นาย 2456 

075250306047-357   ณหทัย คงสกลุ   นางสาว 2457 

075250306005-158   ณัฐฐา แสงมณี   นางสาว 2458 

075250306049-959   ตรัยนุสรณ์ ปาลวฒัน์   นาย 2459 

075250306028-360   ทิตยน์ภา รักเป็นไทย   นางสาว 2460 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยอ์มร ถุงสุวรรณ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460306035-31   ธนัยช์นก มุงเมือง   นางสาว 2461 

075250306012-72   นพรัตน์ กาลัญญุตากุล   นาย 2462 

075250306003-63   นภาพรรณ กณัฑบุตร   นางสาว 2463 

075460306028-84   นมณ การสมชิต   นางสาว 2464 

075460306014-85   ปฐมา เชาวน์้ําทิพย์   นางสาว 2465 

075460306038-76   ปนัดดา เนตรน้อย   นางสาว 2466 

075250306026-77   ปวณีา ช้างป่าดี   นางสาว 2467 

075460306032-08   ปารมี คุณประเสริฐ   นางสาว 2468 

075250306016-89   เปรมกมล น้อยต้ัง   นางสาว 2469 

075460306029-610   พรณิภา เอมอ่อง   นางสาว 2470 

075250306004-411   พรพรรณ เดิมวงศ์ไทย   นางสาว 2471 

075250306033-312   พชิชาภา เพช็รอาภรณ์   นางสาว 2472 

075250306030-913   ภิญโญ เชื้อสิงห์โต   นาย 2473 

075250306038-214   มณีนุช แซ่เจยีง   นางสาว 2474 

075250306021-815   มนัสนันท์ จุ๊ฝาก   นางสาว 2475 

075250306039-016   มัชฌิมา มหาเรือนลาภ   นางสาว 2476 

075360306009-017   ยุวดี เลิศสุวรรณ์   นางสาว 2477 

075460306039-518   วราภรณ์ แซ่เล้า   นางสาว 2478 

075460306020-519   วนัเพญ็ โอภาจร   นางสาว 2479 

075250306031-720   วธินพล ไทยภกัดี   นาย 2480 

075460306024-721   วภิาภรณ์ ภูจ่ํารุณ   นางสาว 2481 

075460306009-822   วรุิฬหพ์ร สังข์โพธิ์   นางสาว 2482 

075250306013-523   ศรัณยา ผุลละศิริ   นางสาว 2483 

075460306022-124   ศลิษา พนัธเ์ขตร์กจิ   นางสาว 2484 

075250306040-825   ศศิธร เดชพงษ์   นางสาว 2485 

075250306036-626   ศศิพร สะอาดแกว้   นางสาว 2486 

075250306008-527   สุกานดา ประทุมตา   นางสาว 2487 

075460306002-328   สุจริา ออ้นประเสริฐ   นางสาว 2488 

075460306017-129   สุชาดา ชนะโพธิ์   นางสาว 2489 

075250306057-230   สุทธนิี พนูทรัพย์   นางสาว 2490 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยก์วิน มากธนะรุ่ง
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460306005-631   สุธญัญา ออ้นประเสริฐ   นางสาว 2491 

075250306043-232   สุนทร เครือเอม   นาย 2492 

075250306046-533   สุเบญญา ยอดสุวรรณ   นางสาว 2493 

075150306035-034   สุภาภรณ์  ยงัมูล    นางสาว 2494 

075250306009-335   สุภาวดี แนมน้อย   นางสาว 2495 

075250306024-236   สุวดิา วรกาญจน์   นางสาว 2496 

075460306007-237   สุวมิล ทวแีสง   นางสาว 2497 

075250306007-738   อภญิญา ผาสถิตย์   นางสาว 2498 

075250306023-439   อภวิฒัน์ นรสิงห์   นาย 2499 

075250306054-940   อรดา ศิริภูล   นางสาว 2500 

075460306026-241   อรประภา เฉดิวาสนา   นางสาว 2501 

075460306034-642   อรพนิต วรดิลก   นางสาว 2502 

075460306033-843   อรวรรณ พนัธก์า๋   นางสาว 2503 

075150306042-644   อริยาภรณ์  สีน้อย    นางสาว 2504 

075460306004-945   อังคณา คุณุทัย   นางสาว 2505 

075460306013-046   อัษฎางค์ ชิตานุวัตร์   นาย 2506 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075260304676-047   แก้ว มีอาํพนั   นางสาว 2507 

075460304908-348   ไชยา โคกทอง   นาย 2508 

074850504787-249   ปกา ไพรเถ่ือน   นาย 2509 

075460304903-450   ปัทมา ขําแสง   นางสาว 2510 

075460304906-751   พจนีย์ รีวงษ์   นางสาว 2511 

075050304080-052   ลภภิพ เนียมมุณี   นาย 2512 

075460304909-153   วภิาพร ศรีสารากร   นางสาว 2513 

075460304907-554   อรทัย หมื่นเด่น   นางสาว 2514 

075260304776-855   ปวณีา รักคํามี   นางสาว 2515 

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460304169-256   กชกร คําศิริ   นางสาว 2516 

075460304170-057   กนกพร โพธิน์้อย   นางสาว 2517 

075460304125-458   กนกวรรณ อรุณรังษี   นางสาว 2518 

075250304077-259   กรรณิกา เล็กอ้น   นางสาว 2519 

075460304756-660   กฤษณี โพธเินตร   นางสาว 2520 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยข์วญัฤทัย บุญยะเสนา
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460304146-01   กัญญา บัญชรมาศพรรณ   นางสาว 2521 

075250304032-72   กันตินันท์ อิม่พรกฤตานนท์   นางสาว 2522 

075460304135-33   กัลยา ปรือปรัก   นางสาว 2523 

075460304052-04   กาญจนา ศรีทอง   นางสาว 2524 

075460304161-95   กิตติยา วชัรกมล   นางสาว 2525 

075460304603-06   เกณิกา จิตต์เกษม   นางสาว 2526 

075460304651-97   เกศราภรณ์ สิทธิคง   นางสาว 2527 

075460304148-68   ขนิษฐา งามสง่า   นางสาว 2528 

075460304604-89   ขนิษฐา นาน่วม   นางสาว 2529 

075460304076-910   ขวญัภริมย์ เสือเล็ก   นางสาว 2530 

075460304063-711   ขวญัเรือน สิงหก์ลม   นางสาว 2531 

075460304759-012   เขมิกา พลูสวสัด์ิ   นางสาว 2532 

075150304058-413   คณิน พลีศักด์ิ   นาย 2533 

075460304605-514   จตุพล ล่าทิพย์   นาย 2534 

075460304713-715   จรัญญา หอมเจริญ   นางสาว 2535 

075460304175-916   จอมใจ คล้ายพนัธ์   นางสาว 2536 

075250304111-917   จนัทิมา ทูพนัดุง   นางสาว 2537 

075460304672-518   จารุจนัทร์ แดงกูล   นางสาว 2538 

075460304173-419   จติติมา น้อยแสง   นางสาว 2539 

075460304171-820   จติวดี เสสุตา   นางสาว 2540 

075460304742-621   จริภา ศรีวบั   นางสาว 2541 

075460304003-322   จริาพร ตรุสกุล   นางสาว 2542 

075460304104-923   จริาภรณ์ อารียร์ักษ์   นางสาว 2543 

075250304012-924   จหิรรษา รุ่งวจิิตรสิน   นางสาว 2544 

075250304027-725   จรีนันท์ โค้วปรีชา   นางสาว 2545 

075250304098-826   จรีวฒัน์ แสงสาร   นาย 2546 

075250304029-327   จฑุามาช เพง่รุ่งเรืองวงษ์   นางสาว 2547 

075250304060-828   จฑุารัตน์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา   นางสาว 2548 

075460304026-429   จฑุารัตน์ บรรพันธ์   นางสาว 2549 

075250304062-430   จฑุารัตน์ มานะพลูทรัพย์   นางสาว 2550 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยณ์รงค์ฤทธิ ์ธรีะเวช
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460304131-231   จฑุารัตน์ ใหญ่ยิง่   นางสาว 2551 

075460304738-432   จรีุรัตน์ รัตนะสามงาม   นางสาว 2552 

075250304050-933   จไุรรัตน์ บัวบาน   นางสาว 2553 

075460304724-434   เจนจริา ซอมรัมย์   นางสาว 2554 

075250304009-535   เจนจริา บุญเรือง   นางสาว 2555 

075250304004-636   ชญานี ยงสมบูรณ์   นางสาว 2556 

075460304141-137   ชญานี ยศเฮือง   นางสาว 2557 

075250304080-638   ชณัทษิตา พลรักดี   นางสาว 2558 

075460304608-939   ชนวรรณ แสงสวา่ง   นางสาว 2559 

075460304681-640   ชนานาถ โอทอง   นางสาว 2560 

075460304609-741   ชไมพร ศักด์ิขจรชัย   นางสาว 2561 

075460304014-042   ชลดา แกว้ประดับ   นางสาว 2562 

075460304611-343   ชลิตดา กล่ินเกษร   นางสาว 2563 

075460304722-844   ชลิตตา รัตนราตรี   นางสาว 2564 

075460304612-145   ชลิตา นามวงศ์   นางสาว 2565 

075460304124-746   ชัชฎาภรณ์ ปักธงชัย   นางสาว 2566 

075460304667-547   ชุติมา ประทีปธรีานันต์   นางสาว 2567 

075460304073-648   ชุติมา รพีพนัธุ์   นางสาว 2568 

075250304070-749   เชาวน์วฒิุ สุขวรรณโณ   นาย 2569 

075250304066-550   ญาณิศา มาตรสุวรรณกจิ   นางสาว 2570 

075250304037-651   ญาดา ยทุธรักษานุกลู   นางสาว 2571 

075460304044-752   ฐานิดา ออ่นอุระ   นางสาว 2572 

075460304039-753   ฐิติชญาน์ เชิงเทินชุติพนัธุ์   นางสาว 2573 

075460304158-554   ฐิติมา หว่งทองคํา   นางสาว 2574 

075460304661-855   ฐิรานันท์ เค้าสมบัติวฒันา   นางสาว 2575 

075250304108-556   ณฐกร ปัญญาจนัทร์   นาย 2576 

075250304071-557   ณภทัร แกว้สมนึก   นางสาว 2577 

075250304116-858   ณัฐชา วงษ์ยิม้   นางสาว 2578 

075460304116-359   ณัฐฎภรณ์ ธลิา   นางสาว 2579 

075250304128-360   ณัฐพล ขาวเหลือง   นาย 2580 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยพ์รคิด อ้ันขาว
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250304002-01   ณัฐวดี เค้าสิม   นางสาว 2581 

075250304025-12   ณัฐวดี เด่นศุภกิจ   นางสาว 2582 

075460304614-73   ณัฐวลัย ธชัพรพพิฒัน์   นางสาว 2583 

075250304081-44   ณีรนุช แม้นพิบูลย์   นางสาว 2584 

075460304138-75   ดรุณี เปียนวม   นางสาว 2585 

075460304615-46   ดรุณี มะลัยคํา   นางสาว 2586 

075250304107-77   ดานุพงษ์ ทานะ   นาย 2587 

075250304019-48   ทัศนีย์ พนัธย์ก   นางสาว 2588 

075460304730-19   ทัศวรรณ จันทมาลา   นางสาว 2589 

075250304065-710   ทิชากร ตันประวติั   นางสาว 2590 

075460304051-211   ธนรัฐ ภมูิพฒัน์   นาย 2591 

075460304160-112   ธนวรรณ ศรีแพทย์   นางสาว 2592 

075250304010-313   ธนัช เตชะเลิศถาวรกุล   นาย 2593 

075360304911-914   ธนัชชนม์ บุญชม   นาย 2594 

075250304112-715   ธนาภา หมิารัตน์   นางสาว 2595 

075460304074-416   ธมน แกว้ทับทิม   นางสาว 2596 

075150304040-217   ธชัรัตน ์ ภูเ่สือ    นางสาว 2597 

075250304003-818   ธญัชนก ทวเีงิน   นางสาว 2598 

075460304149-419   ธาราทิพย์ เรืองหอม   นางสาว 2599 

075460304654-320   ธดิา เจมิสูงเนิน   นางสาว 2600 

075460304082-721   ธดิาพรรณ สุขเกษม   นางสาว 2601 

075460304049-622   ธดิารัตน์ คงพนูวิรุฬ   นางสาว 2602 

075250304015-223   ธดิารัตน์ ฉ่าํสมบูรณ์   นางสาว 2603 

075460304678-224   ธดิารัตน์ นมรักษ์   นางสาว 2604 

075250304085-525   ธษิณา สุนทรวตัร   นางสาว 2605 

075250304005-326   นพพล ชลาสนธิ   นาย 2606 

075460304766-527   นพรัตน์ ทองประศรี   นางสาว 2607 

075460304079-328   นภสัรา นิจจาํรูญ   นางสาว 2608 

075460304751-729   นภารัตน์ เพชรเชนทร์   นางสาว 2609 

075460304086-830   นฤมล คาบงูเหลือม   นางสาว 2610 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.ศิริรัตน์ ชํานาญรบ

หน้า 87/96



รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460304112-231   นวลอนงค์ แกว้เรือง   นางสาว 2611 

075250304082-232   นัฐชา สัยเกตุ   นางสาว 2612 

075460304617-033   นัฐสุดา เทาตัน   นางสาว 2613 

075250304075-634   นันตพร บุญเจยีม   นางสาว 2614 

075460304618-835   นารีรัตน์ แกว้พรม   นางสาว 2615 

075460304744-236   นิดา ทวอิีนทร์   นางสาว 2616 

075460304119-737   นิตยา ทองมาก   นางสาว 2617 

075460304164-338   นิตยา นาคโมรา   นางสาว 2618 

075460304151-039   นิตยา ผาเงิน   นางสาว 2619 

075460304095-940   นิธกิานต์ ผสมทรัพย์   นางสาว 2620 

075460304668-341   นิภาพร แกว้สีขาว   นางสาว 2621 

075460304100-742   นิภาพร ธรรมสัตย์   นางสาว 2622 

075250304034-343   นิษฐกานต์ บุญฉลวย   นางสาว 2623 

075250304018-644   นุจรี อนัประเสริฐ   นางสาว 2624 

075460304619-645   นุจรีย์ ยนิดี   นางสาว 2625 

075460304770-746   นุชนารถ จาตุรติพนัธุ์   นางสาว 2626 

075460304143-747   นุชราภรณ์ ไชยพรมมา   นางสาว 2627 

075460304769-948   เนียรวภิา แซ่ล้อ   นางสาว 2628 

075460304115-549   บุญญาภทัร บุญเรือง   นางสาว 2629 

075460304737-650   บุรัสกร เคนสุโพธิ์   นางสาว 2630 

075460304128-851   บุศรินทร์ ชื่นชม   นางสาว 2631 

075250304096-252   บูรณินทุ์ เกดิหนุนวงศ์   นาย 2632 

075460304622-053   เบญจพร ศรีทิพย์   นางสาว 2633 

075250304056-654   เบญจวรรณ คมขุนทด   นางสาว 2634 

075250304094-755   เบญจวรรณ ทิพยสุ์ราษฎร์   นางสาว 2635 

075460304009-056   เบญจวรรณ สุขล้อม   นางสาว 2636 

075460304083-557   ปพรภทัร ปรียานนท์   นางสาว 2637 

075460304092-658   ประกายฝัน จารุภมูิ   นางสาว 2638 

075460304053-859   ประเทืองทิพย์ โสวชิัย   นางสาว 2639 

075250304113-560   ประสิทธชิัย ใชสวรรค์   นาย 2640 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.ดร.ศุภฉัตร ศิริเธยีร
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250304024-41   ปรัชญ์ สิงหรา   นาย 2641 

075460304717-82   ปรัชญา ศรีพรม   นางสาว 2642 

075460304121-33   ปรางทิพย์ เฉลาภกัตร์   นางสาว 2643 

075250304059-04   ปวณีา ปล้องใหม   นางสาว 2644 

075460304762-45   ปัทมา สุขนพกจิ   นางสาว 2645 

075460304080-16   ปานรวี เปรมสถิตย์   นางสาว 2646 

075250304074-97   ปาริฉตัร เจริญภกัดี   นางสาว 2647 

075250304023-68   ปิยนุช คงธนเนตร   นางสาว 2648 

075460304176-79   ปิยพร ศรีทอง   นางสาว 2649 

075460304174-210   ปิยะดา วงศ์ปัญญา   นางสาว 2650 

075250304115-011   ปิยะนาฏ พนัธส์ระน้อย   นางสาว 2651 

075250304033-512   ปิยะนุช เอีย่มสอาด   นางสาว 2652 

075460304011-613   ปิยะรัตน์ ต้นสวรรค์   นางสาว 2653 

075250304041-814   เปมิกา ปาละพนัธุ์   นางสาว 2654 

075460304050-415   ผุสดี สุขวิสุทธิ์   นางสาว 2655 

075250304035-016   พงษ์พนิิจ เมืองประชา   นาย 2656 

075460304754-117   พจนารถ สถิตย์   นางสาว 2657 

075460304162-718   พนธ์ติมา มีสกลุ   นางสาว 2658 

075460304682-419   พนิดา บัวเพชร   นางสาว 2659 

075460304750-920   พรนภา แซ่โค้ว   นางสาว 2660 

075460304081-921   พรนิภา เพง็พันธ์   นางสาว 2661 

075250304008-722   พรนิภา ล้อมเวียง   นางสาว 2662 

075360304905-123   พรพรรณ จีนอ่วม   นางสาว 2663 

075460304746-724   พรพรรณ ชินะจติร   นางสาว 2664 

075460304666-725   พรพมิล ทูลธรรม   นางสาว 2665 

075460304772-326   พรพมิล โทสมบูรณ์   นางสาว 2666 

075460304741-827   พรรณี ธานะสุข   นางสาว 2667 

075460304720-228   พฤษชาติ สิทธิประเสริฐ   นางสาว 2668 

075250304103-629   พชัรินทร์ ฉมิพงษ์   นางสาว 2669 

075460304673-330   พชัรี แซ่ฉัว่   นางสาว 2670 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยสั์จจธรรม สุภาจนัทร์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460304097-531   พชัรี วรนาม   นางสาว 2671 

075460304142-932   พนัธุ์ทิพย์ ศรีงาม   นางสาว 2672 

075460304764-033   พกุิล แกว้ใส   นางสาว 2673 

075460304165-034   พมิลรัตน์ แดงศาลา   นางสาว 2674 

075250304095-435   พริญาณ์ ฉมิบุรุษ   นางสาว 2675 

075460304745-936   พไิลวรรณ อาจภักดี   นางสาว 2676 

075250304078-037   พธุติา ประโยชน์กุลนันท์   นางสาว 2677 

075460304719-438   เพ็ญศรี คล้ามกล่ัน   นางสาว 2678 

075250304125-939   เพิ่มพฒัน์ พฤษธสิาริกร   นาย 2679 

075250304093-940   แพรวพรรณ ภูส่าย   นางสาว 2680 

075460304010-841   ไพรินทร์ จงราช   นางสาว 2681 

075250304043-442   ภัทรีญา ใจทอง   นางสาว 2682 

075250304114-343   ภัสราพร เพง่อาํนาจ   นางสาว 2683 

075460304123-944   ภัสสร จันทบุตร   นางสาว 2684 

075250304048-345   ภิญญลักษณ์ พทัธสิทธิโ์สภณ   นางสาว 2685 

075360304916-846   ภูริตา นนทวงศ์   นางสาว 2686 

075250304068-147   มณฑกานต์ พึง่ทองคํา   นางสาว 2687 

075460304707-948   มณีรัตน์ จําปารัตน์   นางสาว 2688 

075460304025-649   มัชรีย์ ชูสลับ   นางสาว 2689 

075460304163-550   มัลลิกา อนิสุวรรณ   นางสาว 2690 

075460304718-651   มีนา นาคเสวก   นางสาว 2691 

075460304155-152   เมธา โพกาวลิ   นาย 2692 

075460304091-853   เยาวลักษณ์ คําเอก   นางสาว 2693 

075250304063-254   รตนวรรณ ร่ืนสุคนธ์   นางสาว 2694 

075460304659-255   รตา พรหมขุนทอง   นางสาว 2695 

075460304748-356   ระพภีรณ์ ญาณสูตร   นางสาว 2696 

075460304105-657   รัชนีกร เกยีรติประเสริฐ   นางสาว 2697 

075460304120-558   รัฐญา คล้ายอุบล   นางสาว 2698 

075250304047-559   รัตติกาล หมื่นใจ   นางสาว 2699 

075250304057-460   รุ่งฟา้ ผลิตกศุลธัช   นางสาว 2700 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารย์ศิริภรณ์ ศิลปวานิช
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250304083-01   รุ่งเรือง สวา่งกลุ   นาย 2701 

075460304630-32   รุจพิร สันเสนาะ   นางสาว 2702 

075250304099-63   ฤกขธารินทร์ นราแยม้   นาย 2703 

075460304771-54   ลลนา ดงน้อย   นางสาว 2704 

075460304103-15   ลลิตา ปรีชา   นางสาว 2705 

075460304631-16   ลลิตา แสงนาทอน   นางสาว 2706 

075460304633-77   ลัดดาวลัย์ วงษ์ลําใย   นางสาว 2707 

075460304634-58   ลาวณัย์ ทองจาด   นางสาว 2708 

075460304061-19   ลินดา อนิทา   นางสาว 2709 

075250304054-110   วนาลี บัวทอง   นางสาว 2710 

075460304070-211   วนิดา โคษา   นางสาว 2711 

075250304100-212   วรชนก ศรีโยหะ   นางสาว 2712 

075250304132-513   วรท ไตรกิตติวฒัน์   นาย 2713 

075460304144-514   วรรณวศิา คุ้มภกัดี   นางสาว 2714 

075460304706-115   วรรณวสิา สร้างโศก   นางสาว 2715 

075460304117-116   วรรณา สุวรรณคีรี   นางสาว 2716 

075460304085-017   วราภรณ์ สําโรง   นางสาว 2717 

075460304758-218   วลีพร สามทอง   นางสาว 2718 

075250304042-619   วชัราภรณ์ ทองดอนเหมือน   นางสาว 2719 

075250304046-720   วชัรินทร์ ด้วงศรีพฒัน์   นาย 2720 

075460304676-621   วารุณี ภาวไิล   นางสาว 2721 

075460304154-422   วชิุดา โตสอย   นางสาว 2722 

075460304145-223   วชิุตา คชเผือก   นางสาว 2723 

075460304636-024   วภิา ชนะพจน์   นางสาว 2724 

075250304097-025   วภิาณี ทองคํา   นางสาว 2725 

075460304012-426   วภิาภรณ์ บุญหล้า   นางสาว 2726 

075460304166-827   วภิาวรรณ นุชคุ้ม   นางสาว 2727 

075460304153-628   วมิลรัตน์ วรรณภาชัยสกลุ   นางสาว 2728 

075460304114-829   วริาภรณ์ แดงฮะ   นางสาว 2729 

075460304690-730   วไิลรัตน์ ศาสตร์สาระ   นางสาว 2730 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ผศ.สมส่วน เตชะพะโลกุล
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460304137-931   วไิลลักษณ์ ไกแ่กว้   นางสาว 2731 

075460304655-032   วรีพัตร สนธกิร   นาย 2732 

075250304039-233   วรีะยา ลลิตเกยีรติกลุ   นางสาว 2733 

075250304011-134   วรีะศักด์ิ อนิทริง   นาย 2734 

075460304057-935   ศรัญญา แกว้สุวรรณ์   นางสาว 2735 

075250304079-836   ศรันยพ์ร หงษ์น้อย   นางสาว 2736 

075460304056-137   ศรีทิพย์ มัฆะเนมี   นางสาว 2737 

075460304663-438   ศศิธร แตงสาขา   นางสาว 2738 

075460304168-439   ศศิธร พรายทอง   นางสาว 2739 

075460304684-040   ศศิธร อน้ฟอง   นางสาว 2740 

075460304658-441   ศศิลักษณ์ เข็มหนู   นางสาว 2741 

075460304686-542   ศันสนีย์ เพช็รสิงห์   นางสาว 2742 

075460304739-243   ศิริญา ใจกูล   นางสาว 2743 

075460304765-744   ศิรินาถ หนูเสน   นางสาว 2744 

075460304665-945   ศิริพงษ์ เอือ้ราศีกลุ   นาย 2745 

075460304721-046   ศิริพร ทศทอง   นางสาว 2746 

075460304669-147   ศิวะพร พญิวยั   นางสาว 2747 

075460304109-848   ศุภกร กติติภิญโญชัย   นาย 2748 

075460304126-249   ศุภลักษณ์ หาญณรงค์   นางสาว 2749 

075460304656-850   สมมาศ อสุ่าหก์าร   นางสาว 2750 

075460304098-351   สริวภิา บุญจู   นางสาว 2751 

075250304045-952   สวรรยา ศศิธรธาดา   นางสาว 2752 

075460304683-253   สหวฒัน์ ธรีะธรรม   นาย 2753 

075460304671-754   สันติพร ชนิดกุล   นางสาว 2754 

075250304109-355   สายประคํา ล้วนงาม   นางสาว 2755 

075460304017-356   สายสุดา คงทอง   นางสาว 2756 

075250304026-957   สาวติรี ปรีดีศรีสกุล   นางสาว 2757 

075460304638-658   สิริวทิย์ ใหญ่ยง   นาย 2758 

075460304068-659   สิเรียม นันทสุข   นางสาว 2759 

075460304687-360   สีนวล รักชีโหล่น   นางสาว 2760 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยกุ์ลิสรา ยงยิง่ประเสริฐ
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460304069-41   สุกญัญา ประดิษฐ์ค่าย   นางสาว 2761 

075250304049-12   สุจติรา พนัธเ์ถื่อน   นางสาว 2762 

075250304022-83   สุจติรา อศัวกิตติพร   นางสาว 2763 

075460304078-54   สุชาณี แซ่โค้ว   นางสาว 2764 

075250304101-05   สุชาดา จันทร์แม้น   นางสาว 2765 

075460304077-76   สุฑาทิพย์ เพชรอภวิงศ์   นางสาว 2766 

075460304731-97   สุดาทิพย์ เทพสุริยวงศ์   นางสาว 2767 

075460304107-28   สุดารัตน์ เขตนอก   นางสาว 2768 

075460304134-69   สุทธภิรณ์ เทพี   นางสาว 2769 

075250304122-610   สุธดิา ส้มอุย้   นางสาว 2770 

075460304640-211   สุนทรี นิลรอด   นางสาว 2771 

075460304060-312   สุนันทา นันทชิน   นางสาว 2772 

075460304139-513   สุนารี เที่ยงอยู่   นางสาว 2773 

075460304728-514   สุนิศา พรมจนัทร์   นางสาว 2774 

075460304075-115   สุพรรณษา เฉลียวการ   นางสาว 2775 

075460304642-816   สุพล เหมือนวัดไทร   นาย 2776 

075460304643-617   สุพัตรา เกง่นอก   นางสาว 2777 

075460304755-818   สุพา ผิวพรรณ์   นางสาว 2778 

075250304118-419   สุพิชญา คํารักษ์   นางสาว 2779 

075250304014-520   สุภาพร เขือนอก   นางสาว 2780 

075460304761-621   สุภาพร เชาวเ์จริญ   นางสาว 2781 

075250304031-922   สุภาพร ฟากวลัิย   นางสาว 2782 

075460304749-123   สุภาพร ยางศรี   นางสาว 2783 

075460304055-324   สุภาภรณ์ ขําดี   นางสาว 2784 

075460304710-325   สุภาวดี นาดี   นางสาว 2785 

075460304064-526   สุภาวดี สมบูรณ์   นางสาว 2786 

075460304664-227   สุภาวรรณ คงประจาํ   นางสาว 2787 

075460304652-728   สุรีรัตน์ กลัยาณกติติ   นางสาว 2788 

075460304735-029   สุวรรณา สุขจนัทร์   นางสาว 2789 

075460304646-930   สุวลี อิม่สุข   นางสาว 2790 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยภ์ญิญา มากธนะรุ่ง
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075460304140-331   สุวมิล พลลาภ   นางสาว 2791 

075250304119-232   เสาวรส แกว้สุก   นางสาว 2792 

075250304069-933   เสาวริน จิตรสมประสงค์   นางสาว 2793 

075460304662-634   เสาวลักษณ์ ใจหนัก   นางสาว 2794 

075460304647-735   เสาวลักษณ์ เหมาะสม   นางสาว 2795 

075460304688-136   เสาวลักษณ์ อาบไธสง   นางสาว 2796 

075460304178-337   แสงนภา มุสิกานนท์   นางสาว 2797 

075460304127-038   หนึ่งฤทัย บุญยาน   นางสาว 2798 

075460304084-339   อดิศา เสาท้าว   นางสาว 2799 

075460304743-440   อนิสรา ดําชื่น   นางสาว 2800 

075460304041-341   อนุชสรา อ่าํตระกูล   นางสาว 2801 

075250304088-942   อนุสรา อาจหาญ   นางสาว 2802 

075460304747-543   อมรรัตน์ กนิษฐกา   นางสาว 2803 

075460304071-044   อมรรัตน์ ผลเจริญ   นางสาว 2804 

075460304130-445   อมรรัตน์ พาด้วง   นางสาว 2805 

075460304711-146   อมราวดี จองรัตนวนิช   นางสาว 2806 

075460304054-647   อรทัย ใจจริม   นางสาว 2807 

075460304094-248   อรพรรณ ยิม้เรือน   นางสาว 2808 

075460304111-449   อรวรรณ อกัษรทอง   นางสาว 2809 

075460304648-550   อรอนงค์ ประเสริฐสิน   นางสาว 2810 

075460304753-351   อรัชพร พลภกัดี   นางสาว 2811 

075460304059-552   อังคณา รัตนวงศ์   นางสาว 2812 

075250304007-953   อังสนา พลอยดํา   นางสาว 2813 

075460304099-154   อัจฉรา พรมโสภา   นางสาว 2814 

075460304660-055   อัจฉรา มณีเศวต   นางสาว 2815 

075460304649-356   อัญจมิา เสาวรส   นางสาว 2816 

075460304152-857   อัญชลี พุม่สุข   นางสาว 2817 

075460304657-658   อัญชลี หาวธิี   นางสาว 2818 

075460304058-759   อัมพร มูลสันเทียะ   นางสาว 2819 

075360304820-260   อาทิตย์ บํารุงเมือง   นาย 2820 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยสิ์ริบุปผา อทุารธาดา
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250304072-31   อาภาพร แสงเพช็ร   นางสาว 2821 

075250304038-42   อารดา สมเกียรติประยรู   นางสาว 2822 

075250304090-53   อารัญ วลิาสินีวฒัน์   นาย 2823 

075460304110-64   อารีรัตน์ จินดาไตรรัตน์   นางสาว 2824 

075460304113-05   อารีรัตน์ ชัยเลิศ   นางสาว 2825 

075460304147-86   อํามฤตา สุทธิสัณหกุล   นางสาว 2826 

075460304760-87   อุมารินทร์ ดนตรี   นางสาว 2827 

075250304017-88   อุราภรณ์ ถ้ําหนิ   นางสาว 2828 

075460304670-99   อุไรพร เรืองขาว   นางสาว 2829 

075460304752-510   เอกชัย ไทยทะบะ   นาย 2830 

075460304132-011   ไอลดา เวยีนขุนทด   นางสาว 2831 

075250304064-012   ไอลีน เพง็เอม   นางสาว 2832 

075360304709-713   วรีวรรณ พนัธุเ์จริญ   นางสาว 2833 

075360304747-714   ศรัญญา สุขอินทร์   นางสาว 2834 

075250305090-415   กรวนิท์ วนิิชาคม   วา่ท่ีร้อยตรี 2835 

075250305019-316   จรส ทรัพยศ์าสตร์   วา่ท่ีร้อยตรี 2836 

075460302067-017   ชาลี อรุโณทัย   วา่ท่ีร้อยตรี 2837 

075460305045-318   ธรีพงษ์ เรืองศรี   วา่ท่ีร้อยตรี 2838 

075250305104-319   ปรีชา แซ่หล่ี   วา่ท่ีร้อยตรี 2839 

075250305018-520   พชิชานันท์ ภาคานาม   วา่ท่ีร้อยตรี 2840 

075460306012-221   พรีพฒัน์ ปาสําลี   วา่ท่ีร้อยตรี 2841 

075250304058-222   มนตรี กวานานนท์   วา่ท่ีร้อยตรี 2842 

075250302010-523   วรวทิย์ มากมี   วา่ท่ีร้อยตรี 2843 

075250304105-124   วรีะชัย มิตรหมอน   วา่ท่ีร้อยตรี 2844 

075250305048-225   สรรเสริญ กกึก้อง   วา่ท่ีร้อยตรี 2845 

075150304019-626   กนกอร ประทุมพงษ์   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 2846 

075460304040-527   กฤษณา แสนผล   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 2847 

075460302052-228   กัญญารัตน์ ทัดเปรม   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 2848 

075460302218-929   นันทิดา อรุะประทร   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 2849 

075360302043-330   พรนภสั แสงสวสัด์ิ   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 2850 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

ดร.สารสิทธิ ์บุพพานนท์
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รหัสเลขที่น่ัง ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด้านขวา)

075250305049-031   พนัธ์ทิพย์ ใสผุด   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 2851 

075460304625-332   พมิพล์ดา พรหมคุณ   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 2852 

075250304021-033   ศวติา ตุงคะบูรณะ   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 2853 

075250305099-534   สมฤทัย สายใจ   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 2854 

075460304723-635   อรอนงค์ ร้อยจาํปา   วา่ท่ีร้อยตรีหญิง 2855 

075260305741-136   ศราวธุ แยม้กล่ิน   จา่สิบตรี 2856 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพกิารท่ีต้องจดัไปไวท้้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................อาจารยกํ์ากับแถว

อาจารยสุ์วชิ ฝอยฝน
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