
รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด)านซ)าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125670703504-11   ชนิดา  ประจักษ�จิตร นางสาว 1 

125470706510-02   ชลัมพ�  ประคองทรัพย� นาย 2 

125670703511-63   ชาริสา  แสงทองอร$าม นางสาว 3 

125470703504-64   นพพร  สกุลยืนยงสุข นาย 4 

125570701504-55   นวลจันทร�  ช$วยเกิด นางสาว 5 

125370701507-16   นุชดาว  เตะสมุทร นางสาว 6 

125670703508-27   พิไลวรรณ  จันทรังษี นางสาว 7 

125470703507-98   ภิญญาพร  เตชะวรวิทยากูร นางสาว 8 

125670701504-39   วีระศักด์ิ  ศรีลารัตน� นาย 9 

125470703511-110   ศุทธมน  คลังทอง นางสาว 10 

125270703514-911   ระภีพร   ใบโคกสูง นางสาว 11 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125760703034-812   ชฎาพร  ยุรยาตร� นางสาว 12 ทอง

125560703012-813   อดิศร  ถนิมภรณ� นาย 13 ทอง

125550703007-914   ณัฐฐินันท�  สมบัติเจริญนนท� นางสาว 14 เงิน

125760703058-715   อุมาพร  ศรีบุญชู นางสาว 15 เงิน

125550706066-216   ขนิษฐา  โพธิพันธ� นางสาว 16 

125550706034-017   โฆสิตา  โชคไชย นางสาว 17 

125550705021-818   จารุวรรณ  นิลพงษ� นางสาว 18 

125550705029-119   ชวัลญา  เกิดสว$าง นางสาว 19 

125550705010-120   ณิชกานต�  กลับดี นางสาว 20 

125760706007-121   ป;ยรัตน�  รอดแก<ว นางสาว 21 

125550701025-322   วชิรวดี  เชิงสมอ นางสาว 22 

125550703200-023   วรรธกานต�  แซ$จิว นางสาว 23 

125550706003-524   สมฤทัย  สร<อยโสม นางสาว 24 

125550705033-325   สวนีย�  ต๊ังเจริญ นางสาว 25 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ชมภูนุช เผ่ือนพิภพ

หน<า 1/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด)านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550706043-126   สุชญา  พันเลิศจํานรรจ� นางสาว 26 

125550703115-027   อิศเรศ  บุญสุขสม นาย 27 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550702001-328   กนกพร  นิลพันธ� นางสาว 28 

125760703009-029   กรวรรณ  กรรณิการ� นางสาว 29 

125550703040-030   กัญชญา  โสดถานา นางสาว 30 

125760705005-631   ขวัญชัย  เลียวบํารุงดี นาย 31 

125550703197-832   คณิศร  สาวสวรรค� นาย 32 

125550703023-633   จิราวรรณ  รุ$งฉาย นางสาว 33 

125550706074-634   ชนกนันท�  ทัตอุปริตโถ นางสาว 34 

125550703020-235   ชยณัฐ  ตรีมงคล นาย 35 

125550703096-236   ณจงกล  ไผ$สีสุก นางสาว 36 

125550703116-837   ณัฐชยา  บัวดิลก นางสาว 37 

125550703170-538   ณิชา  เอี่ยมพึ่งพร นางสาว 38 

125760703036-339   ดลนัย  พสิษฐ� นาย 39 

125550703079-840   เดชคุณ  พิทักษ�ถิรคุณ นาย 40 

125550705065-541   ทัศวรรณ  ครูมนตรี นางสาว 41 

125550703140-842   ธนานิษฐ�  วัฒนะชัยอัมพร นางสาว 42 

125550704063-143   ธารา  เข็มทอง นางสาว 43 

125550706051-444   นรินทร�  ม่ิงมอญ นางสาว 44 

125550701024-645   นริศรา  ประเสริฐวิบูลย� นางสาว 45 

125550705036-646   นิสากร  แต$งศรี นางสาว 46 

125550706020-947   พงษ�พัฒน�  อุปรา นาย 47 

125760703068-648   พงษ�สิทธิ์  คําผาง นาย 48 

125550703138-249   พรรัตน�  อยู$สินธ� นาย 49 

125550703094-750   พฤกษชาติ  แสงวิทยเวช นางสาว 50 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ดร.น<อมจิตต� สุธีบุตร

หน<า 2/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด)านซ)าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550703152-31   พาขวัญ  สินไชย นางสาว 51 

125550705034-12   ไพรลิน  สุชาลี นางสาว 52 

125550703003-83   ภัทรนิษฐ�  ฉัตรภัทรวิบูลย� นางสาว 53 

125550705012-74   ภัทรมน  แพ$งผ$องใส นางสาว 54 

125550705011-95   มันทนา  เหล$าอู นางสาว 55 

125550703006-16   วิชุดา  แสงสุริยา นางสาว 56 

125760703071-07   วิธวดี  ชัยนิยม นางสาว 57 

125550703106-98   ศศิพิมพ�  กิติวงศ�กร นางสาว 58 

125760703029-89   ศิริพร  ยาวิชัย นางสาว 59 

125550703171-310   สุนันทา  พลเมืองศรี นางสาว 60 

125760706013-911   สุนิษา  กาญชนะชัย นางสาว 61 

125550704010-212   สุรารักษ�  ต้ังธนัง นางสาว 62 

125550703068-113   อัจฉรา  เกตแก<ว นางสาว 63 

125760703038-914   อําพล  ศรีเมือง นาย 64 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นผ)าและเคร่ืองแต0งกาย) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550701034-515   กฤติน  ต้ังพัฒน�ทอง นาย 65 

125550701027-916   กัณฐมณี  อ$อนแสง นาย 66 

125550701035-217   กีรติ  วีระชนานันท� นางสาว 67 

125550701028-718   เกียรติศักด์ิ  พันสาย นาย 68 

125250701042-519   คเชนท�  สวีระสฤษด์ิ นาย 69 

125760701008-420   จักรกฤษณ�  สิวะกุล นาย 70 

125550701002-221   จีระกัญญา  ประยูรศิริ นางสาว 71 

125550701037-822   ชนากานต�  คูหามงคล นางสาว 72 

125550701007-123   ชมพูนุท  ศรีเมือง นางสาว 73 

125550701003-024   ณัฐกชนันท�  หรุ$นกองทรัพย� นางสาว 74 

125550701006-325   ณัฐรินทร�  ศรีศุภกิจวงษ� นางสาว 75 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�กฤตพร ชูเส<ง

หน<า 3/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด)านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นผ)าและเคร่ืองแต0งกาย) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125760701003-526   ทัชรินทร  ศรีเจียม นางสาว 76 

125550701026-127   บรรณวิชญ�  พุทธิเภษัช นาย 77 

125550701032-928   ประวีณธร  อวนศรี นาย 78 

125760701006-829   ป;ยะวัช  อดิสระ นางสาว 79 

125550701010-530   พชรพร  บัวเล้ียง นางสาว 80 

125760701004-331   พนิดา  รุ$งเรือง นางสาว 81 

125550701023-832   พรรณภิรักษ�  รักนิสสัย นางสาว 82 

125550701011-333   ภารดี  นาคะสิงห� นางสาว 83 

125560701002-134   วรรณวิศา  พันตารักษ� นางสาว 84 

125760701001-935   วราภรณ�  บัวเผ่ือน นางสาว 85 

125450701030-636   วริฎฐา  สังข�โพธิ์ นางสาว 86 

125550701044-437   วิชุตา  จักรเครือ นางสาว 87 

125450701027-238   ศิรติรัตน�  ทัพภะสุต นางสาว 88 

125550701015-439   สิรินยา  เอี่ยมเติม นางสาว 89 

125550701041-040   อโรชา  บุญสม นางสาว 90 

125550701018-841   อัญชลี  ศรีสมาน นางสาว 91 

125760701007-642   เอื้อการส�  พิชัยษินาสกุล นางสาว 92 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550703133-343   กชฐิภัค  ปานอําพันธ� นาย 93 

125550703029-344   กนกวรรณ  วงษ�สวรรค� นางสาว 94 

125550703181-245   กมลรส  ใยไหม นางสาว 95 

125760703013-246   กมลวรรณ  กําแซง นางสาว 96 

125550703077-247   กมลวรรณ  สารีคุปต� นางสาว 97 

125550703001-248   กฤติยา  จุลิวรรฬี นางสาว 98 

125550703062-449   กฤษฏ์ิ  วงษ�นรา นาย 99 

125550703191-150   กัญญานัฐ  สุภาพ นางสาว 100 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�มัลลิกา จงจิตต�

หน<า 4/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด)านซ)าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550703071-51   กัลยาณี  แก<วแก$น นางสาว 101 

125760703064-52   กานดา  เกตุรัตน� นางสาว 102 

125760703025-63   กิตติพงศ�  ทับประจันทร� นาย 103 

125550703187-94   กุลนันท�  รุ$งโรจน�ดุษฎี นาย 104 

125760703018-15   เกศริน  ศรีบุญเรือง นางสาว 105 

125760703031-46   เกศวรรณ  เขื่อนคํา นางสาว 106 

125760703010-87   แก<วฟQา  จุ$นปาน นางสาว 107 

125550703119-28   จตุพร  คชเชนทร� นางสาว 108 

125760703070-29   จรรยา  นามมูลตรี นางสาว 109 

125550703035-010   จันทิรา  วุฒิอัมพร นางสาว 110 

125550703016-011   จารวี  บินมารตอ นางสาว 111 

125760703006-612   จิราภา  โฉมศรี นางสาว 112 

125550703149-913   จุฑารัตน�  ผลดี นางสาว 113 

125550703121-814   จุติพล  ใจหลัก นาย 114 

125550703137-415   เจตษฎาพร  วัฒนะ นางสาว 115 

125550703054-116   เจนจิรา  อรุณรุ$งกชกร นางสาว 116 

125550703195-217   ชญานนท�  เชาวฤทธิ์ นาย 117 

125550703051-718   ชฎาพร  วันเมือง นางสาว 118 

125550703179-619   ชฎาวรรณ  ไชยชิณ นางสาว 119 

125760703022-320   ชนกนาถ  ชัยวัฒนพงศ� นางสาว 120 

125550703157-221   ชนิกา  บํารุงรัตน� นางสาว 121 

125760703041-322   ชลธิชา  สําเภาเงิน นางสาว 122 

125550703087-123   ชิตพิชา  แก$นทับทิม นางสาว 123 

125550703024-424   เชาว�ธนี  สกุลมา นางสาว 124 

125760703053-825   ฌาณิศา  เตียสวัสด์ิ นางสาว 125 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ไตรถิกา พิชิตเดช

หน<า 5/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด)านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550703082-226   ฐิติพัฒน�  ภาคพรต นาย 126 

125550703144-027   ณัฐธิดา  คงเกิด นางสาว 127 

125550703049-128   ณัฐธิตา  ชุมศรี นางสาว 128 

125760703001-729   ณัฐนันท�  ลือชาพาณิชย�กุล นางสาว 129 

125550703064-030   ณัฐบุษย�  ทัพพ�อานันต� นางสาว 130 

125550703101-031   ณัฐพล  กิติโกเศศ นาย 131 

125760703037-132   ณัฐพล  ยินดีสุข นาย 132 

125760703042-133   ณัฐวรรณ  นิลศรีสุวรรณ� นางสาว 133 

125550703053-334   ณิชากร  ทองพุ$ม นางสาว 134 

125550703199-435   ณิชากร  ยศยิ่ง นางสาว 135 

125550703092-136   ณิชาภา  อยู$หลาย นางสาว 136 

125550703178-837   ดลพร  ต้ังเกษมวรกุล นางสาว 137 

125760703060-338   ดลหทัย  พลจันทึก นางสาว 138 

125760703017-339   ดวงฤทัย  ชูแก<ว นางสาว 139 

125550703052-540   ดวงฤทัย  ศรีระษา นางสาว 140 

125550703039-241   ทวินันท�  ม$วงทอง นางสาว 141 

125550703089-742   ทัสยา  จํารัสศรี นางสาว 142 

125760703035-543   ธนวรรณ  ทับทิมบัว นางสาว 143 

125760703032-244   ธนากร  ธิติประเสริฐ� นาย 144 

125550703145-745   ธรรมนูญ  ดาวรุ$ง นาย 145 

125550703190-346   ธันวรัตน�  เข็มทอง นางสาว 146 

125550703091-347   ธิชาพร  ผลส$ง นางสาว 147 

125550703061-648   ธิราพร  เชนส<ม นางสาว 148 

125550703025-149   นภัสกร  ฉ่ําเวชะ นางสาว 149 

125760703055-350   นรากร  โชคโศรก นาย 150 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ปรัศนีย� ทับใบแย<ม

หน<า 6/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด)านซ)าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550703132-51   นริศ  สุดสาว นาย 151 

125550703158-02   นวดี  ทองพายัพ นางสาว 152 

125550703028-53   นัฐติยา  สุขสําราญ นางสาว 153 

125550703083-04   นิธิ  ทับเจริญ นาย 154 

125550703032-75   นิภาวรรณ  เสาวนา นางสาว 155 

125550703038-46   บารมี  เลิศจรุงจิต นาย 156 

125760703027-27   บุศรินทร�  พิชัย นางสาว 157 

125550703012-98   บุษบา  คุ<มสุวรรณ นางสาว 158 

125550703161-49   เบญจพร  แอกทอง นางสาว 159 

125760703003-310   เบญจมินทร�  มาสทอง นางสาว 160 

125550703182-011   เบญญาภา  เสนคําสอน นางสาว 161 

125550703022-812   ปณิธิ  แก<วประกาย นางสาว 162 

125550703093-913   ปรีชญา  พรมมิ นางสาว 163 

125550703044-214   ปรียาลักษณ�  เพ็ชรเจริญ นางสาว 164 

125550703095-415   ปวีณา  อินถาโท นางสาว 165 

125550703194-516   ปาเจรา  พินโทแก<ว นางสาว 166 

125550703112-717   ปุณยาพร  สีหวัลลภ นางสาว 167 

125760703067-818   เปSTยมศรี  วิริยะวรกานนท� นางสาว 168 

125550703031-919   พรพรรณ  เชิญผ้ึง นางสาว 169 

125550703014-520   พรรษชล  มงคลฤกษ� นางสาว 170 

125760703033-021   พรอุมา  ยมะคุปต� นางสาว 171 

125550703008-722   พริมา  สายตา นางสาว 172 

125550703085-523   พลอย  คุเดนผา นางสาว 173 

125760703069-424   พัทชราภรณ�  พัฒนโชติ นางสาว 174 

125550703043-425   พัสตราภรณ�  ปรีชามาตร� นางสาว 175 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สุดจิตร วรรณโชติ

หน<า 7/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด)านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550703056-626   พิทัศน�  กิลาวงษ� นาย 176 

125550703081-427   พิมพ�ชนก  พิศเพียงจันทร� นางสาว 177 

125760703054-628   พิสิษฐ�  เปSTยมปรียาพร นาย 178 

125550703027-729   พีรยา  ปลอดโปร$ง นางสาว 179 

125760703065-230   เพียงฝVน  กฤษหว$าง นางสาว 180 

125550703122-631   แพรวพรรณ  อินทร�กระโทก นางสาว 181 

125550703110-132   ไพรินทร�  วิลัยคุณ นางสาว 182 

125550703167-133   ไพศาล  ปลีสนิท นาย 183 

125550703183-834   ภนิตา  ลอยราษฎร� นางสาว 184 

125550703174-735   ภาษา  สันธนะโยธิน นาย 185 

125550703135-836   มณฑา  อนุชิตธนานันท� นางสาว 186 

125760703062-937   มณีวรรณ  สายงาม นางสาว 187 

125760703016-538   มนต�เทียน  เบ<าทอง นางสาว 188 

125550703151-539   มนสิชา  สีหราช นางสาว 189 

125550703124-240   มนัตตา  โตเจริญ นางสาว 190 

125760703005-841   มะลิวัลย�  ธรรมแท< นางสาว 191 

125550703173-942   มะลิวัลย�  ส$งเสริมความดี นางสาว 192 

125760703072-843   มารีแย  เยาะนิแม นางสาว 193 

125550703047-544   มาลัย  เจWกสีหา นางสาว 194 

125550703168-945   มีนา  รามนัฏ นางสาว 195 

125550703042-646   เมสิกา  สัญจรรัตน� นางสาว 196 

125550703098-847   ยมลภัทร  เทศนา นางสาว 197 

125550703041-848   ยลวิภา  รัตนสมบูรณ� นางสาว 198 

125550703123-449   รสกร  นุชอุดม นางสาว 199 

125550703086-350   รัฐธีฐ�พัท  มนูญกิตติกร นาย 200 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ศักรินทร� หงส�รัตนาวรกิจ

หน<า 8/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด)านซ)าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550703164-81   รัฐพงษ�  จงแพ นาย 201 

125550703113-52   รัตนพร  เสือประสิทธิ์ นางสาว 202 

125550703196-03   รัตน�สุดา  แสนทวี นางสาว 203 

125550703076-44   รัศมีฉัตร  ล<อมสมบัติ นางสาว 204 

125550703147-35   รุ$งอรุณ  ผิวปานแก<ว นางสาว 205 

125550703159-86   ลลิตา  ไพรสิงห� นางสาว 206 

125550703058-27   ละอองดาว  เครือวงษ� นางสาว 207 

125760703061-18   ลัดดาวัลย�  โพธิ์ป;Tน นางสาว 208 

125760703066-09   วรรณฤดี  จันทรเสนา นางสาว 209 

125550703165-510   วรัญญา  บุญเพ็ง นางสาว 210 

125760703063-711   วันวิภา  เป;Tนใจช$วย นางสาว 211 

125760703059-512   วิภาวรรณ  มีเงิน นางสาว 212 

125550703169-713   วิริยา  โพธิโซWะ นางสาว 213 

125550703059-014   วิไลพร  ศรีหร่ังไพโรจน� นางสาว 214 

125550703069-915   วิไลวรรณ  ฤกษ�มีชัย นางสาว 215 

125550703153-116   วิวัฒน�  ธีรทัตตานนท� นาย 216 

125550703176-217   ศิริศักด์ิ  โรจนสิริวัฒน� นาย 217 

125760703021-518   ศิลา  ศรีชลัมภ� นาย 218 

125550703146-519   ศุกัญญา  โชติธนคุณากุล นางสาว 219 

125550703192-920   สถิตคุณ  วงศ�น้ําเพชร นาย 220 

125350703162-521   สมฤทัย  พูลเกษ นางสาว 221 

125760703015-722   สวิตตา  ลํ้าเลิศ นางสาว 222 

125550703034-323   สิรวิชญ�  วรรธนะนาถ นาย 223 

125550703125-924   สิริวรรณ  ธรรมสาลี นางสาว 224 

125550703011-125   สุดารัตน�  โพธิ์ชัย นางสาว 225 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.เจตนิพัทธ� บุณยสวัสด์ิ

หน<า 9/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด)านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550703018-626   สุปราณี  คอยคํา นางสาว 226 

125550703103-627   สุภัทรา  สารภก นางสาว 227 

125550703139-028   สุภัสสร  สุขพร<อม นางสาว 228 

125760703056-129   สุภาวดี  สุริยะ นางสาว 229 

125550703154-930   สุภาษ  ขวัญม$วง นาย 230 

125550703048-331   สุมาลี  สิริรุ$งทิวา นางสาว 231 

125550703060-832   สุรัชต�  ทองโรจน� นาย 232 

125550703134-133   สุรีรัตน�  ภูวะสุวรรณ� นางสาว 233 

125550703188-734   สุรีรัตน�  สังข�ทอง นางสาว 234 

125760703030-635   หทัยรัตน�  สุริยะ นางสาว 235 

125550703193-736   หริกานต�  อิสรานุกูลเดช นางสาว 236 

125550703046-737   อฐิติญา  สายบัว นางสาว 237 

125550703080-638   อนัดดา  สุขวิทยา นางสาว 238 

125550703114-339   อภิสิทธิ์  นาที นาย 239 

125760703078-540   อรรธิชัย  แสนดา นาย 240 

125550703013-741   อรวรรณ  เศวตฤทธิกุล นางสาว 241 

125550703078-042   อรอินทุ�  เย็นเปSTยม นางสาว 242 

125760703028-043   อังคณา  กรุณา นางสาว 243 

125550703066-544   อารียา  อุดมรัตน� นางสาว 244 

125550703021-045   อุดมพันธ�  ธรรมรักษ� นาย 245 

125550703026-946   อุทุมพร  ตรัยรัตนาธิคุณ นางสาว 246 

125550703015-247   เอกภพ  จงสุขไกล นาย 247 

125560703008-648   ขวัญชัย  ปาระมี นาย 248 

125350703145-049   จิรภพ  โพธิสุข นาย 249 

125660703039-950   มัทนียา  สูญรอด นางสาว 250 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ว$าท่ีร<อยตรีจักราวุธ ภู$เสม

หน<า 10/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด)านซ)าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125450703070-01   สุรอรรถ  จันกระพ<อ นาย 251 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550705063-02   กชกร  ชัยจันทร� นางสาว 252 

125760705003-13   กชกร  แสงแจ$ม นางสาว 253 

125760705011-44   กรกช  มันตะลัมพะ นางสาว 254 

125550705004-45   กัตติมาส  ลีลาสถาพรกิจ นางสาว 255 

125550705026-76   กัลยภรณ�  บัวสรวง นางสาว 256 

125760705030-47   จิรายุ  สมอารมณ� นาย 257 

125450705012-08   ชมานันท�  ช$วยศรีนวล นางสาว 258 

125550705061-49   ชัชชวิณทร�  วัฒนกุล นาย 259 

125550705028-310   ญาณิน  สุขเสวต นางสาว 260 

125550705055-611   ฐาปาณี  นักธรรม นางสาว 261 

125760705031-212   ณัฏฐกานต�  ผาด$าน นางสาว 262 

125550705057-213   ดวงกมล  เฟXTองภักดี นางสาว 263 

125550705027-514   ดวงดาว  ไพรร่ืนรมย� นางสาว 264 

125760705008-015   ดวงพร  แซ<แต< นางสาว 265 

125550705024-216   ดวงหทัย  วุฒิไพบูลย�ผล นางสาว 266 

125760705010-617   เดือน  ถนอมชาติ นางสาว 267 

125450705015-318   ธงรบ  คําศรี นาย 268 

125550705056-419   ธนกฤต  ทิพย�วรรณ นาย 269 

125550705045-720   ธนภพ  อาจหงิม นาย 270 

125550705005-121   ธิดารัตน�  ขวัญพุธโธ นางสาว 271 

125760705028-822   นฤมล  คุณธีระสกุล นางสาว 272 

125450705057-523   นวลนิภา  ดวงศรีแก<ว นางสาว 273 

125760705026-224   นันท�นภัส  ศิวกรศิลปY นางสาว 274 

125550705017-625   นิศากร  ฉิมพานัง นางสาว 275 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�จิราภัทร โอทอง

หน<า 11/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด)านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125760705025-426   บัวงาม  อินทรตา นางสาว 276 

125550705014-327   บุญช$วย  ลาภบรรลือศักด์ิ นาย 277 

125550705046-528   ประภาพร  ยืนทน นางสาว 278 

125550705032-529   ปาริชาติ  จารีย� นางสาว 279 

125550705044-030   ป;ยะวัฒน�  วงศ�อัยรา นาย 280 

125550705031-731   พรนภา  คล<ายสุวรรณ นางสาว 281 

125550705018-432   พลวัฒน�  คงอิ่ม นาย 282 

125760705024-733   พัชรา  ขวัญใจไพเราะ นางสาว 283 

125760705015-534   พิมลวรรณ  พรหมศิริ นางสาว 284 

125550705059-835   พีรณัฐ  แก<วนาวงค� นาย 285 

125550705037-436   ไพรัตน�  จั่นพงษ� นางสาว 286 

125550705047-337   ภัทธิราภรณ�  อารีย�มิตร นางสาว 287 

125550705060-638   ภาภูมิ  ไวว$อง นาย 288 

125550705015-039   มินตรา  ชูวงศ�วาน นางสาว 289 

125550705023-440   มินตรา  บุญประสิทธิ์ นางสาว 290 

125550705048-141   ยมิษฐา  ห$วงไธสง นางสาว 291 

125760705029-642   รวีทิพย�  ด่ินบุรานนท� นางสาว 292 

125550705013-543   วณิชชา  คุณากรภัค นางสาว 293 

125760705006-444   วรรณรัตน�  แสนทองคํา นางสาว 294 

125550705002-845   วรากร  หมู$ไพศาล นาย 295 

125550705058-046   วรินทร  ทองทับ นาย 296 

125550705053-147   วัชราภรณ�  บุญถึง นางสาว 297 

125760705001-548   วาณุชิต  พุทธวงค� นาย 298 

125550705001-049   วิชิต  เภาทอง นาย 299 

125550705009-350   ศรัญญา  เดชแก<ว นางสาว 300 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ว$าท่ีร<อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม

หน<า 12/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด)านซ)าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550705042-41   สุกัญญา  มีพร<อม นางสาว 301 

125550705016-82   สุนิษา  เทศทิม นางสาว 302 

125760705007-23   สุปราณี  ศรีสวัสด์ิ นางสาว 303 

125550705007-74   สุมิตตา  โพศรี นางสาว 304 

125550705041-65   เหมือนฝVน  เสถียรศรี นางสาว 305 

125550705062-26   อภิญญา  งามเลิศวงศ� นางสาว 306 

125760705009-87   อรสา  บุตรดางาม นางสาว 307 

125760705027-08   อัมพรรณ  สวัสด์ิมนัสเพิ่ม นางสาว 308 

125550705035-89   อิสยาพร  พลอยเพ็ชร นางสาว 309 

125450705009-610   สุรีรัตน�  นิลกําแหง นางสาว 310 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550706026-611   กัญฐศพัฒน�  ราชนครชพงษ� นางสาว 311 

125550706030-812   กัลยกร  อันอุ$น นางสาว 312 

125550706062-113   เกศไกรศร  แก<วสามารถ นาย 313 

125760706011-314   เกษร  บริรักษ� นางสาว 314 

125550706042-315   เกิดอนันต�  เจWกนอก นาย 315 

125760706031-116   โกวิท  คิดสําโรง นาย 316 

125760706014-717   ขวัญฤทัย  ใจซ่ือ นางสาว 317 

125550706041-518   จิณณรัตน�  วิเศษแก<ว นางสาว 318 

125550706025-819   จิรภา  เทียนพิมาย นางสาว 319 

125660706001-620   จิรัฎฐ�  คํามา นาย 320 

125550706018-321   จีณะ  เผือกขันหมาก นาย 321 

125550706028-222   จุฬาลักษณ�  นัดดา นางสาว 322 

125550706060-523   ฉัตรนภา  เนียมศิริ นางสาว 323 

125760706027-924   ฉัตราพรรณ  ดีประพันธ� นางสาว 324 

125550706023-325   ชัชชฎากุล  บรรพบุรุษ นาย 325 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�รุ$งฤทัย รําพึงจิต

หน<า 13/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด)านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550706073-826   ชาลิสา  คลังศรี นางสาว 326 

125760706003-027   เทพนรินทร�  กาฬสิทธิ์ นาย 327 

125550706002-728   ธัญญรัตน�  ภูสีดิน นางสาว 328 

125550706027-429   ธิดารัตน�  ดาวกระจาย นางสาว 329 

125550706015-930   ธีระพงษ�  กุมภิโร นาย 330 

125760706024-631   นงนุช  เทพชู นางสาว 331 

125550706006-832   นนทวัชร  เฉลยมณี นาย 332 

125550706036-533   นริสรา  จารุมา นางสาว 333 

125550706012-634   นฤมล  ปรีงาม นางสาว 334 

125760706004-835   นฤมล  พูนจีน นางสาว 335 

125760706015-436   นันทิชา  ด$านกระโทก นางสาว 336 

125760706028-737   นิชา  ปรางจันทร� นางสาว 337 

125550706004-338   นิติพล  เจนกาญจนดิลก นาย 338 

125760706029-539   นิวุฒิ  ปVญญา นาย 339 

125760706012-140   นิศารัตน�  เสนะจุติ นางสาว 340 

125760706010-541   บุษบากร  เพ$งพินิจ นางสาว 341 

125550706029-042   ปริวดา  ขันทอง นางสาว 342 

125760706002-243   ปวีย�ธิดา  กุลสิริโชติชานนท� นางสาว 343 

125550706001-944   ปารเมศ  สังฆคุณ นาย 344 

125760706023-845   พะชา  เจียมสวัสด์ิ นางสาว 345 

125550706024-146   พิเชษฐ  ช$วงโชติ นาย 346 

125550706053-047   ภัทรกร  บุญสร<างสม นาย 347 

125550706040-748   ภัทราวดี  เฟXTองศรี นางสาว 348 

125550706071-249   ภาพร  อานทิพย� นางสาว 349 

125760706006-350   มนัสวี  สีหะ นาย 350 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน

หน<า 14/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด)านซ)าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125760706022-01   รจนา  คําแก<ว นางสาว 351 

125760706005-52   รสสุคนธ�  จงสอน นางสาว 352 

125760706019-63   รัตน�ชนก  แรงครุฑ นางสาว 353 

125760706021-24   ลลิตา  ท$องวิถี นางสาว 354 

125550706035-75   วรพงศ�  สมสกุล นาย 355 

125550706019-16   วลัยภรณ�  จารัตน� นางสาว 356 

125550706052-27   วิชุดา  เปรุณาวิน นางสาว 357 

125550706011-88   วินิตา  สิทธิประสงค� นางสาว 358 

125550706022-59   ศรญา  แสงพุทธา นางสาว 359 

125760706030-310   ศรายุธ  คํามา นาย 360 

125550706057-111   ศิริพร  เจริญผล นางสาว 361 

125550706021-712   ศุภชัย  วรรณโคตร� นาย 362 

125550706005-013   สันติ  คําดี นาย 363 

125760706025-314   สิริกานต�  ราพรหม นางสาว 364 

125550706008-415   สุจรรยา  สุทธิเพชร นางสาว 365 

125760706009-716   สุณิษา  แพรกเมือง นางสาว 366 

125550706031-617   สุนิสา  เหลือรักษ� นางสาว 367 

125550706010-018   สุพัชชา  งามเชย นางสาว 368 

125760706016-219   สุพิชชา  มณีกลํ่า นางสาว 369 

125550706061-320   สุรศักด์ิ  คําจันทร� นาย 370 

125550706039-921   สุวรรณชลี  คําภาอินทร� นางสาว 371 

125760706008-922   เสาวลักษณ�  กุศลยิ่ง นางสาว 372 

125550706007-623   อรัญญา  ชิยานุวัฒน� นางสาว 373 

125550706067-024   อุดมทรัพย�  สมสุข นางสาว 374 

125760706018-825   อุดมลักษณ�  แก<วสวัสด์ิ นางสาว 375 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�นิอร ดาวเจริญพร

หน<า 15/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด)านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550706009-226   อุทิศ  พุฒสังข� นาย 376 

125450706008-727   ณัฐดนัย  เกาะหาร นาย 377 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค)าแฟชั่น) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550702012-028   กันติกาน  สีดาเดชโชติกา นางสาว 378 

125150702027-729   กาญจนา  ภูโคตร นางสาว 379 

125550702004-730   ขนิษฐา  จันทร�แดง นางสาว 380 

125550702017-931   ฐานะรินทร�  ใจเท่ียง นางสาว 381 

125550702009-632   เบญญาภา  ปVญจะศรี นางสาว 382 

125550702018-733   พศิน  โตสวัสด์ิ นาย 383 

125450702026-334   พิมพ�พิมล  จุ<ยประเสริฐ นางสาว 384 

125550702008-835   ภัทราภรณ�  ทําสวน นางสาว 385 

125550702021-136   วรัญญา  ก<านน<อย นางสาว 386 

125550702013-837   วรางคณา  ม่ิงสกุล นางสาว 387 

125550702006-238   วาสนา  กิตติพันธ� นางสาว 388 

125550702019-539   วิภาพร  กันทอน นางสาว 389 

125450702004-040   วิยดา  หาญประดิษฐ� นางสาว 390 

125550702020-341   ศิริทิพย�  บุญยะมา นางสาว 391 

125550702007-042   ศิริภรณ�  แสงสี นางสาว 392 

125550702011-243   ศิริรักษ�  ตรีฉัตร นางสาว 393 

125150702001-044   อังศุมาลิน  คํางาม นางสาว 394 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีการอาหาร) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550704049-045   กมลเนตร  มลคลํ้า นางสาว 395 

125550704001-146   จักรพันธ�  ยิ้มละมัย นาย 396 

125550704033-447   จิตาพร  ศรียี่ทอง นางสาว 397 

125550704065-648   จิรัฐกาล  กู<ทรัพย� นางสาว 398 

125550704045-849   เจษฏา  เส็งสมุทร นาย 399 

125550704037-550   เฉลิมขวัญ  ตันติสิทธิกุล นางสาว 400 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ณัฐชยา เปSยแก<ว

หน<า 16/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด)านซ)าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีการอาหาร) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550704035-91   ชลธิชา  หวานชะเอม นางสาว 401 

125550704058-12   ชวัลวิทย�  วัฒนศัพท� นาย 402 

125550704043-33   ชํานาญ  วงค�วิศาล นาย 403 

125550704061-54   ณฐวรรณ  ศรีจันทร�สอาด นางสาว 404 

125550704040-95   ณัฐณิชา  เจริญกิจสัมพันธ� นางสาว 405 

125550704051-66   ณัยศรี  ช<างอยู$ นางสาว 406 

125550704044-17   ทรงวุฒิ  นํ้าทองคํา นาย 407 

125550704003-78   ทรรศิกา  นักร<อง นางสาว 408 

125550704064-99   ธนารักษ�  แสดกระโทก นาย 409 

125550704018-510   ธัญวรรณ  ยิ้มย$อง นางสาว 410 

125550704057-311   ธันวา  สมปานวัง นาย 411 

125550704050-812   นาถธิดา  ตันศิริ นางสาว 412 

125550704026-813   นิภาพร  จรทะผา นางสาว 413 

125550704020-114   พัชร�พิชา  พิสิฐสันติกุล นางสาว 414 

125550704070-615   พาณี  พิพัฒนานุกูลชัย นางสาว 415 

125550704048-216   พิชยา  แซ$ล้ิม นางสาว 416 

125550704005-217   พิราอร  พรหมคุณ นางสาว 417 

125550704054-018   ภิรมญา  บุญเจริญ นางสาว 418 

125550704039-119   มนัสนิตย�  สวัสด์ิวนาจร นางสาว 419 

125550704053-220   มัณฑนา  บํารุงจิตร นางสาว 420 

125550704038-321   รัตติกาล  เรืองสม นางสาว 421 

125550704031-822   ลักษมี  ฤกษ�อภิวาท นางสาว 422 

125550704052-423   เลิศศรัณ  เทียนประเสริฐ นาย 423 

125550704014-424   วรวรรณ  บุญสุขมาก นางสาว 424 

125550704028-425   วราภรณ�  จําลอง นางสาว 425 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ดวงกมล ต้ังสถิตพร

หน<า 17/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด)านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีการอาหาร) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550704024-326   วาริชาติ  ภูสิตตา นางสาว 426 

125550704006-027   วิจิตรา  พันธ�โพธิ์ นางสาว 427 

125550704042-528   ศรัญญา  ภู$สมบูรณ� นางสาว 428 

125550704007-829   สกาวรัตน�  นาดอน นางสาว 429 

125550704036-730   สิรินาถ  วีรธรรม นางสาว 430 

125550704047-431   สุชัญญา  หวานสนิท นางสาว 431 

125550704068-032   สุชาดา  ชัยช$อฟQา นางสาว 432 

125550704055-733   อรทัย  มังคลา นางสาว 433 

125550704025-034   อริศรา  หอมสิงห�ทอง นางสาว 434 

125550704034-235   อสมาภรณ�  มีทองคํา นางสาว 435 

125550704060-736   อารดา  โสภณอัมพรนารา นางสาว 436 

ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550703163-037   คณิน  ไชยบุราณนนท� ว$าท่ีร<อยตรี 437 

125550703117-638   ฐาปนพงศ�  เนียมพิบูลย� ว$าท่ีร<อยตรี 438 

125550703156-439   พรรษพงศ�  สายสุวรรณ ว$าท่ีร<อยตรี 439 

125550705064-840   ทิพย�พาพรรณ  นิยมจิตร ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 440 

125550703120-041   ประภาสิริ  เปZาทอง ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 441 

125760701009-242   พัชรี  แก<วเกล้ียง ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 442 

125550703063-243   สาวิณี  โค<งนอก ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 443 

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ?า) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055770403806-544   จารุพงษ�  ตรีโกศล นาย 444 

055770403803-245   ธีระชัย  หลําเนียม นาย 445 

055770403703-446   นเรศ  ชลังสุทธิ์ นาย 446 

055670403710-147   ไพรัตน�  กรีถาวร นาย 447 

055770403805-748   วีรพล  อุดมพรวิรัตน� นาย 448 

055770403705-949   ศรัณฐ�  ฉลาดยิ่ง นาย 449 

055770403801-650   สุพจน�  เล็กโรจน�รัตน� นาย 450 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ลัดดาวัลย� กล่ินมาลัย

หน<า 18/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด)านซ)าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ?า) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055770403804-01   สุรีรัตน�  อุดมพรวิรัตน� นาง 451 

055770403702-62   อานนท�  ส$งแสง นาย 452 

055770403704-23   เอกวัฒน�  ทองเปลว นาย 453 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยื ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055770402527-84   กนกวรรณ  โตรักษา นางสาว 454 

055770402520-35   กรกฏ  เกื้อมา นาย 455 

055770402528-66   กฤษณ�  อุยยามฐิติ นาย 456 

055770402501-37   กษิด์ิเดช  จันทร�จํารูญ นาย 457 

055770402512-08   จักกะวัตร  ไปแดน นาย 458 

055770402506-29   ชนากานต�  บัวธารา นางสาว 459 

055570402504-110   ชยพล  สว$างญาติ นาย 460 

055770402525-211   นริศรา  ขาวเรือง นางสาว 461 

055770402508-812   นิพนธ�  เล่ียมสวรรค� นาย 462 

055770402516-113   ประวิก  จีนปรีชา นาย 463 

055770402515-314   ประวิทย�  มาฆะวงศ� นาย 464 

055657042518-215   ป;ยรัตน�  ฤทธิเดช นาย 465 

055770402517-916   พนา  อังกาบ นาย 466 

055770402503-917   มานะชัย  นันทพิสิฐ นาย 467 

055770402518-718   รัตนจิตร  สมชัยชนะ นาย 468 

055770402504-719   รุ$งโรจน�  พันขุนทด นาย 469 

055770402505-420   วรพจน�  ศรีใจวงศ� นาย 470 

055770402510-421   วันชัย  สีดา นาย 471 

055657042521-622   วิทยา  ปานสงค� นาย 472 

055770402519-523   สถาพร  โตดี นาย 473 

055770402523-724   สรรเสริญ  ภู$ไพบูลย� นาย 474 

055770402524-525   สุพจน�  คํากอง นาย 475 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สุวัฒน� วิบูลย�ศิริรัตน�

หน<า 19/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด)านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยื ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055770402511-226   สุพจน�  สิงห�โต นาย 476 

055770402513-827   สุรศักด์ิ  สมบุญเพิ่ม นาย 477 

055570402702-128   เสกสรร  กันธรส นาย 478 

055770402522-929   อรรณพ  จุนไพจิตร นาย 479 

055657042532-330   พงษ�ชัย  พงษ�ชวลิต นาย 480 

ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055770403701-831   ธีรพงศ�  มีเอี่ยม ว$าท่ีร<อยตรี 481 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055560401028-332   วรุต  เพชรพรรณ นาย 482 ทอง

055560403709-633   ธัชกร  มะลิสะ นาย 483 เงิน

055550454012-434   จาริยา  วงศ�ชั้น นางสาว 484 

055550451001-035   อดิเทพ  เสียงไพเราะ นาย 485 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055450401001-436   กมลวัฒน�  พันธุ�นิล นาย 486 

055460401720-837   กมลวัฒน�  อุไกรหงสา นาย 487 

055450401002-238   กฤติกร  คณาวิภาวุฒิ นาย 488 

055560401019-239   กฤษณะ  งามขํา นาย 489 

055560401023-440   กิตติกุล  บุญต๋ี นาย 490 

055560401018-441   กิตติชัย  วงษ�น<อย นาย 491 

055460401712-542   กิตติพงษ�  ศรีประดู$ นาย 492 

055460401039-343   เกษม  วงษ�ยี่ นาย 493 

055450401005-544   โกสุมภ�  ชูสันติ นาย 494 

055450401076-645   งามพรรณ  ชะโล นางสาว 495 

055560401030-946   เจษฎาภรณ�  สมดี นาย 496 

055460401042-747   ชนะ  เลียบใย นาย 497 

055450401010-548   ชัยวัฒน�  โกสุมา นาย 498 

055450401011-349   ชัยวัฒน�  ไชยมหาพฤกษ� นาย 499 

055560401024-250   ชาญกิจ  สังข�เอี่ยม นาย 500 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน�ชีวัน

หน<า 20/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด)านซ)าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055450401060-01   ชาญเดช  เจริญยศ นาย 501 

055450401012-12   ชํานาญวิทย�  กนกนุวัตร� นาย 502 

055260401723-63   ณรงค�ฤทธิ์  ทักหลํา นาย 503 

055450401017-04   ณัฐพงศ�  มีสานุ นาย 504 

055450401018-85   ณัฐพล  นูมหันต� นาย 505 

055350401045-36   ณัฐวุฒิ  ศรีอ$อน นาย 506 

055560401701-57   ทศพร  เหล$าศรีโพธิ์ นาย 507 

055360401013-08   ทศพล  นิยมพร นาย 508 

055460401040-19   เทพฤทธิ์  คําม่ัง นาย 509 

055450401054-310   ธนกฤต  กองลําเจียก นาย 510 

055450401009-711   ธนภัทร  รุจิแก<ว นาย 511 

055560401001-012   ธวัชชัย  มากล<น นาย 512 

055450401024-613   ธัญธร  เกิดขวัญ นาย 513 

055350401092-514   นภัส  แสงทองไชย นาย 514 

055550401087-015   นุชนาถ  ทองใหญ$ นางสาว 515 

055560401005-116   ปรัชญา  เนียมเทศ นาย 516 

055460401026-017   พลวัฒน�  คําน<อม นาย 517 

055560401008-518   พิชชากร  ปริญญาภิบาล นาย 518 

055450401037-819   พีรพล  ประทาน นาย 519 

055350401082-620   รัชชานนท�  บูชิกานนท� นาย 520 

055460401023-721   รัชพล  คําก<อน นาย 521 

055560401029-122   วรพล  ใจสมิง นาย 522 

055450401047-723   วรพล  เรืองทอง นาย 523 

055350401076-824   วศพล  กาโย นาย 524 

055560401739-525   วิชาญ  สุทธิ นาย 525 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ศิริพล ทองอ$อน

หน<า 21/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด)านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055450401099-826   วิสา  คร<ามอ่ํา นาย 526 

055560401004-427   วีระ  พยายาม นาย 527 

055450401059-228   ศิวกร  โตกมลธรรม นาย 528 

055450401052-729   ศุภกร  แก<วทิพย� นาย 529 

055450401067-530   ศุภณัฐ  ละออสุวรรณ นาย 530 

055560401015-031   สุวัฒน�  เน่ืองจํานงค� นาย 531 

055460401025-232   อนิวรรตน�  นิลเถื่อน นาย 532 

055560401027-533   อภิชัย  บัณฑิตติวัฒน� นาย 533 

055450401069-134   อภิสิทธิ์  เพลินพนา นาย 534 

055560401010-135   อรชุน  คะระนันท� นาย 535 

055360401014-836   อลงกต  อภิญญาลังกร นาย 536 

055450401084-037   อัครินทร�  วรัณวงศ�เจริญ นาย 537 

055150401010-138   ธนธร  อินทร�แดง นาย 538 

055460401041-939   พิสิษฐ�  แจ$มวิถีเลิศ นาย 539 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055660402023-140   กรีรัชพล  จันทร�กล่ินหอม นาย 540 

055450402053-441   กฤษณ�  ครุฑไทย นาย 541 

055550402080-442   กิตติศักด์ิ  ณะชํานาญ นาย 542 

055660402011-643   จตุพงศ�  บัวเกตุ นาย 543 

055560402071-244   จันทิมา  ทองหงษ� นางสาว 544 

055550402089-545   เจริญพงษ�  หนูตอ นาย 545 

055550402091-146   ฉัตรชัย  พันธุ�ไม< นาย 546 

055550402070-547   เฉลิมชัย  สาตรอด นาย 547 

055550402015-048   ชญาวัต  กัญวิมล นาย 548 

055450402007-049   ชนกชนม�  สถิติรัต นาย 549 

055550402040-850   ชวิศ  ชาตาคม นาย 550 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ดิษฐชัย ทัศนุรักษ�

หน<า 22/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด)านซ)าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055550402016-81   ชุติมา  เช่ียวอาชา นางสาว 551 

055550402002-82   ไชยวัฒน�  ตันจรารักษ� นาย 552 

055250402019-93   ณัฐ  ถนอมปVญญารักษ� นาย 553 

055560402072-04   ณัฐญา  อัคเส นางสาว 554 

055660402009-05   ธงชัย  เนียมประดิษฐ� นาย 555 

055350402014-86   ธนโชค  ส่ือหงวน นาย 556 

055660402026-47   ธนพันธ�  สมกําลัง นาย 557 

055660402017-38   ธนวันต�  ยาทิพย� นาย 558 

055450402087-29   ธนวิทย�  จงแพร นาย 559 

055450402070-810   ธนากร  ชูศรีเอี่ยม นาย 560 

055550402074-711   ธัชชัย  จั่นชาวนา นาย 561 

055550402068-912   ธารินทร�  หาระวี นาย 562 

055450402089-813   นวพันธ�  อนุชน นาย 563 

055550402063-014   ประชารัฐ  ภู$สกุล นาย 564 

055550402005-115   ประดิษฐ�  ไกรโสดา นาย 565 

055450402034-416   ปราภาพร  พงษ�ถาวร นางสาว 566 

055550402088-717   ปริตรตา  จันทร�จิระวัฒน� นางสาว 567 

055550402053-118   ป;ยะนัฐ  ทวันเวช นาย 568 

055550402030-919   ป;ยะพันธ�  พาฬเสวต นาย 569 

055360402719-120   พงศธร  เกตุพงค� นาย 570 

055550402075-421   พชรพร  ศรีอ$อนนี นางสาว 571 

055660402025-622   พลวัฒน�  ภาควัตร นาย 572 

055660402003-323   พลากร  การะษร นาย 573 

055360402026-124   ภูริเดช  กายขุนทด นาย 574 

055550402085-325   ภูวเดช  อารยะกุล นาย 575 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สุฤกษ� ขวัญสุวรรณ�

หน<า 23/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด)านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055550402014-326   มุนินทร�  ขําแจง นาย 576 

055660402007-427   ยงยุทธ�  ศรีสม นาย 577 

055560402063-928   ยุทธนาพงษ�  คงจํารูญ นาย 578 

055550402077-029   โยธิน  อภัยสันติพงษ� นาย 579 

055660402022-330   วริช  ลออสิทธิภิรมย� นาย 580 

055350402024-731   วิทวัส  หมวกแก<ว นาย 581 

055450402008-832   วีรชัย  นวลเส็ง นาย 582 

055450402038-533   วีรยุทธ  ราศรีสวัสด์ิ นาย 583 

055660402014-034   วุฒิชัย  อบมาลี นาย 584 

055550402073-935   สมพร  เอ<หวัง นาย 585 

055450402085-636   สามารถ  แปQนศิริ นาย 586 

055660402010-837   สิทธิพงษ�  บุญแสง นาย 587 

055560402074-638   สุเทพ  นิลรัศมี นาย 588 

055550402036-639   โสมนัส  ศรีรักษา นาย 589 

055550402057-240   อดิศักด์ิ  เรืองจาบ นาย 590 

055660402018-141   อนุวัช  จันทร�ทอง นาย 591 

055550402069-742   อังคณา  เขื่อนวัง นางสาว 592 

055550402006-943   อัสมาภรณ�  สว$างโรจน� นางสาว 593 

055550402003-644   อุกฤษฎ�  นิลกรณ� นาย 594 

055660402001-745   ไอยลดา  ตรีพาลา นางสาว 595 

055460402073-146   ธนากร  เทศแก<ว นาย 596 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ?า) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055560403725-247   กฤช  สังขะภักดี นาย 597 

055550403055-548   กฤษณะ  ฐิติผลพันธ� นาย 598 

055460403738-849   กฤษณะ  อ$อนชูศรี นาย 599 

055550403010-050   กันตวัชร  ทองสอาด นาย 600 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สุทธิพงษ� จํารูญรัตน�

หน<า 24/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด)านซ)าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ?า) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055550403031-61   กันตินันท�  ร่ืนสัมฤทธิ์ นาย 601 

055560403037-22   กําธร  เครือเหลา นาย 602 

055560403012-53   กิจจา  อินดา นาย 603 

055560403032-34   กิตติศักด์ิ  สุขสาคร นาย 604 

055560403009-15   เกียรติภูมิ  จิระเกียรติ นาย 605 

055550403075-36   เกียรติรัตน�  สุขรัตน� นาย 606 

055560403020-87   เกียรติศักด์ิ  พูนเพ็ง นาย 607 

055560403031-58   เกียรติศักด์ิ  สารมะโน นาย 608 

055560403011-79   โกเมนทร�  อินดา นาย 609 

055550403085-210   จตุพร  ขาวสระคู นาย 610 

055460403712-311   จตุรงค�  ป;Tนแก<ว นาย 611 

055560403705-412   จักรพงษ�  น<อยสุวรรณ นาย 612 

055560403712-013   จิตรกร  จงราช นาย 613 

055560403010-914   จุฑาวัฒน�  แกล<วณรงค� นาย 614 

055560403029-915   เฉลิมเกียรติ  จั่นบางยาง นาย 615 

055550403036-516   ชนันรัตน�  วีระเพ็ชร� นางสาว 616 

055450403002-017   ชวลิต  ศรีธรราษฎร� นาย 617 

055550403051-418   ชานนท�  นิตยประภา นาย 618 

055150403028-119   ณัฐกิตต์ิ  ทองคําดี นาย 619 

055550403076-120   ณัฐดนัย  ดาราสิชฌน� นาย 620 

055560403034-921   ณัฐพงศ�  อ$อนแก<ว นาย 621 

055560403039-822   ณัฐพงษ�  พลเรือง นาย 622 

055550403021-723   ณัฐวุฒิ  เงินหิรัญ นาย 623 

055560403015-824   ดลพร  ใหญ$ผล นางสาว 624 

055560403708-825   เดชา  กิจสงวน นาย 625 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ

หน<า 25/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด)านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ?า) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055550403029-026   ถิรพงศ�  อยู$อาจินต� นาย 626 

055550403088-627   ทวีโชค  ศรีแจ$ม นาย 627 

055550403083-728   ทิพย�รวี  กล่ินจันทร� นางสาว 628 

055550403071-229   ธนาทร  วราศรัย นาย 629 

055550403067-030   ธรรมวิชญ�  พรหมเพ็ญ นาย 630 

055550403095-131   นพพร  จิตตะ นาย 631 

055450403013-732   นัฐพล  เรืองเนตร นาย 632 

055260403037-933   นิพนธ�  มะเด่ือชุมพร นาย 633 

055550403068-834   เนติธร  ดิษฐนิล นาย 634 

055560403035-635   ประภาส  นุชนุ$ม นาย 635 

055550403074-636   พงศ�ดนัย  ทวีธรรมถาวร นาย 636 

055550403024-137   พงษ�นรินทร�  ดีสุดใจ นาย 637 

055450403077-238   พัชรา  สุภาโสต นางสาว 638 

055560403022-439   พิสิทธิ์  สุขสุเมฆ นาย 639 

055450403019-440   พีรพัฒน�  ต้ังธีรเดช นาย 640 

055550403004-341   พุฒิพงษ�  วงษ�มณฑา นาย 641 

055550403007-642   ไพบูลย�  ส<มเพ็ชร นาย 642 

055550403016-743   ภิสัก  ภาราทอง นาย 643 

055550403038-144   ภูดิศ  ณิชาชินโชติ นาย 644 

055550403006-845   ภูมินทร�  มณีโคตร นาย 645 

055560403036-446   ภูวนารถ  ชโลธร นาย 646 

055550403037-347   วงศธร  สุขสมสังข� นาย 647 

055450403048-348   วรพงศ�  ฉิมสอาด นาย 648 

055550403066-249   วรพัฒน�  กุลจิตติโภคิน นาย 649 

055550403008-450   วรายุทธ  เฮงจินดา นาย 650 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.พูนศรี วรรณการ

หน<า 26/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด)านซ)าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ?า) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055550403092-81   วัฒนา  เชิดชูพงษ� นาย 651 

055450403086-32   วินัย  ใจช่ืน นาย 652 

055560403703-93   วีรพล  สุดประเสริฐ นาย 653 

055560403027-34   วีรยุทธ  หยูมุ$ย นาย 654 

055450403030-15   วุฒิชัย  เกษี นาย 655 

055560403726-06   ศักด์ิชัย  เกตุชม นาย 656 

055550403002-77   ศุภโชค  จินดาพล นาย 657 

055550403013-48   สราวุธ  แทวกระโทก นาย 658 

055460403729-79   สัมพันธ�  เรียงเครือ นาย 659 

055550403026-610   สิทธิพงษ�  บุณยากร นาย 660 

055450403049-111   สุภชัย  บุญเพ็ง นาย 661 

055550403032-412   สุเมธ  บัวขาว นาย 662 

055560403026-513   โสภณวิชญ�  ทิพย�ประไพ นาย 663 

055550403082-914   อนุชา  เฟXTองเจริญ นาย 664 

055550403061-315   อรรถพล  บรรเจิดเลิศ นาย 665 

055460403706-516   พิบูลย�  อิสาณ นาย 666 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส/และโทรคมนาคม) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055450404080-517   กรกฏ  กุศลกิตติวงศ� นาย 667 

055350404053-418   คมกฤษ  ปะทิ นาย 668 

055350404096-319   คมสัน  สันรัตน� นาย 669 

055350404072-420   จามร  นามไว นาย 670 

055450404081-321   จิรายุ  อยู$ใจเย็น นาย 671 

055150404005-822   ชัชวาล  รัตนเสน นาย 672 

055450404057-323   ณัฏฐชัย  วงศ�ป;ยะ นาย 673 

055350404087-224   ทัศพล  พรมเพียงช<าง นาย 674 

055450404028-425   ธนพร  สมานทรัพย� นาย 675 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.จักรพันธ� แสงสุวรรณ

หน<า 27/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด)านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส/และโทรคมนาคม) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055450404007-826   ธุวานนท�  เวชการ นาย 676 

055350404015-327   ประพันธ�  เเย<มโสภี นาย 677 

055350404009-628   พงศ�นรินทร�  เรียวศรีปรีดี นาย 678 

055250404053-629   พรพิมล  เชษฐ�รัมย� นางสาว 679 

055350404059-130   มนตรี  วงศ�พานิช นาย 680 

055350404082-331   รพีพัฒน�  แฉกพิมาย นาย 681 

055250404052-832   รักษพงศ�  ทองยวน นาย 682 

055450404017-733   รัศมิทัต  อนุจันทร� นาย 683 

055450404012-834   วรนนท�  จูสิงห� นาย 684 

055260404907-235   วรพงศ�  อุปการ นาย 685 

055450404033-436   วรวุฒิ  หลวงไกร นาย 686 

055550404072-937   วรากร  พานิชเจริญ นาย 687 

055450404003-738   วีรพงศ�  ภาวะไพบูลย� นาย 688 

055450404027-639   ศตคุณ  ไทยถานันดร� นาย 689 

055350404062-540   ศตวรรษ  ปานสัน นาย 690 

055450404026-841   ศรัณย�ภัทร  พัตรปาน นาย 691 

055450404055-742   ศศิมนตร�  หนูขจร นางสาว 692 

055150404020-743   ศิวัช  ชินนาพันธ� นาย 693 

055350404074-044   สมัย  มูลศักด์ิ นาย 694 

055450404019-345   สรวุฒิ  ชัยประสิทธิ์ นาย 695 

055350404075-746   อนิรุจน�  ซุยระวี นาย 696 

055450404030-047   อภิรัฐ  มีเพียร นาย 697 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055450405054-948   กฤตกร  พุกผาสุข นาย 698 

055350405040-049   กฤษณะ  บังใบ นาย 699 

055550405027-250   กวีศักด์ิ  ปVจจัย นาย 700 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�คชพงศ� สุมานนท�

หน<า 28/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด)านซ)าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055550405023-11   กานติมา  ช$างทอง นางสาว 701 

055450405038-22   เกริกเกียรติ  ช<างรักษา นาย 702 

055350405091-33   เกียรติศักด์ิ  ศรีใจวงศ� นาย 703 

055450405036-64   คมกฤษณ�  สมัครกสิกิจ นาย 704 

055450405041-65   จักราวุธ  เกษสังข� นาย 705 

055550405029-86   จีรวัฒน�  อยู$คง นาย 706 

055450405034-17   เจษดา  สุทธิสุข นาย 707 

055350405065-78   เฉลิมวุฒิ  สาคร นาย 708 

055450405035-89   ชนะชัย  เกิดดี นาย 709 

055550405002-510   ชัชพงศ�  เอี่ยมเผ$าจีน นาย 710 

055550405086-811   ชาญชัย  สุขสวาท นาย 711 

055450405080-412   ชานนท�  ทูลบุญ นาย 712 

055550405005-813   ชุติมา  แสนใจกล<า นางสาว 713 

055550405074-414   ฐิติวัฒน�  ฤกษ�ถนอม นาย 714 

055450405051-515   ณภัทร  กิจสวัสด์ิ นาย 715 

055450405053-116   ณัฐชวิศ  ไทยเจริญศรีสุข นาย 716 

055450405081-217   ณัฐดนัย  อาศัยธรรมกุล นาย 717 

055450405082-018   ณัฐพนธ�  ธรรมวาจา นาย 718 

055450405062-219   ณัฐพล  สุทธกาล นาย 719 

055350405039-220   ตรีวิทย�  เดชาเสรีพาณิชย� นาย 720 

055450405003-621   ทวิชกร  โพธินาคม นาย 721 

055550405062-922   ธนกฤต  พัวสวัสดีเทพ นาย 722 

055550405015-723   ธนวิชญ�  ทองดาษ นาย 723 

055450405086-124   ธัญวัชร�  ภู$จ<อย นาย 724 

055350405024-425   นพดล  ศรีจันทราพร นาย 725 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�กมลพรรณ จารุวาระกูล

หน<า 29/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด)านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055450405073-926   นิติพัฒน�  วานิกร นาย 726 

055350405051-727   นิรุตต์ิ  พงษ�ภะเดิม นาย 727 

055550405089-228   บุษราคัม  พันธ�ดี นางสาว 728 

055350405093-929   ประเทศ  แก<วเต็ม นาย 729 

055550405053-830   ประเสริฐศักด์ิ  เสนาดี นาย 730 

055550405026-431   พัฒนพงษ�  มุขแก<ว นาย 731 

055450405069-732   พิชญา  สถาปนิกานนท� นางสาว 732 

055550405076-933   พีรพล  พิมพ�รัตน� นาย 733 

055550405039-734   ภัทรณัฏฐ�  คิดเกิด นาย 734 

055350405037-635   ภูบดินทร�  พุฒสุข นาย 735 

055550405013-236   ภูริภัทร  ถาวรานนท� นาย 736 

055450405077-037   รวีวัฒน�  ชัยฤกษ� นาย 737 

055450405055-638   รัชชานนท�  ศิริยงค� นาย 738 

055450405078-839   วศิน  เอี่ยมอ$อนตา นาย 739 

055450405063-040   วิทวัส  ใจวร นาย 740 

055450405029-141   ศรัณย�  ใจมุ$ง นาย 741 

055550405009-042   ศรัณย�  ตันติตระกูล นาย 742 

055450405064-843   ศุภชัย  เจนสุริยะกุล นาย 743 

055350405075-644   ศุภณัฐ  จุณจันทร�ขาว นาย 744 

055450405059-845   ศุภฤกษ�  จวบสมัย นาย 745 

055550405016-546   สรรเสริญ  เกษมสิริบุญวัฒน� นาย 746 

055550405054-647   สันตชัย  พรมใบเงิน นาย 747 

055450405052-348   สุพรรษา  อินทร�โฉมงาม นางสาว 748 

055450405066-349   สุภัทรา  สถิตย�พรม นางสาว 749 

055550405081-950   สุรัตน�  สังข�พุก นาย 750 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�วิเชียร มหาวัน

หน<า 30/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด)านซ)าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055550405010-81   สุริยพงศ�  พิณแพทย� นาย 751 

055550405064-52   อนุชา  เข็มศร นาย 752 

055450405021-83   อรรถสิทธิ์  เรืองงาม นาย 753 

055550405034-84   อัจจิมา  บับพาแก<ว นางสาว 754 

055450405057-25   อายุวัฒน�  จอมปVญญาเลิศ นาย 755 

055350405071-56   เอกชัย  ม$วงโพธิ์ศรี นาย 756 

055550405004-17   เอกพัน  นิยมวัน นาย 757 

055450405058-08   เอกวัฒน�  แย<มทิพย� นาย 758 

055450405071-39   เอษณะ  ธนธัญลักษณ�กุล นาย 759 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055450406041-510   ทศพล  พฤกษาเกษมสุข นาย 760 

055350406043-311   ธีรพัฒน�  ปSสวัสด์ิ นาย 761 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055450407040-612   กฤตวัฒน�  สุดตา นาย 762 

055350407002-813   กิตติพงษ�  กันพงษ� นาย 763 

055550407002-314   แคทลียา  เปรมปรี นางสาว 764 

055550407039-515   จักรกฤษณ�  ไชยมูล นาย 765 

055450407033-116   จักรกฤษณ�  ภู$ภัทรไพศาล นาย 766 

055450407041-417   จิรวัฒน�  สุตศิริ นาย 767 

055450407013-318   ชวินธร  เผือกเชาว�ไว นาย 768 

055550407007-219   ณัฐพล  เสือสา นาย 769 

055550407003-120   ณัฐวุฒิ  ชวกิจวิบูลย�สิน นาย 770 

055350407022-621   เทอดพงษ�  วงศ�งาม นาย 771 

055450407046-322   ธนกฤต  เกิดตลอด นาย 772 

055450407025-723   ธิตินันท�  ประเปรียว นาย 773 

055350407028-324   นรุตม�  วงษ�วิจารณ� นาย 774 

055350407010-125   ปฏิญญ�  วิเชียร นาย 775 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ชลากร อุดมรักษาสกุล

หน<า 31/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด)านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055350407034-126   ปฏิพัทธ�  พลสิงห� นาย 776 

055550407008-027   ป;ยะดา  ชูแสง นางสาว 777 

055450407002-628   ป;ยะวุฒิ  ชุมจินดา นาย 778 

055550407029-629   พนา  บุญบรรดาลชัย นาย 779 

055450407023-230   ภาณุวัฒน�  ดาบทอง นาย 780 

055350407003-631   ภานุพงษ�  นิลทอง นาย 781 

055350407036-632   รัตน�ฌาภรณ�  ไตรณรงค� นางสาว 782 

055550407015-533   วีระพล  ศรีนอก นาย 783 

055450407035-634   ศตวรรษ  คําตัน นาย 784 

055350407035-835   สิทธิรัตน�  รัชตะวิเศษ นาย 785 

055450407026-536   อภิวัตร  ชัยภา นาย 786 

055450407005-937   อมรศรี  เฟXTองรอด นางสาว 787 

055450407024-038   อาทิยา  ศรีวิสุทธิ์ นางสาว 788 

055550407017-139   เอกสิทธิ์  ชิตเดชะ นาย 789 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม0พิมพ/เคร่ืองประดับ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055450451036-940   กฤษดา  บุญสวัสด์ิ นาย 790 

055450451002-141   กันตภณ  ทับสุวรรณ นาย 791 

055450451021-142   กิตตินันท�  เลิศสิริขจรชัย นาย 792 

055550451003-643   จตุรงค�  ล้ิมศิริโสภณ นาย 793 

055550451002-844   จิโรภาส  โตบุญพา นาย 794 

055450451033-645   จุตินันทน�  บุญธรรม นาย 795 

055450451008-846   ชนาธิป  มูลน<อย นาย 796 

055450451013-847   ชลรัฐ  ชลวิชิต นาย 797 

055550451025-948   ชิษณุพงศ�  โป]งเส็ง นาย 798 

055450451035-149   ชีวัธนัย  สมาทิน นาย 799 

055450451006-250   ณัฐวุฒิ  บุญเล่ือง นาย 800 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ

หน<า 32/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด)านซ)าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม0พิมพ/เคร่ืองประดับ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055550451020-01   ไตรทศ  ศิริยศสกุลชัย นาย 801 

055450451007-02   เธียรชัย  แสงกาศนีย� นาย 802 

055450451009-63   นุชนาถ  เลาหประดิษฐ�สกุล นางสาว 803 

055550451012-74   ยลดี  ห$อนาค นางสาว 804 

055450451028-65   วรธรรม�  สุขุมาลพันธ� นาย 805 

055550451004-46   สุชารัตน�  แย<มยวน นางสาว 806 

055450451026-07   สุวรรณรงค�  อุดมเมธาภรณ� นาย 807 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแม0พิมพ/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055450454075-48   กุลธิดา  ม$วงชู นางสาว 808 

055450454013-59   ชยพัทธ�  บุญดาว นาย 809 

055450454035-810   ณัฐวุฒิ  ไชยแสน นาย 810 

055250454049-311   ธวัชชัย  ฉันทมิตร นาย 811 

055450454023-412   นิสา  สังขทัต นางสาว 812 

055550454015-713   ปานุพงศ�  สิทธิศักด์ิ นาย 813 

055550454079-314   ป;ยธิดา  อินทรสูต นางสาว 814 

055350454036-815   ป;ยพัทธิ์  กล่ินหอม นาย 815 

055250454075-816   พลนุวัฒน�  ขวัญคีรี นาย 816 

055450454072-117   ภมรสิทธิ์  ภู$ทอง นาย 817 

055450454099-418   ภัทรธร  สุวรรณวุฒิวัฒน� นาย 818 

055450454039-019   ภานุวัฒน�  สารทวงค� นาย 819 

055550454026-420   มณฑล  น<อยเงิน นาย 820 

055450454024-221   ฤทธิพร  มณีพันธ� นาย 821 

055450454053-122   วีรยุทธ�  เทพรักษา นาย 822 

055450454038-223   วุฒิพงศ�  เพ็งจันทร� นาย 823 

055550454003-324   ศุภวัฒน�  จารุวัฒน� นาย 824 

055550454011-625   อภิสิทธิ์  กองแก<ว นาย 825 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ธวัชชัย ชาติตํานาญ

หน<า 33/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด)านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร/
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแม0พิมพ/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055450454047-326   อุกฤษ  วงษ�สําราญ นาย 826 

ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055350403093-127   กรกฏ  อัจฉรากร ว$าท่ีร<อยตรี 827 

055550405038-928   คณวัชร  จันทร�ทองทิพย� ว$าท่ีร<อยตรี 828 

055360403720-829   ฉัตรชัย  ปุยทอง ว$าท่ีร<อยตรี 829 

055450406044-930   ชนาพัฒน�  อุดมมรกต ว$าท่ีร<อยตรี 830 

055560403019-031   ธีระพงษ�  เขพัฒน� ว$าท่ีร<อยตรี 831 

055450401030-332   นวพันธ�  นันชัยศิลปY ว$าท่ีร<อยตรี 832 

055660402015-733   ป;ยณัฐ  สว$างศรี ว$าท่ีร<อยตรี 833 

055460401731-534   ป;ยะชาติ  ทุมสงคราม ว$าท่ีร<อยตรี 834 

055450401041-035   ภูมินทร�  มินาบูรณ� ว$าท่ีร<อยตรี 835 

055550405078-536   วรานนท�  ภู$เกต ว$าท่ีร<อยตรี 836 

055550402094-537   สรวิศ  เอียะเจริญ ว$าท่ีร<อยตรี 837 

055350405041-838   สุพัฒน�พงศ�  ศรีทอง ว$าท่ีร<อยตรี 838 

055660402008-239   เอกลักษณ�  แสงนาค ว$าท่ีร<อยตรี 839 

055450401072-540   กฤติพงศ�  มะหิงษา ว$าท่ีร<อยตรี 840 

055450403038-441   อนุพงศ�  พรหมมณี ว$าท่ีร<อยตรี 841 

055260403755-642   กิตติชัย  บุญเปSTยม จ$าอากาศเอก 842 

 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035570804502-443   กรกานต�  เพชรประดับ นางสาว 843 

035470804505-044   กริชาภา  นะภาพงศ� นางสาว 844 

035470804506-845   ขวัญลดา  สุดเสริฐสิน นาง 845 

035470804501-946   ชญานี  แก<วกอง นางสาว 846 

035470804507-647   ณิชชา  บรรจงรักษา นางสาว 847 

035470804526-648   ธนพร   มนต�ไชยะ นางสาว 848 

035570804508-149   นพวรรณ  สู$เสรีดํารง นางสาว 849 

035770804511-150   ปวีณา  แซ$ต้ัง นางสาว 850 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�พิเชษฐ� บุญญาลัย

หน<า 34/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด)านซ)าย)

 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035670804502-21   ปาริชาติ  มงคลศิลปY นางสาว 851 

035770804507-92   พิทยาธร  บุญวรรณ� นาย 852 

035470804527-43   รัชฎาพรรณ   ทองเงิน  นางสาว 853 

035470804510-04   รินทร�ฐิกานต�  เปSTยมเตชะกูล นางสาว 854 

035570804519-85   อังศุมิฬย�  ธีระสกุลธาดา นางสาว 855 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035550801068-16   ไพพรรณ  วาสนาวิไล นางสาว 856 ทอง

035550801016-07   ตรีรัตน�  กลัดพ$วง นางสาว 857 เงิน

035550801086-38   พัชชา  เรืองราย นางสาว 858 เงิน

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035550801002-09   นภัสสรณ�  งามสอาด นางสาว 859 

035550801006-110   อํานวยพร  จันศิริ นางสาว 860 

035550801064-011   สุภาวดี  พุทธาวันดี ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 861 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035550801048-312   กมลวรรณ  เสมคํา นางสาว 862 

035550801047-513   กรกช  ถีถาวร นางสาว 863 

035550801083-014   กรรณิการ�  แสงศิริ นางสาว 864 

035550801014-515   กฤตภาส  แก<วเพ็ง นาย 865 

035550801080-616   ก<องภพ  ปราโมทย� นาย 866 

035550801020-217   กุลธิดา  ธิรินทอง นางสาว 867 

035550801078-018   เกศมณี  ทองสุวรรณ นางสาว 868 

035550801058-219   เกสรา  ศิริรัตน� นางสาว 869 

035550801052-520   คมกฤษณ�  จิรพงศ�วิวัฒน� นาย 870 

035550801075-621   คุณภัทร  ภู$รัตนาพิชญ� นาย 871 

035550801089-722   จารวี  ฤทธิบันลือ นางสาว 872 

035550801012-923   จิดาภา  ฉิมม$วง นางสาว 873 

035450801034-624   ชมพร  ป;Tนแสง นางสาว 874 

035550801044-225   ชลธิชา  โพธิ์ศรีคุณ นางสาว 875 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ชาญ เดชอัศวนง

หน<า 35/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด)านขวา)

 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035550801035-026   ชาญชัย  ศรีนิยม นาย 876 

035550801087-127   ชุติกาญจน�  ลือวิชนะ นางสาว 877 

035550801022-828   ฐานพร  ทับทิมเทศ นางสาว 878 

035550801015-229   ฐิตาภรณ�  พึ่งขํา นางสาว 879 

035550801001-230   ฐิตารีย�  นามวงษ� นางสาว 880 

035550801072-331   ณัฎฐวรรณ  โพธิ์ใหญ$ นางสาว 881 

035550801095-432   ณัฐปภัสร�  ประภวานนท� นางสาว 882 

035550801073-133   ณัฐวดี  บุญแจ<ง นางสาว 883 

035550801077-234   ณัฐวุฒิ  ลาภโอฬาร นาย 884 

035550801054-135   ณัฐสิมา  บูรณกาญจน� นางสาว 885 

035550801021-036   ดารารัตน�  พวงมาลา นางสาว 886 

035550801011-137   ตุลยวัต  ขุนเปSย นาย 887 

035550801049-138   ตู$  เกตโล นาย 888 

035550801081-439   ทัณฑิกา  ทองศรี นางสาว 889 

035550801031-940   ธนพร  บุญปVกษ� นางสาว 890 

035550801071-541   ธัชนนท�  กลมเกลียว นาย 891 

035550801023-642   ธัญญาพร  ผ$องศรี นางสาว 892 

035550801055-843   ธาวิน  เหลืองอร$าม นาย 893 

035550801046-744   นพวรรธน�  สุวรรณพงษ� นางสาว 894 

035550801065-745   นรากร  สุวรรณมาโจ นาย 895 

035550801053-346   นฤชิต  ลออศรี นาย 896 

035550801032-747   นิตา  วุฒิไชย นางสาว 897 

035550801088-948   บวร  สาทน นาย 898 

035550801007-949   บุษบาวรรณ  ศรีเทา นางสาว 899 

035550801040-050   ประณต  สุวรรณ� นาย 900 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�อภิญญ�พัทร� กุสิยารังสิทธิ์

หน<า 36/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด)านซ)าย)

 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035550801033-51   ปรีดียา  เถื่อนลอย นางสาว 901 

035550801060-82   ปวิณตา  รุ$งดอนทราย นางสาว 902 

035550801067-33   ป;ยะธิดา  จันทกิจ นางสาว 903 

035550801094-74   พรรษชล  แก<วชิงดวง นางสาว 904 

035550801030-15   ภารดี  เจริญวิวัฒนภักดี นางสาว 905 

035550801029-36   เมธา  ล้ีบรรจง นาย 906 

035550801069-97   รัตนา  ชุณหสุกรรณ นางสาว 907 

035550801013-78   วรรณศิริ  โรจนาพันธุ�พัฒน� นางสาว 908 

035550801037-69   วรรณิดา  เอมมัด นางสาว 909 

035550801019-410   วราพร  สงนอก นางสาว 910 

035550801074-911   วิภาวี  สมุจจัยมณี นางสาว 911 

035550801084-812   วิรัญญา  รักแฟง นางสาว 912 

035550801082-213   วีรินทร�  พนิตนวกิจ นางสาว 913 

035550801018-614   วุฒิชัย  แซ$เน้ียว นาย 914 

035550801005-315   ศศิธร  ฉันททวีวงศ� นางสาว 915 

035550801097-016   ศศิวรภัส  ตันวานิชกุล นางสาว 916 

035550801066-517   สุณัฐดา  อัดแสง นางสาว 917 

035550801061-618   สุพล  ศรีนิธินันต� นาย 918 

035550801036-819   หทัยรัตน�  จิตหาญ นางสาว 919 

035550801056-620   อรุณรัตน�  จันทร�ทอง นางสาว 920 

035550801045-921   อัชฌา  สวนปรารมณ� นางสาว 921 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน/และวิทยุกระจายเสียง) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035550802051-622   กชพรรณ  แสงชาติ นางสาว 922 

035550802048-223   กมลวรรณ  พึ่งภู$ นางสาว 923 

035550802074-824   กมลวรรณ  โพคัง นางสาว 924 

035550802075-525   กานติมา  ศิริชูทรัพย� นางสาว 925 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สรัณยา มังคละคุปต�

หน<า 37/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด)านขวา)

 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน/และวิทยุกระจายเสียง) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035550802092-026   กิตติภพ  มงคลศิริ นาย 926 

035450802088-127   กิตติศักด์ิ  จอมทอง นาย 927 

035550802046-628   จารุพักตร�  ดวงจันทร� นางสาว 928 

035550802091-229   ชวัลรัตน�  หิรัณยรัชต� นางสาว 929 

035550802093-830   ณัฏฐธิดา  สิทธิผล นางสาว 930 

035550802076-331   ณัฐวีณ�  เพลินธนกิจ นางสาว 931 

035550802070-632   ดาราวดี  เกตุสําเภา นางสาว 932 

035550802056-533   เดชพัน  เจริญศรี นาย 933 

035550802005-234   ทวิพร  ตุ<มทรัพย� นางสาว 934 

035550802053-235   ธนาภรณ�  เกตุชาติ นางสาว 935 

035550802017-736   ธนาวุฒิ  บุญเลิศลพ นาย 936 

035550802052-437   ธิดาพร  เดชเอี่ยม นางสาว 937 

035550802057-338   ธิติกร  พินิจ นาย 938 

035550802066-439   ธิติวุฒิ  ทองไทย นาย 939 

035550802069-840   ธีรัตม�  แก<วพิชัย นาย 940 

035450802050-141   นพรัตน�  จันโท นาย 941 

035550802086-242   นภนิภา  คชวงษ� นางสาว 942 

035550802077-143   นภัสวรรณ  สมทรัพย� นางสาว 943 

035450802013-944   นุชฎา  นาวารัตน� นางสาว 944 

035550802002-945   บุญฑิกา  เอี่ยมสําอางค� นางสาว 945 

035550802062-346   ประภา  มัสและ นางสาว 946 

035550802071-447   ปVณฑารีย�  เทียนม่ัน นางสาว 947 

035550802084-748   ปาณิสรา  ยิ้มวิหก นางสาว 948 

035550802027-649   ป;ยะฉัตร  ศิริลักษณ� นางสาว 949 

035550802014-450   ป;ยะพัทธ�  สีขาวรส นาย 950 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�พงศ�กฤษฎิ์ พละเลิศ

หน<า 38/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด)านซ)าย)

 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน/และวิทยุกระจายเสียง) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035550802011-01   พงศธร  ธรรมขันธ� นาย 951 

035550802085-42   พงษ�เพชร  จันทะสอน นาย 952 

035550802004-53   พรสวรรค�  รุ$งเรืองซ่ึงสกุล นางสาว 953 

035550802006-04   พลอย  วัฒนกูล นางสาว 954 

035550802025-05   พิชชานันท�  ภูนาเพ็ชร นางสาว 955 

035550802020-16   พิชชาพร  นาคเดช นางสาว 956 

035550802050-87   พิสิฐ  แจ<งจั่น นาย 957 

035550802079-78   พีระพงศ�  หนูพรหม นาย 958 

035550802045-89   ภาคภูมิ  ศรีศักดานุวัตร นาย 959 

035550802044-110   มนัญชยา  ซึมไพศาล นางสาว 960 

035550802087-011   มารุต  โสมนรินทร� นาย 961 

035550802049-012   รพีศิลปY  รัตนบ<านกรวย นาย 962 

035550802061-513   วชิระ  สิริธรรมานุวงศ� นาย 963 

035550802072-214   วนิดา  ชาเทราช นางสาว 964 

035550802037-515   วรรณรัตน�  ใจรัก นางสาว 965 

035550802032-616   วรรณวิสา  แก<วประทับศรี นางสาว 966 

035550802019-317   วราพร  พูนสะผล นางสาว 967 

035550802015-118   วริษฐา  ปานเช้ือ นางสาว 968 

035550802063-119   วัสวี  แสงจรัสวิชัย นาย 969 

035550802090-420   วารุณี  คําภา นางสาว 970 

035550802010-221   วิญาพร  เรียบจันทึก นางสาว 971 

035550802003-722   วิสทวัศ  สระทองอินทร� นาย 972 

035550802018-523   ศศธร  ฟVกสุวรรณ นางสาว 973 

035550802039-124   สาวิตรี  ศรีหาภาค นางสาว 974 

035550802060-725   สิรภพ  ชัยชนะศักด์ิ นาย 975 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ

หน<า 39/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด)านขวา)

 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน/และวิทยุกระจายเสียง) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035550802021-926   สุธิดา  ชูจันทร�ทอง นางสาว 976 

035550802024-327   หทัยรัตน�  ขันถม นางสาว 977 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035550803064-828   กรกมล  ควรแถลง นางสาว 978 

035550803072-129   กวินทราดา  นาคพุก นางสาว 979 

035550803084-630   กัณฑ�อเนก  แช$มช่ืน นาย 980 

035550803053-131   กันตธัช  เจริญยิ่ง นาย 981 

035550803083-832   กานต�พงศ�  มงคลนาม นาย 982 

035550803021-833   เกียรติศักด์ิ  โพธิ์น<อย นาย 983 

035550803012-734   จิราภา  ศรีสวัสด์ิ นางสาว 984 

035550803041-635   ชลัญญา  นุ$มคล<าย นางสาว 985 

035550803013-536   ชิดชนก  ทรัพย�พร<อม นางสาว 986 

035550803024-237   ณัฐฐา  หมู$อําพันธ� นางสาว 987 

035350803066-838   ณัฐพงษ�  ศรีแย<ม นาย 988 

035550803004-439   ณิชพัณณ�  วงศ�วีระศรี นางสาว 989 

035550803035-840   ต<องตรา  มีแก<ว นางสาว 990 

035550803058-041   ตุรากร  กรัณย�รณกร นาย 991 

035550803039-042   ธนพล  พู$ภมรไกรภพ นาย 992 

035550803075-443   ธนภัทร  แตงวิเชียร นาย 993 

035550803007-744   ธนัช  อังศุรัตนาภรณ� นาย 994 

035550803006-945   นภาภรณ�  แตงสีนวล นางสาว 995 

035550803066-346   นันท�นภัส  มูลม่ิง นางสาว 996 

035550803034-147   นันทวัน  แสงเทียน นางสาว 997 

035550803037-448   นิตยา  แจ<งดี นางสาว 998 

035550803033-349   นิรมล  เจริญมรรค นางสาว 999 

035550803068-950   นุศรา  วัตยา นางสาว 1000 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�นุจรี บุรีรัตน�

หน<า 40/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด)านซ)าย)

 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035450803022-91   บุณฑริก  เถาทอง นางสาว 1001 

035550803002-82   เบญจรัตน�  ปฏิมาพรวิวัฒน� นางสาว 1002 

035550803062-23   ปวรรัตน�  วัชรวิสุทธิ์ นางสาว 1003 

035550803026-74   ปวีณา  บุ$นวันนา นางสาว 1004 

035550803015-05   ปาณิศา  บัวลอย นางสาว 1005 

035550803019-26   ปุรินทร�  ห<วงสมุทร นาย 1006 

035550803009-37   พิมธิชา  เอี่ยมสุเมธ นางสาว 1007 

035550803005-18   เพชรรัตน�  จั่นบรรจง นางสาว 1008 

035550803049-99   ภัณฑิรา  ธีระพงษ� นางสาว 1009 

035550803080-410   มินตรา  จิตติเลิศพฤติ นางสาว 1010 

035350803058-511   เมธา  อินทร�แก<ว นาย 1011 

035550803076-212   ร$มฉัตร  ตรีแก<ว นาย 1012 

035550803045-713   รัชนี  ช่ืนอุรา นางสาว 1013 

035550803023-414   รัตนารี  พันผูก นางสาว 1014 

035550803027-515   วรรณภา  การบุญ นางสาว 1015 

035550803032-516   วัลลิภา  ศาลา นางสาว 1016 

035550803020-017   วิฑูรย�  แย<มยินดี นาย 1017 

035550803040-818   วีระพงษ�  อมรชัยนนท� นาย 1018 

035550803010-119   ศิริลักษณ�  คําศิริ นางสาว 1019 

035550803056-420   ศุภราช  รตางศุ นาย 1020 

035550803008-521   สันติภาพ  พิณยุไทย นาย 1021 

035550803003-622   สิงหา  บุญสม นาย 1022 

035550803054-923   สุชาดา  ทรัพย�สมาน นางสาว 1023 

035550803048-124   หทัยยุทธ  เนตรสอดกิจ นางสาว 1024 

035550803082-025   อดิศักด์ิ  ทับฉ่ํา นาย 1025 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ดร.กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์

หน<า 41/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด)านขวา)

 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035550803011-926   อนุวัต  ติยะวราพรรณ นาย 1026 

035550803038-227   อภิสิทธิ์  สีหมอก นาย 1027 

035550803079-628   อริสรา  เพ็งขุนทด นางสาว 1028 

035550803059-829   อิทธิธร  พรหมเสน นาย 1029 

035350803019-730   ดวงหทัย  ประทุม นางสาว 1030 

ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035550801004-631   แสงทวี  เกษสร ว$าท่ีร<อยตรี 1031 

035550802001-132   สุนีย�วรรณ  จับจิตต� ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 1032 

035550802016-933   ธันวา  สิงห�ครุ จ$าสิบเอกหญิง 1033 

 คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035760504013-234   ธัญชนก  เดชกําจรศักด์ิ นางสาว 1034 เงิน

035660503549-835   เจริญเดช  นักบุญ นาย 1035 

035760503015-836   บารมี  คําจัตุรัส นาย 1036 

035760504001-737   ภาคภูมิ  แซ$อ_อง นาย 1037 

035760504011-638   ลลิตา  มุทาพร นางสาว 1038 

035660503516-739   สงกรานต�  ขันนอก นาย 1039 

 ปริญญาครุศาสตร/อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ?า) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035250501009-540   กรกฎ  สุมน นาย 1040 

035450505023-841   กิตติพจน�  เกตุแก<ว นาย 1041 

035350501014-342   เจษฎา  ทองแย<ม นาย 1042 

035450505006-343   ฉัตรพัฒน�  น<อยพันธุ� นาย 1043 

035450505027-944   ฉัตรศิริ  มหิงสุพรรณ� นางสาว 1044 

035350501004-445   เฉลิมพสิทธิ์   พรหมทา  นาย 1045 

035450504029-646   ชฎาภรณ�  เฮงเจริญถาวร นางสาว 1046 

035450504028-847   ชาญกิตติ  โสภาพ นาย 1047 

035350504014-048   ชาตรี  บัวดวง นาย 1048 

035350501024-249   ชูศักด์ิ  ชูเมือง นาย 1049 

035450504019-750   ฐวัฒชัย  กระจ$างสังข� นาย 1050 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.นิธิพัฒน� อิ๋วสกุล

หน<า 42/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด)านซ)าย)

 คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม
 ปริญญาครุศาสตร/อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ?า) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035450504038-71   ณรงค�  ผ$านแผ<ว นาย 1051 

035450505008-92   ณรงค�ศักด์ิ  จงมีสุข นาย 1052 

035560501003-03   ณรงค�ศักด์ิ  สุยะลังกา นาย 1053 

035450505012-14   ธนโชติ  ทีคําแก<ว นาย 1054 

035450504012-25   ธนะวรรณ  สงวนทรัพย� นาย 1055 

035450501016-66   ธันวา  ช่ืนจิตร� นาย 1056 

035450501033-17   ธีรพงศ�  เพ็ชรคีรี นาย 1057 

035450501036-48   ธีรวัฒน�  ทองมุข นาย 1058 

035450504025-49   นรินทร  สุขสัน นาย 1059 

035450505014-710   นัฏพล  ว$ามา นาย 1060 

035350501025-911   นันธวุฒิ  ม่ันชัย นาย 1061 

035450505015-412   นิฐิพงษ�  ชอบสะอาด นาย 1062 

035450504015-513   ปวนิศา  แก<วแกมเกษ นางสาว 1063 

035450504004-914   ปุณยวัจน�  จันทร�อินทร� นาย 1064 

035450504023-915   ผานิตา  ผาเจริญ นางสาว 1065 

035450501007-516   พงศภัค  ชาวนํ้า นาย 1066 

035450504030-417   พิทยุตม�  บัวเมือง นาย 1067 

035450504041-118   พินิจ  ปV`นเจริญ นาย 1068 

035450504017-119   พิพัฒน�  เพ็ชรพันธ� นาย 1069 

035350504037-120   พุฒิกร  หญีตน<อย นาย 1070 

035450505021-221   เพ็ญนภา  ฮงสวัสด์ิ นางสาว 1071 

035350504044-722   ภัทรมาส  อินทสวัสด์ิ นางสาว 1072 

035450504032-023   ภาณุเดช  โสภารักษ� นาย 1073 

035450505028-724   ภาณุพันธ�  พัวกุลพานิช นาย 1074 

035450504037-925   รณฤทธิ์  เนลสัน นาย 1075 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สุนารี จุลพันธ�

หน<า 43/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด)านขวา)

 คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม
 ปริญญาครุศาสตร/อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ?า) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035450505022-026   วัชระ  ชะเอม นาย 1076 

035450501035-627   วิศณุ  หนูทรัพย� นาย 1077 

035250501014-528   วุฒิชัย  อมแก<ว นาย 1078 

035450504008-029   ศุภณัฐ  ม่ันใจ นาย 1079 

035450504005-630   สมชาติ  แสนคํา นาย 1080 

035450505018-831   สราวุธ  ปานดํา นาย 1081 

035560504007-832   สาวิตรี  มัทนัง นางสาว 1082 

035450505009-733   สุวิชญ�  ชนาธนสร นาย 1083 

035450504026-234   เสาวรส  แว$นแก<ว นางสาว 1084 

035450505007-135   หยกเพชร  วันฤกษ� นางสาว 1085 

035350501007-736   อดิศร   วงนรัตน�  นาย 1086 

035350505028-937   อนุชา  บุญเย็น นาย 1087 

035350501031-738   อภิวุฒิ  เตชะสุธรรม นาย 1088 

035450501029-939   อัครพล  ภู$เทศ นาย 1089 

035350505006-540   อัตสิทธิ์  กาละพงศ� นาย 1090 

 ปริญญาครุศาสตร/อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035450502012-441   กรวิชญ�  หวองเจริญพานิช นาย 1091 

035450503042-042   กฤษฎา  กาวีละเต็ม นาย 1092 

035350503033-143   กฤษดา  อนามนต� นาย 1093 

035350502030-844   กานติมน  ผลิตาฤทธิ์ นาย 1094 

035450502024-945   จักรพันธ�  ไพรหาร นาย 1095 

035450503043-846   จิราวัฒน�  บางลาภ นาย 1096 

035450502006-647   เจริญชัย  เติมทองไชย นาย 1097 

035250502025-048   ชาวีร�  บุญเรือง นาย 1098 

035450502010-849   ชุรีพร  สายบัวต$อ นางสาว 1099 

035450503017-250   เฌอริลิน  บุญทา นางสาว 1100 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�อดิศร จรัลวรกูลวงศ�

หน<า 44/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด)านซ)าย)

 คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม
 ปริญญาครุศาสตร/อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035350503003-41   ณัฐชานนท�  ไม<เกตุ นาย 1101 

035450502027-22   ดุลยทรรศน�  เงาวิจิตร นาย 1102 

035450502032-23   ทศพล  ฟQาคุ<ม นาย 1103 

035450502001-74   ทินกร  ลายทอง นาย 1104 

035450503040-45   พงศกร  รักใคร$ นาย 1105 

035450502007-46   พศวัต  แสนชารี นาย 1106 

035350502026-67   พิศุทธ�  สุทธะลักษณ� นาย 1107 

035450503044-68   พีรวิชญ�  เชาว�ช$างเหล็ก นาย 1108 

035450502025-69   พุทธธิดา  บุญเสมา นางสาว 1109 

035450503006-510   ภานุวัฒน�  จันทร�น้ําสระ นาย 1110 

035350503035-611   ภานุวัฒน�  บุญสมพงษ� นาย 1111 

035450503015-612   ภูรินทร�  ศรีจุรี นาย 1112 

035450502029-813   รวีภาส  หัตถะบูรณ� นาย 1113 

035450502002-514   ราชิต  คงแก<ว นาย 1114 

035450503029-715   เรณู  สารการ นางสาว 1115 

035450503010-716   วชิรวิทย�  อุทธิยา นาย 1116 

035350503020-817   วิษณุ  เดชขนาบ นาย 1117 

035450503003-218   ศรศักด์ิ  อยู$อ$อน นาย 1118 

035350503031-519   ศานติ  เคารพ นาย 1119 

035450502005-820   ศิริทัศน�  ไทยสมัคร นาย 1120 

035150502012-021   ศุภกร  เลาหโรจน�กุล นาย 1121 

035450503033-922   ศุภชัย  ลิมป;สวัสด์ิ นาย 1122 

035350503036-423   สมชนก  พรหมเจริญ นาย 1123 

035350503002-624   สันติสุข  สําลี นาย 1124 

035450503020-625   สาธุชน  เฉลิมภาค นาย 1125 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ศุภโชค ตันติวิวัทน�

หน<า 45/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด)านขวา)

 คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม
 ปริญญาครุศาสตร/อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035450502011-626   สานุกรณ�  เจริญสุข นาย 1126 

035450502026-427   สาโรจน�  บุญกลัด นาย 1127 

035350503026-528   สุชาติ  สาเอี่ยม นาย 1128 

035350503009-129   สุทธิรักษ�  วรรณนิยม นาย 1129 

035450503028-930   สุนิศา  สินกล่ิน นางสาว 1130 

035560502058-331   สุเมธ  สีทองทุม นาย 1131 

035350503011-732   สุวิทย�  มัณฑจิตร� นาย 1132 

035450503021-433   สุวินัย  เหมือนทิพย� นาย 1133 

035450503001-634   โสภณ  บุญแต$ง นาย 1134 

035350503006-735   อภิชาติ  จริตวงษ� นาย 1135 

035350503012-536   อภิชาติ  ฮะไล< นาย 1136 

035350502017-537   อภิวัฒน�  นิลดี นาย 1137 

035450503023-038   อําพล  ค้ิมวงษ�ษา นาย 1138 

035250502007-839   สิทธินันท�  บุญฤทธิ์ นาย 1139 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ?า) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035760501015-040   กิติศักด์ิ  สังข�ทอง นาย 1140 

035760504003-341   ขจรศักด์ิ  นาราภักดีสกุล นาย 1141 

035760501016-842   ขจรศักด์ิ  เรืองประดับ นาย 1142 

035760501001-043   จักรกริช  ชังชะนา นาย 1143 

035760501009-344   จักรี  เมียงหมาย นาย 1144 

035660501002-045   ชนกพล  โสดารักษ� นาย 1145 

035760501030-946   ชาญณรงค�  สุเรณู นาย 1146 

035660501006-147   ชานนท�  อ<วนลํ่า นาย 1147 

035760501041-648   ธนกร  ไทรบัวแก<ว นาย 1148 

035760501017-649   ธนพงษ�  พาระพงษ� นาย 1149 

035760501018-450   ธนพล  พิพัฒน�เวช นาย 1150 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�วรดานันท� เหมนิธิ

หน<า 46/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด)านซ)าย)

 คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ?า) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035660501014-51   ธนวัฒน�  สืบไทย นาย 1151 

035760501027-52   ธนัตถ�  กิจประเสริฐ นาย 1152 

035760504008-23   ธีรพันธ�  เถื่อนถิ่น นาย 1153 

035660501007-94   นัฐพงษ�  โรจนบุรานนท� นาย 1154 

035760501004-45   บุญญฤทธิ์  อาศัย นาย 1155 

035760504002-56   พงศธร  ดุมลักษณ� นาย 1156 

035660501017-87   พรสวัสดิ์  โชคสวัสด์ิ นาย 1157 

035760501007-78   พิชญพงศ�  ปุจฉาการ นาย 1158 

035760501002-89   ภัควัฒน�  มากจงดี นาย 1159 

035760501040-810   ภัทรพล  ลีสวัสด์ิวงศ� นาย 1160 

035760501034-111   ภัทรพล  เอี่ยมอ<น นาย 1161 

035760504012-412   ภูวดล  ด<วงเทพ นาย 1162 

035760501039-013   วันเฉลิม  สมปรีดา นาย 1163 

035660501001-214   วันเฉลิม  เอี่ยมต้ัง นาย 1164 

035660501020-215   ศิปานนท�  ปSเจริญกิจ นาย 1165 

035760501019-216   สมคิด  อนุคุต นาย 1166 

035660501015-217   สรายุทธ�  เกตุชีพ นาย 1167 

035760501029-118   สุรเดช  แสงอุรัย นาย 1168 

035760501005-119   เสฎฐวุฒิ  ทองขาว นาย 1169 

035760501033-320   อรรคพล  เทพวิญญากิจ นาย 1170 

035660501010-321   เอกพันธ�  อาจละออ นาย 1171 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035760502005-022   กฤษดา  มะโนเท่ียง นาย 1172 

035760502019-123   กิติศักด์ิ  สินเพ็ง นาย 1173 

035660502006-024   โกเมท  รัศมี นาย 1174 

035660503503-525   จรูญ  อุดมโภชน� นาย 1175 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สุปVญญา สิงห�กรณ�

หน<า 47/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด)านขวา)

 คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035660502020-126   จักรพันธ�  จันทร�สีดา นาย 1176 

035560503608-427   จีระศักด์ิ  สุวรรณดี นาย 1177 

035660503504-328   ชัชชัย  สุจริต นาย 1178 

035660503528-229   ชัยณรงค�  พรมนา นาย 1179 

035760502056-330   ฐิติวัฒน�  นาดาม<วน นาย 1180 

035760502058-931   ณัฎฐกิตต์ิ  อินทนอย นาย 1181 

035660502003-732   ณัฐพงษ�  มะขามปQอม นาย 1182 

035760502013-433   ณัฐพล  พานไทย นาย 1183 

035560503607-634   ณัฐพิสิษฐ�  ทิพย�รอด นาย 1184 

035660502016-935   ณัฐวร  สีดาน<อย นาย 1185 

035560503534-236   ดนัย  วงษ�ชาลี นาย 1186 

035660503501-937   ดนุพล  จรูญชนม� นาย 1187 

035660503518-338   ไตรศักด์ิ  ลุนชัยภา นาย 1188 

035760503003-439   ทศพร  เงินดี นาย 1189 

035760502033-240   เทพปVญญา  แซ$โห นาย 1190 

035660503506-841   ธนภณ  ปVญญาบุญศิริ นาย 1191 

035660502014-442   ธนศักด์ิ  แดงเสม นาย 1192 

035760503011-743   ธนัชนนท�  พิมพ�สุภานนท� นาย 1193 

035760502054-844   ธนายงค�  แก<วมานพ นาย 1194 

035660503525-845   ธรรมปพณธ�  นพหงษ�ขจร นาย 1195 

035560503570-646   ธวัช  เกิดโนนลาน นาย 1196 

035560503609-247   ธานี  รอบคอบ นาย 1197 

035760502001-948   ธีระศักด์ิ  บัวจั่น นาย 1198 

035560503572-249   นัฐพล  สุขอยู$ นาย 1199 

035660502011-050   นิรุตน�  มิยา นาย 1200 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ขนิษฐา ดีสุบิน

หน<า 48/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด)านซ)าย)

 คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035560503536-71   บัญชา  บุดดาหล นาย 1201 

035760502042-32   แบงค�ชาติ  ช$างหลก นาย 1202 

035760503009-13   ปฏิญญา  อุปVชฌาย� นาย 1203 

035660503515-94   ประบัตพร  ปVญญา นาย 1204 

035660503529-05   ประวิตร  บุญโสม นาย 1205 

035760502046-46   ประเสริฐ  สุจริต นาย 1206 

035660503541-57   ปริญญา  เขียวผาบ นาย 1207 

035760502007-68   ปVญญา  เสนาจันทร� นาย 1208 

035660503505-09   ป;ยะ  เทียนปล่ัง นาย 1209 

035660503533-210   เผ$าพันธุ�  พันธุระ นาย 1210 

035760503006-711   พงศกร  นัดทะยาย นาย 1211 

035660503513-412   พงศ�ศักด์ิ  บุญไทย นาย 1212 

035760503013-313   พยงเดช  บุญมี นาย 1213 

035660502004-514   พรพงศ�  กลํ่าน<อย นาย 1214 

035760502008-415   พรหมพร  รุจิราภา นาย 1215 

035560503601-916   พิชัย  ใจวงษ�สี นาย 1216 

035660502017-717   พิริยะ  บัวขัน นาย 1217 

035660502005-218   พิศณุ  สุนทร นาย 1218 

035760502025-819   พิสิฐ  ต$ายเเสง นาย 1219 

035660502026-820   ภาคภูมิ  เมืองโพธิ์ นาย 1220 

035760503001-821   ภาณุวัฒน�  วาทะสุนทรพงศ� นาย 1221 

035660503526-622   ภานุวัฒน�  หมอกเจริญ นาย 1222 

035660503544-923   มนต�ณัฐ  กชอําไพ นาย 1223 

035560503596-124   ยุทธการ  จันปVน นาย 1224 

035660502002-925   ยุทธพิชัย  ไก$ฟQา นาย 1225 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ภูเบท อินทขันตี

หน<า 49/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด)านขวา)

 คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035760502052-226   วชิระ  นุชรักษ� นาย 1226 

035660503540-727   วรฉัตร  วันเพ็ง นางสาว 1227 

035660502018-528   วสันต�  รุ$งเรือง นาย 1228 

035660503507-629   วิริทนัย  สวัสด์ิสุข นาย 1229 

035760502003-530   วิศรุต  ศรีทรง นาย 1230 

035560503583-931   วิศรุต  อ$อนอิ่ม นาย 1231 

035760503004-232   วิศวกร  สกุลเด็น นาย 1232 

035660503509-233   วิษณุ  ชาวโนนไทย นาย 1233 

035760502026-634   วุฒิชัย  กรีพันธุ� นาย 1234 

035760502002-735   ศุภากร  มณีสุข นาย 1235 

035660502021-936   เศกสิทธิ์  ยางสวย นาย 1236 

035760503014-137   สกุลชัย  รัตนพันธ� นาย 1237 

035660503550-638   สมบูรณ�  ศิริพันธ� นาย 1238 

035560503526-839   สมพงษ�  ชัยรุจจรูญ นาย 1239 

035560503537-540   สรยุทธ  สังคเลิศ นาย 1240 

035760503012-541   สุทธิศักด์ิ  สายแก<ว นาย 1241 

035560503523-542   สุรศักด์ิ  บุดดีหงษ� นาย 1242 

035660503511-843   สุริโย  โกเมฆ นาย 1243 

035560503564-944   อฐิราช  หงษ�วิจิตร นาย 1244 

035660502019-345   อธิพงษ�  วงค�ชมภู นาย 1245 

035760503007-546   อนันต�  แสนสนุก นาย 1246 

035760502030-847   อนุชา  อินตะนัย นาย 1247 

035560503606-848   อนุสรณ�  ศรีแก<วอ$อน นาย 1248 

035660503522-549   อภิรักษ�  คําเวียงคํา นาย 1249 

035660503514-250   อภิรักษ�  สมัญญา นาย 1250 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ�

หน<า 50/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด)านซ)าย)

 คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035660502007-81   อภิสิทธิ์  ภูริชนพิทักษ� นาย 1251 

035560503628-22   อาทิตย�  จ$ามีเคน นาย 1252 

035760503017-43   อานนท�  แอธน นาย 1253 

035660502010-24   อุเทน  พูนยอด นาย 1254 

035760502031-65   เอกวัตร  เจ<าสันเทียะ นาย 1255 

ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

035760502050-66   ธัชชัย  สีเฟXอง ว$าท่ีร<อยตรี 1256 

035560503533-47   ป;ติธรรม  เกิดภู$ ว$าท่ีร<อยตรี 1257 

035660503512-68   วีรชาติ  คุ<มทรัพย� ว$าท่ีร<อยตรี 1258 

035350501032-59   สุรสิทธิ์  ศรีสุขหวัง ว$าท่ีร<อยตรี 1259 

035760501006-910   ปุณณวัฒน�  ช$ออ$วม ว$าท่ีเรืออากาศตรี 1260 

035450505004-811   ณัฐวุฒิ  เตือนอุดมศีล สิบตรี 1261 

 คณะศิลปศาสตร/
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550102046-412   เพ็ญพิชชา  สังวรวงศา นางสาว 1262 ทอง

075550102024-113   สุกัญญา  โพธิ์เล็ก นางสาว 1263 เงิน

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550102088-614   เจนจิรา  ธรรมนิตย�นิยม นางสาว 1264 

075550103011-715   ชนิสรา  ช่ืนแช$ม นางสาว 1265 

075550102095-116   ญาณิศา  รุ$งโรจน�วณิชย� นางสาว 1266 

075550102015-917   ดลนภา  มาลาแวจันทร� นางสาว 1267 

075550103044-818   ภครินทร�  เรืองศิริสุวรรณ นางสาว 1268 

075550102036-519   เสาวนิตย�  สุทธิวิริยะกุล นางสาว 1269 

075550102034-020   อลิสา  เด$นโกวงษ� นางสาว 1270 

075550102019-121   เอ  ยศพร้ิงพันธ� นางสาว 1271 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท0องเท่ียว) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550101039-022   กชรัตน�  เกาเตWะ นางสาว 1272 

075550101064-823   กนกพร  เล้ียงรักษา นางสาว 1273 

075550101096-024   กมลวรรณ  พร<อมเพรียง นางสาว 1274 

075550101037-425   กฤตนัย  อินทร�วัน นาย 1275 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ญาณาธร เธียรถาวร

หน<า 51/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด)านขวา)

 คณะศิลปศาสตร/
 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท0องเท่ียว) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075350101042-926   กฤติน  กมลชัยวานิช นาย 1276 

075550101055-627   กฤษณะ  เอมบัว นาย 1277 

075550101013-528   กฤษดา  ยะวัน นาย 1278 

075550101086-129   กันตภณ  ปานเงิน นาย 1279 

075550101048-130   กาญจนมาส  โรจนวิชัยวัฒน� นางสาว 1280 

075550101097-831   กานติมา  เรืองรองสรไกร นางสาว 1281 

075550101057-232   กิตติศักด์ิ  นี นาย 1282 

075550101088-733   จินต�จุฑา  ลมูลภักด์ิ นางสาว 1283 

075550101060-634   จิรัฏฐ�  ขานเกตุ นาย 1284 

075550101084-635   จิรายุ  โพธิ์ไพโรจน� นาย 1285 

075550101081-236   ชนาพร  รอดนิล นางสาว 1286 

075550101030-937   ชมพูนุช  เทวีลาภรณ� นางสาว 1287 

075550101098-638   ชาญณรงค�  พลเลิศ นาย 1288 

075550101083-839   ชาลิดา  รักเจริญ นางสาว 1289 

075550101024-240   ฑิตฐิตา  วุฒิโยธิน นางสาว 1290 

075550101069-741   ณฉัตร  จตุรเศรษฐกุล นางสาว 1291 

075550101092-942   ณัฏฐา  ช$วงโชติกุล นางสาว 1292 

075550101061-443   ณัฐกัญญา  ขอเจริญ นางสาว 1293 

075450101071-644   ณัฐฐินันท�  กองผ<าขาว นางสาว 1294 

075550101032-545   ณัฐดนัย  ธีระปกรณ�กุล นาย 1295 

075550101043-246   ณัฐธิดา  ทองมี นางสาว 1296 

075550101067-147   ณัฐพล  มีศิลปY นาย 1297 

075450101053-448   ณัฐพล  สิงห�แก<ว นาย 1298 

075550101078-849   ณัฐภัทร  บุญจันทร� นาย 1299 

075550101006-950   ดนัยพล  วารีเจริญ นาย 1300 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ปภาดา สืบพลาย

หน<า 52/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด)านซ)าย)

 คณะศิลปศาสตร/
 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท0องเท่ียว) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075450101055-91   ทรรธร  พุทธรังษี นาย 1301 

075550101066-32   ทัศนพล  เกิดพูล นาย 1302 

075550101020-03   ทิพย�ชนก  วรรณา นางสาว 1303 

075550101022-64   ไทยคม  วรนัยพินิจ นาย 1304 

075550101044-05   ธณัฐชา  คมขํา นางสาว 1305 

075550101019-26   ธนัญญา  ศรีเมือง นางสาว 1306 

075550101070-57   ธัญลักษณ�  ขอนทอง นางสาว 1307 

075550101045-78   ธีรวัฒน�  วงค�ชัย นาย 1308 

075550101080-49   ธีรวีร�  ซาแสง นาย 1309 

075550101036-610   นราธิป  สินสืบผล นาย 1310 

075550101051-511   นันทวิทย�  อึ้งอัมพร นาย 1311 

075550101001-012   บัณฑิตา  วงศ�งาม นางสาว 1312 

075550101018-413   เบญจพร  แดงวิสุทธิ์ นางสาว 1313 

075550101049-914   ปทิตตา  แก<วคําลา นางสาว 1314 

075550101005-115   ประภากมล  ดีประยูร นางสาว 1315 

075550101004-416   ปVทมา  แทนวันดี นางสาว 1316 

075550101009-317   ปารวี  บุญเซียม นางสาว 1317 

075550101068-918   พงษ�ศักด์ิ  วรรณปวง นาย 1318 

075550101015-019   พิชญานิน  ฤทธิคง นางสาว 1319 

075550101033-320   พุทธิดา  ต้ังมานะวราพงศ� นางสาว 1320 

075550101034-121   ภัสรา  วัฒนธานี นางสาว 1321 

075550101085-322   ภาพันธ�  ดีประดิษฐ� นางสาว 1322 

075550101017-623   มธุรส  จิตรสุภาพ นางสาว 1323 

075450101026-024   ยศธร  พิทักษ� นาย 1324 

075550101010-125   รจเรศ  เช้ือเดิม นางสาว 1325 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ชัยวุฒิ ชัยฤกษ�

หน<า 53/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด)านขวา)

 คณะศิลปศาสตร/
 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท0องเท่ียว) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550101100-026   รติรัตน�  ทองโชติ นางสาว 1326 

075550101054-927   วนิดา  ผลาผล นางสาว 1327 

075550101012-728   วิราภรณ�  ทองเล็ก นางสาว 1328 

075550101038-229   วีณา  อินทรีย� นางสาว 1329 

075550101077-030   ศิรดา  ศรีจันทร� นางสาว 1330 

075550101031-731   ศิรวิทย�  บัวบางดิง นาย 1331 

075450101077-332   ศิริญาพร  วรวิจิตรชัยกุล นางสาว 1332 

075550101091-133   ศิรินภา  ป]ายปาน นางสาว 1333 

075550101035-834   ศิวพร  ทิพภูนอก นางสาว 1334 

075550101095-235   สกุลรัตน�  ชูเงิน นางสาว 1335 

075550101073-936   สุขธัช  เวชกิจ นาย 1336 

075550101029-137   สุชาดา  สราญช่ืน นางสาว 1337 

075450101056-738   สุฑาภรณ�  สีแก<ว นางสาว 1338 

075550101089-539   สุภาวรรณ  เหล็งบุญ นางสาว 1339 

075550101071-340   สุวณิชช�  ศรีอ$อน นางสาว 1340 

075450101097-141   สุวรรณยา  คล<ายสุบรรณ� นางสาว 1341 

075550101076-242   เสาวรัตน�  นามมะริด นางสาว 1342 

075550101040-843   เสาวลักษณ�  นาคประยูร นางสาว 1343 

075550101075-444   หัทยา  สระมุณี นางสาว 1344 

075550101058-045   อณุภา  ภู$ศรี นางสาว 1345 

075550101090-346   อริสา  พันมูล นางสาว 1346 

075550101007-747   อรุณี  บัวสระ นางสาว 1347 

075550101014-348   อัมพร  ฤกษ�ชัย นางสาว 1348 

075550101028-349   อุษา  ชัยกุล นางสาว 1349 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550102027-450   กนกอร  ขอสินกลาง นางสาว 1350 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�วารีรัตน� ทิพวารี

หน<า 54/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด)านซ)าย)

 คณะศิลปศาสตร/
 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550102063-91   กัญญารัตน�  แย<มขะมัง นางสาว 1351 

075550102021-72   กันต�กนิษฐ�  สมร$าง นางสาว 1352 

075550102058-93   กิตติศักด์ิ  เฉลิมโยธิน นาย 1353 

075550102092-84   คันธรัตน�  พึ่งพาพงศ� นางสาว 1354 

075550102098-55   จตุพร  จันทร�แจ$ม นางสาว 1355 

075550102060-56   ชนัดดา  เลาะลาเมาะ นางสาว 1356 

075550102094-47   ชมพูนุท  นกเล็ก นางสาว 1357 

075550102011-88   ชิตชัย  ส$องสันติภาพ นาย 1358 

075550102089-49   ณัฐกฤตา  ปวงคํา นางสาว 1359 

075550102022-510   ณัฐกานต�  สุวะมาตย� นางสาว 1360 

075550102017-511   ณัฐชา  เหี้ยมทับ นางสาว 1361 

075550102026-612   ณัฐฐา  รวมทรัพย� นางสาว 1362 

075550102100-913   ณัฐนนท�  แข็งขัน นาย 1363 

075550102014-214   ณัฐพล  สุริยศ นาย 1364 

075550102068-815   ณัฐภรณ�  ประกอบกิจ นาย 1365 

075550102071-216   ณิชชารีย�  บุญร$วม นางสาว 1366 

075550102077-917   ณิชา  แสงเงิน นางสาว 1367 

075550102062-118   ทิพวรรณ  รสเสือ นางสาว 1368 

075550102075-319   ธนทัต  พ$วงระยับ นาย 1369 

075550102038-120   ธราทร  จามจุรี นางสาว 1370 

075550102049-821   นิศาชล  พัดราวี นางสาว 1371 

075550102084-522   นิสาชล  งามขํา นางสาว 1372 

075550102041-523   บัลลังค�  แซ$ต้ัง นาย 1373 

075550102045-624   บุณฑริกา  เต็มเปSTยม นางสาว 1374 

075550102028-225   ปฏิญญา  จิตโสภณกุล นางสาว 1375 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ภูมิพัฒน� ทองคํา

หน<า 55/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด)านขวา)

 คณะศิลปศาสตร/
 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550102009-226   ปณิธิ  นาวินโชคธรรม นาย 1376 

075550102056-327   ปนัดดา  จันทะละพัง นางสาว 1377 

075550102099-328   ปภัทร�สรร  บัณฑิตวิทวีชัย นาย 1378 

075550102042-329   ปาณิสรา  สีล$า นางสาว 1379 

075550102069-630   ป;ยมาศ  พลอยกัณหา นางสาว 1380 

075550102002-731   ผกามาศ  มีแปQน นางสาว 1381 

075550102035-732   พรพรรณ  อ่ําแก<ว นางสาว 1382 

075550102078-733   พิชิตพล  ศรีดวงมณีฉาย นาย 1383 

075550102097-734   ภัทรา  ปรีดี นางสาว 1384 

075550102073-835   ภัทราวดี  เจียตระกูล นางสาว 1385 

075550102093-636   ยุพาวรรณ  อามาตย�มนตรี นางสาว 1386 

075550102010-037   รดา  ภูมิผักแว$น นางสาว 1387 

075550102082-938   รังสิต  เขมวสุธามาศ นาย 1388 

075550102044-939   รุ$งรัตน�  ทองบังใบ นางสาว 1389 

075550102091-040   รุจิรา  พงษ�โบกุล นางสาว 1390 

075550102039-941   ลินดา  สุขชุ$ม นางสาว 1391 

075550102057-142   วธัญญา  หว$างเจนผล นางสาว 1392 

075550102072-043   วนิดา  ขาวผ$อง นางสาว 1393 

075550102066-244   วิฑิต  อุดมวิทิต นาย 1394 

075550102064-745   วิรัลหทัย  ฉัตรพงศ�หิรัญ นางสาว 1395 

075550102051-446   สายสุดา  ฝางนอก นางสาว 1396 

075550102031-647   สุพัฒน�  แซ$หล่ิม นาย 1397 

075550102006-848   สุพิชชา  กล่ินหอม นางสาว 1398 

075550102059-749   สุภาภรณ�  เหลืองพานิช นางสาว 1399 

075550102025-850   สุภารัตน�  มุขตWาด นางสาว 1400 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สุภาวดี พุ$มไสว

หน<า 56/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด)านซ)าย)

 คณะศิลปศาสตร/
 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550102080-31   สุรัชชะ  วนิชวัฒนะ นาย 1401 

075550102037-32   สุรัสวดี  คชรัตน� นางสาว 1402 

075550102052-23   สุวรรณณี  กมลสาร นางสาว 1403 

075550102054-84   เสาวลักษณ�  อยู$เจริญ นางสาว 1404 

075550102074-65   อทิตา  จัสกิล$า นางสาว 1405 

075550102079-56   อภินันท�  ป;ยะไทยเสรี นาย 1406 

075550102076-17   อภิสราลักษณ�  เหลืองวัฒนะวุฒิ นางสาว 1407 

075550102030-88   อรพรรณ  พานสอาด นางสาว 1408 

075550102032-49   อุษณีย�  จันโต นางสาว 1409 

075550102061-310   แอน  กมลสุทธินนท� นางสาว 1410 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550103079-411   กชกร  แซ$จู นางสาว 1411 

075550103039-812   กชภัส  ศรุติภิญโญ นางสาว 1412 

075550103059-613   กิตติพงศ�  อินทรสันต์ิ นาย 1413 

075550103067-914   กิตติยา  แกะเฮ<า นางสาว 1414 

075550103093-515   ขนิษฐา  แก<ววิเศษ นางสาว 1415 

075550103071-116   จุฬารัศม์ิ  ปฐมทศพร นางสาว 1416 

075550103084-417   ชฎาเพชร  ไชยวงศา นางสาว 1417 

075550103012-518   ชลนาท  ณ วิเชียร นางสาว 1418 

075550103014-119   ชวัลลักษณ�  วันธิกุล นางสาว 1419 

075550103091-920   ฐานวัฒน�  ศรีวรพันธุ� นาย 1420 

075550103007-521   ฐิตารีย�  จันทร�ฝาง นางสาว 1421 

075550103021-622   ณัฐชยา  มนต�ไกรเวศย� นางสาว 1422 

075550103060-423   ณัฐวรรธน�  เสวกเสนีย� นาย 1423 

075550103078-624   ดวงกมล  บุญรอด นางสาว 1424 

075550103017-425   ดวงมณี  พานทองเกล<า นางสาว 1425 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ภาวิณี อุ$นวัฒนา

หน<า 57/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด)านขวา)

 คณะศิลปศาสตร/
 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550103052-126   ตฤณธวัช  เงาภู$ทอง นาย 1426 

075550103024-027   ทิพาภรณ�  ทองคล<าย นางสาว 1427 

075550103003-428   ธนกร  สุนทรพฤกษ� นางสาว 1428 

075550103061-229   ธนวัต  จ<อยสุดใจ นาย 1429 

075550103023-230   ธัญญพัทธ�  นราภิรมย�ขวัญ นางสาว 1430 

075550103019-031   ธารีรัตน�  อุ$นเสนา นางสาว 1431 

075550103070-332   นรกมล  ไม<รอด นางสาว 1432 

075550103081-033   นรินทร�  แซ$เอี้ยว นาย 1433 

075550103050-534   นวพร  แก<วทิพย� นางสาว 1434 

075550103030-735   นันทวุฒิ  ปQอมเพ็ชร�ทอง นาย 1435 

075550103032-336   ประภาพร  ฮวดสวาท นางสาว 1436 

075550103065-337   ปรางทิพย�  น่ิมกลาง นางสาว 1437 

075550103034-938   ปรารถนา  เกรียงไกร นางสาว 1438 

075550103077-839   ปVญจรัตน�  บุญชูช$วย นางสาว 1439 

075550103004-240   ป;ยปาณ  เต$งตระกูล นาย 1440 

075550103056-241   ปุณฑริกา  บัวสุวรรณ นางสาว 1441 

075550103043-042   พชรา  อิ่มจรูญ นางสาว 1442 

075550103055-443   พรพิมล  เทียนทอง นางสาว 1443 

075550103027-344   พัชรินทร�  สุขน<อย นางสาว 1444 

075550103075-245   พีรนัท  ประสิทธินาวา นางสาว 1445 

075550103045-546   พีรพงษ�  แสนสงค� นาย 1446 

075550103082-847   ภูมิสิริ  ใจเย็น นาย 1447 

075550103048-948   มัทนา  กล$อมจิต นางสาว 1448 

075550103054-749   มารีนัช  วาทยานนท� นางสาว 1449 

075550103089-350   รัชดาภรณ�  จันทร�เจริญ นางสาว 1450 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�นุชนาฎ สายทอง

หน<า 58/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด)านซ)าย)

 คณะศิลปศาสตร/
 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550103057-01   รัตตินันท�  ศรีศักดิ์ดี นางสาว 1451 

075550103092-72   ลักขณาวรรณ  ทองฝาก นางสาว 1452 

075550103047-13   ลัดดา  กัณหาปQอง นางสาว 1453 

075550103069-54   วัชรี  จรดล นางสาว 1454 

075550103040-65   วาสนา  บัวทิพย� นางสาว 1455 

075550103009-16   วิภาวัลย�  โสวรรณะ นางสาว 1456 

075550103036-47   วิรัลฐิตา  ประสงค�ช$วย นางสาว 1457 

075550103087-78   วีราพัชร�  ไกรวุฒิคุณานนท� นาย 1458 

075550103033-19   ศรัญญา  มีมุ<ย นางสาว 1459 

075550103041-410   สุดารัตน�  ประพฤติธรรม นางสาว 1460 

075550103094-311   สุทธินันท�  ยมนา นางสาว 1461 

075550103025-712   สุมาลี  เอี่ยมมงคลสกุล นางสาว 1462 

075550103006-713   เหมปVฐน�  น<อยนวล นาย 1463 

075550103031-514   อารียา  นวานุช นางสาว 1464 

075550103049-715   อุบลวรรณ  กล่ินพายัพ นางสาว 1465 

075550103058-816   อุบลวรรณ  ศรีขาวรศ นางสาว 1466 

ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075450101081-517   ภัทรพล  เอี่ยมรอด ว$าท่ีร<อยตรี 1467 

075550102047-218   นิสาชล  กล่ินกุหลาบ ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 1468 

075550102033-219   วนิดา  กาละเมฆ ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 1469 

075550101021-820   สรญา  เพิ่มวงศ�นิติกร ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 1470 

 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

135550603044-121   ธราธิป  มงคล นาย 1471 ทอง

135550603045-822   อัจฉรา  แก$นแก<ว นางสาว 1472 เงิน

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

135760601016-623   จุฑามาศ  สุขแยง นางสาว 1473 

135760601011-724   ณรงค�สิทธิ์  บุตรพรม นาย 1474 

135760601012-525   อรัญกานต�  อินตWะปVน นางสาว 1475 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�นฤพน ไพศาลตันติวงศ�

หน<า 59/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด)านขวา)

 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเสื้อผ)า) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

135550601011-226   กัญญาภัค  สีต�วรานนท� นางสาว 1476 

135450601029-727   กัลยา  คํามาต นางสาว 1477 

135550601040-128   กิ่งแก<ว  หล<าขวา นางสาว 1478 

135550601034-429   กิตติ  แตงเท่ียง นาย 1479 

135550601044-330   ขวัญพร  บุญสนอง นางสาว 1480 

135660601009-331   จริยา  ปุดแอ นางสาว 1481 

135760601004-232   จินตนา  ภิรมย� นางสาว 1482 

135760601005-933   ชุติมา  โอเปSย นางสาว 1483 

135550601020-334   โชคฐิกร  รุณนก นาย 1484 

135550601037-735   ณัฏฐาพร  สายสิญจน� นางสาว 1485 

135550601042-736   ณัฐชา  ลังประเสริฐ นางสาว 1486 

135550601029-437   ณัฐมน  เทศทิม นางสาว 1487 

135550601018-738   ธณัฐชกรณ�  สิริบริบูรณ�รัตน� นาย 1488 

135550601006-239   ธานินทร�  หัดถา นาย 1489 

135760601003-440   ธารารัตน�  แก<วรัตน� นางสาว 1490 

135450601028-941   ธีรเดช  ฉายแก<ว นาย 1491 

135760601017-442   นรเทพ  โปธิเปaง นาย 1492 

135550601021-143   นิศากร  อุปถัมภ� นางสาว 1493 

135550601008-844   เบญจวรรณ  น่ิงสมบูรณ� นางสาว 1494 

135550601012-045   ปณิสรา  สังขาว นางสาว 1495 

135550601025-246   พชรพล  สรรพดนตรี นาย 1496 

135550601049-247   ภัทรวุฒิ  โพธิ์ภักด์ิ นาย 1497 

135760601007-548   ภาวสุทธิ์  จันทร�ประเสริฐ นางสาว 1498 

135550601036-949   ม่ิงขวัญ  พึ่งยอด นางสาว 1499 

135450601039-650   เมลิสสา  รามพันธุ� นางสาว 1500 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ไอรดา สุดสังข�

หน<า 60/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด)านซ)าย)

 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเสื้อผ)า) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

135760601008-31   ยุพิน  ศรีชัยมูล นางสาว 1501 

135550601009-62   ลลิตา  ร่ืนกล่ินจันทร� นางสาว 1502 

135760601001-83   วรรธิรา  จันทอน นางสาว 1503 

135760601020-84   วรัญญา  แซ$ม<า นางสาว 1504 

135550601016-15   วราภรณ�  คําวันนา นางสาว 1505 

135550601031-06   วริญญา  จีนเพ็ชร นางสาว 1506 

135760601002-67   วาธิณี  จันทอน นางสาว 1507 

135550601033-68   วารุณี  ลีประเสริฐสุนทร นางสาว 1508 

135550601010-49   วิภาพร  ประสิทธิ์ศิริผล นางสาว 1509 

135550601032-810   ศุภรัตน�  ไกรสมุทร นางสาว 1510 

135550601026-011   สรินญา  แก<วดวงงาม นางสาว 1511 

135450601030-512   สุทธิชา  ดีประดิษฐ� นางสาว 1512 

135760601006-713   สุปรีชา  ประภากรลภัส นาย 1513 

135760601019-014   สุพิน  แซ$เฒ$า นางสาว 1514 

135550601001-315   สุภาภรณ�  ม่ันคง นางสาว 1515 

135550601043-516   เสรี  เซ่ียงจง นาย 1516 

135550601019-517   หงษ�ฟQา  แดนชมภู นาย 1517 

135550601027-818   อาริยา  ดีสัน นางสาว 1518 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

135550602026-919   จิรพันธ�  การบุญ นาย 1519 

135350602021-520   เจษฎา  เทพสลี นาย 1520 

135550602018-621   ฑิฆัมพร  สุภี นางสาว 1521 

135450602015-522   ณัฐสิทธิ์  โพธิ์หล<า นาย 1522 

135550602011-123   ธนิตยา  นนทองศรี นางสาว 1523 

135550602014-524   นัท  เมืองม่ัน นางสาว 1524 

135550602004-625   มณีวรรณ  บุตรจันทร� นางสาว 1525 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.เสาวณีย� อารีจงเจริญ

หน<า 61/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด)านขวา)

 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

135550602020-226   วนิดา  ทองใบใหญ$ นางสาว 1526 

135550602003-827   วริศรา  กล<าหาญ นางสาว 1527 

135350602018-128   วันเฉลิม  ศรีธรรมมา นาย 1528 

135550602005-329   ศุภฤกษ�  กุลพงศธร นาย 1529 

135560602004-530   จรรยา  สาเนียม นางสาว 1530 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

135550603033-431   กชกร  นิลศร นาย 1531 

135550603112-632   กมลพรรณ  มานะกิจไพศาล นางสาว 1532 

135550603039-133   กรรณิการ�  คุ<มเรือน นางสาว 1533 

135550603104-334   กันปมน  ผิวผ$อง นางสาว 1534 

135550603105-035   จิตตกาญจน�  แจ$มใส นางสาว 1535 

135550603041-736   จินดาพร  ปราบภัย นางสาว 1536 

135550603049-037   จิรวรรณ  นูมหันต� นางสาว 1537 

135550603021-938   จิราภรณ�  เพชรแท< นางสาว 1538 

135550603094-639   ชมพูนุช  บุญถนัด นางสาว 1539 

135550603075-540   ชิติพล  นิธิโชติ นาย 1540 

135550603082-141   ชุตินันต�  เอี่ยมวิจารณ� นางสาว 1541 

135550603113-442   ญามีรา  อนันตศักด์ิ นางสาว 1542 

135550603100-143   ฐิตาภา  บุญญพัฒนากูล นางสาว 1543 

135550603046-644   ณัฐพร  จิรนันทศักดิ์ นางสาว 1544 

135550603107-645   ณัฐพล  พ$วงศิริ นาย 1545 

135550603069-846   ณิชนันทน�  ฐิตญาณพงศ� นางสาว 1546 

135550603040-947   ดวงเนตร  รัตนพันธากูล นางสาว 1547 

135550603102-748   เดือนเพ็ญ  เกียรติขจรรุ$ง นางสาว 1548 

135550603043-349   ธนภรณ�  ศรีชัยนาท นางสาว 1549 

135550603083-950   นัณตยา  มุสิกชาติ นางสาว 1550 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ดร.ก<องเกียรติ มหาอินทร�

หน<า 62/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด)านซ)าย)

 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

135550603089-61   นิธิวดี  ศรีพูนสุข นางสาว 1551 

135550603013-62   นุจรินทร�  มณีจันทร� นางสาว 1552 

135550603034-23   ป;ยะพล  วงศ�เสง่ียม นาย 1553 

135450603024-44   ป;ยะรุต  ปVกษีเลิศ นาย 1554 

135550603020-15   พลอยตะวัน  จิตต�ปล้ืม นางสาว 1555 

135550603018-56   พัชรนันท�  ศิรวัชร�จิรากุล นางสาว 1556 

135550603110-07   พัชรพันธ�  สุขสุคนธ� นาย 1557 

135550603066-48   พิพัฒน�  โพธิ์ทอง นาย 1558 

135550603079-79   ภราดา  ปVจยะโก นางสาว 1559 

135550603074-810   ภัทรวดี  แก<วสนิท นางสาว 1560 

135550603084-711   มัณติกา  มุสิกชาติ นางสาว 1561 

135550603086-212   มิลิน  ปVกกุนนันท� นาย 1562 

135550603076-313   ละอองดาว  เร$บ<านเกาะ นางสาว 1563 

135550603061-514   ลักขณา  แจ$มใส นางสาว 1564 

135550603087-015   วรกัญญา  จารุสิงห� นางสาว 1565 

135550603114-216   วรรณิกา  แซ$โง<ว นางสาว 1566 

135550603030-017   วลิสษา  โสวรรณา นางสาว 1567 

135550603029-218   ศศิธร  แซ$เตียว นางสาว 1568 

135550603111-819   ศาตนาถ  พริกงาม นางสาว 1569 

135550603080-520   สราวุทธ  จงรักษ� นาย 1570 

135550603067-221   สาธิตา  เกตุประภากร นางสาว 1571 

135550603103-522   สาหร$าย  ปฏิสัตย� นางสาว 1572 

135550603035-923   สิรินทรา  คําสกล นางสาว 1573 

135550603099-524   สุกัญญา  เม<ยชม นางสาว 1574 

135550603060-725   สุจิตตรา  ลีหล<าน<อย นางสาว 1575 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ดร.เกษม มานะรุ$งวิทย�

หน<า 63/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด)านขวา)

 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

135550603117-526   สุรีรัตน�  อาจเส็ม นางสาว 1576 

135550603106-827   อติภา  ชาวพร นางสาว 1577 

135550603073-028   อนุพงษ�  ปาสะกะ นาย 1578 

135550603088-829   อภิชญา  รวยดี นางสาว 1579 

135550603098-730   อัยรินทร�  เปSTยมพัฒนชัย นางสาว 1580 

135550603064-931   ฮุซัยฟST  วิทยา นาย 1581 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ/สิ่งทอ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

135450604019-532   จักรณรงค�  ศูนย�กลาง นาย 1582 

135450604015-333   จิรวัฒน�  หนูชัยแก<ว นาย 1583 

135250604015-734   ธนกร  อนันตอัครกุล นาย 1584 

135450604028-635   เนตรนภา  เอี่ยมทา นางสาว 1585 

135350604038-736   ป;ยะชาติ  วัฒนะบุปผา นาย 1586 

135550604018-437   ศราวุฒิ  ไกรระเบียบ นาย 1587 

135550604060-638   โศจิรัตน�  ศรีสรวล นางสาว 1588 

ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

135450602024-739   ลัดดาวัลย�  จิวยิ้น ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 1589 

 คณะสถาปFตยกรรมศาสตร/และการออกแบบ
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550901023-640   อภิญญา  เพชรตีบ นางสาว 1590 ทอง

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550902033-441   เฉลิมพร  รัตนเลิศนาวี นาย 1591 เงิน

125550902008-642   ณัฐพงศ�  พันธ�ดี นาย 1592 

125550902038-343   ดาราวัลย�  คลังดี นางสาว 1593 

125550902021-944   ทวีทรัพย�  ปV`นอินทร� นางสาว 1594 

125550901107-745   ธัญวรัตม�  นพรัตน� นางสาว 1595 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ/อุตสาหกรรม) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550901075-646   กวินณา  สัตย�ซ่ือ นางสาว 1596 

125550901037-647   กสิณา  บัวเลิง นางสาว 1597 

125550901031-948   กัญญาพร  ถนอมนุช นางสาว 1598 

125550901078-049   กัญญารัตน�  เชิญผ้ึง นางสาว 1599 

125450901085-850   คมสัน  ใจกล<า นาย 1600 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ประชา พิจักขณา

หน<า 64/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด)านซ)าย)

 คณะสถาปFตยกรรมศาสตร/และการออกแบบ
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ/อุตสาหกรรม) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550901083-01   จักรพันธ�  คงทอง นาย 1601 

125550901087-12   จุฑามาศ  ริสสืบเช้ือ นางสาว 1602 

125550901006-13   ชฎาพร  เย็นนํ้า นางสาว 1603 

125550901033-54   ชณตกร  เพ็งนวม นางสาว 1604 

125550901113-55   ชทิตา  ชะบา นางสาว 1605 

125550901061-66   ช$อลัดดา  บุญช$วย นางสาว 1606 

125550901060-87   ชัยยุทธ  แสงศรีจันทร� นาย 1607 

125550901030-18   ฐิติมา  เทียมทอง นางสาว 1608 

125550901064-09   ณพเมธ  ชนยุทธ นาย 1609 

125550901025-110   ณัฐพร  มากล<น นางสาว 1610 

125550901027-711   ณัฐพร  เล่ียงฮะ นางสาว 1611 

125550901005-312   ดวงกมล  นิรชานนท� นางสาว 1612 

125550901059-013   ธนกร  เฮ็งสวัสด์ิ นาย 1613 

125550901026-914   ธนพร  กล่ินหอม นางสาว 1614 

125550901115-015   ธนวัฒน�  ล่ิมจุฬารัตน� นาย 1615 

125550901063-216   ธนุตม�  กรสวัสด์ิ นาย 1616 

125550901002-017   ธีรนพ  บัวไข นาย 1617 

125550901084-818   นิธิโรจน�  อัคคานนทพัฒน� นาย 1618 

125550901016-019   นุสจรี  นาคพุด นางสาว 1619 

125550901093-920   นุสรา  รัตนปหาด นางสาว 1620 

125550901114-321   เบญญาภา  แก<วอินัง นางสาว 1621 

125550901104-422   ปณิธาน  อ$อนขํา นาย 1622 

125550901041-823   ป;ยธิดา  แสงสว$าง นางสาว 1623 

125550901103-624   พงษ�ดนัย  ผ$านแสนเสาร� นาย 1624 

125550901008-725   พัชรี  มะคนมอญ นางสาว 1625 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ดร.สาธิต เหล$าวัฒนพงษ�

หน<า 65/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด)านขวา)

 คณะสถาปFตยกรรมศาสตร/และการออกแบบ
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ/อุตสาหกรรม) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550901056-626   พิมพ�อรณี  พิริยะภิญโญ นางสาว 1626 

125550901035-027   พีรพัฒน�  แจ<งบรรจบ นาย 1627 

125550901086-328   ภาวพันธ�  นิลกลํ่า นางสาว 1628 

125550901010-329   ระติมา  ภู$พลับ นางสาว 1629 

125550901111-930   รัตติยา  ศรีแสน นางสาว 1630 

125550901068-131   รุ$งทิพย�  พายพันธ� นางสาว 1631 

125550901021-032   รุวิภาส  บรรยงลักษณา นาย 1632 

125550901036-833   วทัญbู  มงคล นาย 1633 

125550901028-534   วรเชษฐ  เขียวนอก นาย 1634 

125550901019-435   วาลิต  ยุมาดีน นาย 1635 

125550901066-536   วิชญพล  รัศมีวรพงษ� นาย 1636 

125550901069-937   วิทลิต  กล่ินฤทธิ์ นาย 1637 

125550901018-638   วิภาวรรณ  ต้ังสิทธิวัฒน� นางสาว 1638 

125550901102-839   ศตวรรษ  พรหมอยู$ นาย 1639 

125550901085-540   ศศิวิมล  กกฝQาย นางสาว 1640 

125550901040-041   ศิริพร  มูลยิ้ม นางสาว 1641 

125550901058-242   ศิลปYศุภา  อาจปรุ นางสาว 1642 

125550901071-543   ศุภวิชญ�  นัมคนิสรณ� นาย 1643 

125550901094-744   ศุภาพร  วุฒิโตกุล นางสาว 1644 

125550901079-845   สหรัฐ  เนตรเนียม นาย 1645 

125550901095-446   สิทธิกร  หลํ่าเรือง นาย 1646 

125550901106-947   สิริกัญญา  ไสวงาม นางสาว 1647 

125550901070-748   สิริพล  แดงเนียม นาย 1648 

125550901072-349   สิริยุทธ  เเสงวิเศษ นาย 1649 

125550901015-250   สุกัญญา  หีบท$าไม< นางสาว 1650 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�อุทัยวรรณ ประสงค�เงิน

หน<า 66/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด)านซ)าย)

 คณะสถาปFตยกรรมศาสตร/และการออกแบบ
 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ/อุตสาหกรรม) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125450901058-51   สุรศักด์ิ  ทองน$วม นาย 1651 

125550901029-32   สุวรรณา  สุขแช$ม นางสาว 1652 

125550901043-43   เสฏฐวุฒิ  เนยสูงเนิน นาย 1653 

125550901017-84   อรรถพล  บุญเจริญ นาย 1654 

125550901014-55   อรรถพล  อุดหนุน นาย 1655 

125550901020-26   อรุณวรรณ  สําลีว$อง นางสาว 1656 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550902018-57   กมลชนก  สุจริตสมาน นางสาว 1657 

125250902029-98   กิตาหรัง  ทาสี นางสาว 1658 

125550902016-99   จุฑารัตน�  นิยมพร นางสาว 1659 

125550902031-810   ชนันรัตน�  จิตรจรูญเรือง นางสาว 1660 

125550902003-711   โชติรส  เรืองลอยขํา นางสาว 1661 

125550902009-412   ธัญญาเรศ  เปรมสง$า นางสาว 1662 

125550902012-813   ธิดาภรณ�  แจ<งศรีวงศ� นางสาว 1663 

125550902017-714   นารีรัตน�  จารุบุญย� นางสาว 1664 

125550902001-115   ภาณุวัฒน�  ไชยสิทธินันต� นาย 1665 

125550902015-116   มานิตา  บุญญามาลย� นางสาว 1666 

125550902026-817   มาริสา  ภาชู นางสาว 1667 

125550902035-918   ระพีพร  โภคทรัพย� นางสาว 1668 

125550902004-519   วนิดา  ผ้ึงหลวง นางสาว 1669 

125550902025-020   วนิดา  แย<มบางยาง นางสาว 1670 

125550902006-021   สุมาพร  สุขทวี นางสาว 1671 

125550902024-322   สุมาลี  แก<วดวงดี นางสาว 1672 

125550902028-423   อนุชา  ขันตี นาย 1673 

125550902005-224   อานนท�  แก<วศรีนาท นาย 1674 

ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

125550901007-925   ศิริพร  บุญมา ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 1675 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ชานนท� ตันประวัติ

หน<า 67/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด)านขวา)

 คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055550201001-326   ชาญชัย  เล้ียงบุญประคอง นาย 1676 ทอง

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055660201716-327   ภัทรวดี  มีศรีผ$อง นางสาว 1677 เงิน

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055450201058-628   กฤษฎา  คุณะเกษม นาย 1678 

055550201057-529   กิตติพงศ�  พูลชัยนาท นาย 1679 

055550201036-930   กิตติศักด์ิ  ใหม$เนียม นาย 1680 

055550201069-031   จันทร�ธิดา  สนนิกร นางสาว 1681 

055550201024-532   ชนะศิลทอง  รัตโน นาย 1682 

055550201034-433   ชมพูนุท  ไชยเทพ นางสาว 1683 

055550201046-834   ณัฐดนัย  มะหะหมัด นาย 1684 

055550201017-935   นนทวิช  กาบแก<ว นาย 1685 

055260201744-436   นพรัตน�  สังขพิชัย นาย 1686 

055550201018-737   บุรินทร�  เย็นสบาย นาย 1687 

055550201015-338   ปรัชญ�คชานันท�  นุชประเสริฐ นาย 1688 

055550201004-739   ป;ยะพงศ�  ศรีดีจริง นาย 1689 

055550201010-440   พัชรภรณ�  ศรีสุข นางสาว 1690 

055450201060-241   พิมพ�ภัสร�  ฉัตรทอง นางสาว 1691 

055550201044-342   เพทาย  สุขกันตะ นาย 1692 

055550201049-243   ภาณุวิชญ�  หงษ�สิน นาย 1693 

055550201012-044   เมกรินทร�  วุฒิฑา นางสาว 1694 

055550201051-845   วงศกร  ดีนาถ นาย 1695 

055550201039-346   วรฑิฎา  จันทสโร นางสาว 1696 

055550201053-447   วรพงษ�  วงศ�จันทร� นาย 1697 

055550201047-648   ศศิมา  อ่ํามาลี นางสาว 1698 

055260201735-249   ศุภนันท�  ทรัพย�สมรวย นางสาว 1699 

055550201055-950   สุธาทิพย�  บรรทัดเท่ียง นางสาว 1700 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�วีรวรรณ จันทนะทรัพย�

หน<า 68/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด)านซ)าย)

 คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี
 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055550201050-01   สุภาพร  เอี้ยงรอด นางสาว 1701 

055450201043-82   สุรศักด์ิ  ตีรถะ นาย 1702 

055550201040-13   สุวรรณา  ธาป;ยานนท� นางสาว 1703 

055550201009-64   สุวรรณี  ธรรมดํารงวิทย� นางสาว 1704 

055550201042-75   อนล  ศิริวรรณ นาย 1705 

055550201025-26   อนุวัฒน�  ร$วมวงศ� นาย 1706 

055550201056-77   อภิชญา  ทองแก<ว นางสาว 1707 

055550201023-78   อภิชัย  อมรพรรณธวัช นาย 1708 

055550201019-59   อภิชิต  เทพรักษา นาย 1709 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสิ่งแวดล)อมและทรัพยากรธรรมชาติ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055550202039-210   จันท�ทิมา  แสงเงิน นางสาว 1710 

055550202050-911   จิตรวรี  บวรพัฒนเวช นางสาว 1711 

055550202037-612   ณัฐภัทร  สัปปุริสสกุล นาย 1712 

055550202047-513   ดนิตา  อยู$สุขวรกุล นางสาว 1713 

055450202044-514   ธัญลักษณ�  สุขพงษ� นางสาว 1714 

055550202002-015   เบญจมาศ  บัวหลวง นางสาว 1715 

055550202014-516   พัทธนันท�  ฉิมมา นางสาว 1716 

055550202049-117   วิจิตรา  แสงสุวรรณ� นางสาว 1717 

055550202041-818   สุภาวดี  ศรพรหมฉาย นางสาว 1718 

055550202001-219   สุมินตรา  มะลิวัลย� นางสาว 1719 

055550202008-720   อรพิน  ปVนติ นางสาว 1720 

055550202015-221   อุบลรัตน�  สารณา นางสาว 1721 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055660201707-222   กานต�ชนก  จันทขัมมา นาย 1722 

055660201705-623   ณัทตา  ธัญญเจริญ นางสาว 1723 

055660201701-524   พิไลวรรณ  กําแพง นางสาว 1724 

055660201719-725   สมัคร  เพื่อนสงคราม นาย 1725 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ภัทริกา สูงสมบัติ

หน<า 69/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด)านขวา)

 คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี
 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055660201702-326   สรศักด์ิ  จันทร�หอม นาย 1726 

055660201712-227   สรศักด์ิ  ช$วยเกิด นาย 1727 

ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

055550202035-028   จิรวัฒน�  สุขเกษม ว$าท่ีร<อยตรี 1728 

055550201043-529   อัครเดช  กาญจนกาศ ว$าท่ีร<อยตรี 1729 

055450202015-530   ปริญญา  สมคิด ว$าท่ีร<อยตรี 1730 

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075470306711-831   กมลชนก  ไชยพฤกษ� นางสาว 1731 

075570303718-332   กรกนกวรรณ  คชาชีวะ นางสาว 1732 

075470304701-133   จิราภรณ�  ทับทิมทอง นางสาว 1733 

075670303744-734   ชนาวี  วงษ�ฝูง นางสาว 1734 

075570303501-335   ไชยชนะ  จันทรอารีย� นาย 1735 

075670306701-436   ณัฏฐ�กฤษณ�  สุกิจมงคลกุล นาย 1736 

075570304722-437   ณิชาภัทร  สุวรรณ�อําไพ นาง 1737 

075570303507-038   เทพวิษณุ  สุขสําราญ นาย 1738 

075670303708-239   ธงชัย  ล้ิมเฉลิม นาย 1739 

075570303511-240   ธิติพร  มะณี นางสาว 1740 

075470303718-641   นพวรรณ  โตมี นางสาว 1741 

075570304704-242   นาตยา  แซ$เล<า นางสาว 1742 

075670303515-143   นิจชิตา  ชัยณรงค� นางสาว 1743 

075570303503-944   นิสา  จันทร�หอม นางสาว 1744 

075670303736-345   ปณิธาน  วีระวัฒน� นาย 1745 

075470306709-246   ปนัดดา  ศิริโคตร นางสาว 1746 

075670303509-447   ปวีนา  ทรงนุวัด นางสาว 1747 

075670303703-348   โปรดปราน  เพชรสด นางสาว 1748 

075670304704-049   พงษ�พินิจ  เมืองประชา นาย 1749 

075570304721-650   พนารัตน�  แซ$เล้ียว นางสาว 1750 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ณัฐชา ธํารงโชติ

หน<า 70/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075670303720-71   เพ็ญนภา  วงศ�นิติกร นางสาว 1751 

075670304709-92   ภัคพล  ทรงบัณฑิตย� นาย 1752 

075470303712-93   ภัทรเดช  วิบูลย�จันทร� นาย 1753 

075670304710-74   ภานิชา  ใจยิ้ม นางสาว 1754 

075670306704-85   มนัสนันท�  รัตนจิตธํารงกุล นางสาว 1755 

075670306706-36   มาลิสา  ธรรมดา นางสาว 1756 

075670304717-27   มุฑิกา  ต้ังสิทธิวัฒน� นางสาว 1757 

075570304723-28   รัชดาพร  มีเย็น นางสาว 1758 

075570303506-29   รัตนพล  อุปฐานา นาย 1759 

075670303511-010   รัตนิตา  เลียงลิลา นางสาว 1760 

075670304706-511   รินทร�ลภัส  ภักดี นางสาว 1761 

075670303732-212   วรรัชต�  สมบูรณ�วงศ� นาย 1762 

075570304717-413   วริศรา  บัวแดง นางสาว 1763 

075470303727-714   วัลลภา  อุตตาลกาญจนา นางสาว 1764 

075670304708-115   วิมลรัตน�  อสุนี ณ อยุธยา นางสาว 1765 

075470303705-316   วิลาสินี  พรหมะวัน นางสาว 1766 

075670303716-517   ศรีวรรณ  จันทร�เช้ือ นางสาว 1767 

075670304711-518   สังวร  สุ$มมาตย� นาย 1768 

075570303505-419   สาลี  เฉลียวเกรียงไกร นาง 1769 

075670303508-620   สิทธิเดช  นาคะเกตุ นาย 1770 

075670304707-321   สิริยาภา  ยวงมณี นางสาว 1771 

075670304712-322   สุวิมล  ปานเจริญ นางสาว 1772 

075570303510-423   อรรถพล  ฐิติวร นาย 1773 

075670303516-924   อรวรรณ  ศรีเรืองพันธ� นางสาว 1774 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550304017-125   สุนิษา  เจียมศักด์ิ นางสาว 1775 ทอง

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ณฐาพัชร� วรพงศ�พัชร�

หน<า 71/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760304695-926   รุ<งนภา  ฤทธิสาร นางสาว 1776 เงิน

075550304010-627   ศิริวรรณ  ฉัตรสุกาญจน� นางสาว 1777 เงิน

075550304676-428   กมลเกียรต์ิ  สุนทรชัยสดมภ� นาย 1778 

075550304054-429   กฤตยา  มาดล นางสาว 1779 

075550304814-130   กันยา  ตุ<มนิลกาล นางสาว 1780 

075550316724-831   กาญจนา  พิริยะปVญญา นางสาว 1781 

075760303927-732   กิตติศักด์ิ  ยุวพรหม นาย 1782 

075760304034-133   ขวัญฤทัย  โยธารักษ� นางสาว 1783 

075550304052-834   ขวัญฤทัย  สมประสงค� นางสาว 1784 

075760304032-535   ขวัญหทัย  สุระมณี นางสาว 1785 

075550304018-936   จันทิมา  ยอยรู<รอบ นางสาว 1786 

075760304614-037   จารุนันท�  นาคนทรง นางสาว 1787 

075550303018-038   จารุมน  ภู$ระหงษ� นางสาว 1788 

075760304009-339   จุฑาดา  โสภาเพิ่ม นางสาว 1789 

075760303215-740   จุฑามาศ  ลําจวน นางสาว 1790 

075760304608-241   จุไรรัตน�  สุริยเชิดชูสกุล นางสาว 1791 

075760304035-842   เจนจิรา  สอนไข$ นางสาว 1792 

075760304054-943   ชนิดา  คุณทองคํา นางสาว 1793 

075550305051-944   ชยางกูร  ติระวานนท� นาย 1794 

075550304028-845   ชลธิชา  โชติช$วง นางสาว 1795 

075550306052-646   ชลิดา  ศรีสมบัติ นางสาว 1796 

075760304052-347   ชาคริต  สุนทรไกรศรี นาย 1797 

075550302044-748   ณัฏฐ�กร  ช่ืนวัฒนพงศ� นาย 1798 

075760304702-349   ดารารัตน�  ไกรหา นางสาว 1799 

075760305030-850   ทศพล  สุวัฒนธนชัย นาย 1800 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.อารยา บูรณะกูล

หน<า 72/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760304074-71   ทัชมา  เกิดมะณี นางสาว 1801 

075760304621-52   ทัตธนนันท�  ทรัพย�ประเสริฐ นางสาว 1802 

075760302067-33   ธนัญชพัทธ�  ต้ังจิตบรรเจิด นางสาว 1803 

075550304651-74   ธนัฏฐา  คําประเสริฐ นางสาว 1804 

075550316714-95   ธนาภรณ�  ลํ้าบริสุทธิ์ นางสาว 1805 

075760304062-26   ธัญญาเรศ  ทองแดง นางสาว 1806 

075550304019-77   ธัญสินี  ธราภรณ� นางสาว 1807 

075760304645-48   นิตยา  จันอุป นางสาว 1808 

075760304022-69   นิตยา  วุฒิคูสกุล นางสาว 1809 

075760304613-210   บุญยนุช  มาลัยทอง นางสาว 1810 

075760303001-111   ปรียานุช  คนใหญ$ นางสาว 1811 

075760304029-112   ปวีณา  เพ็งมาลา นางสาว 1812 

075550304654-113   เปรมกมล  โนรี นางสาว 1813 

075550302042-114   พนิดา  สมแวง นางสาว 1814 

075550304821-615   พรภัสสร  ประเสริฐชัยชนะ นางสาว 1815 

075550304829-916   พรรณจิตรา  ก<องศิริวงศ� นางสาว 1816 

075760304061-417   พัชราวรรณ  สุวรรณนิมิตร นางสาว 1817 

075760304020-018   พิไลวรรณ  กาญจนธานี นางสาว 1818 

075760304075-419   เพ็ญสิทธิ์  เชยกีวงศ� นางสาว 1819 

075760303219-920   เมธาวี  จันทร�ประเสริฐ นางสาว 1820 

075550304647-521   รวยทรัพย�  ภาโสม นางสาว 1821 

075550304826-522   รัชพล  อยู$ประจํา นาย 1822 

075550304001-523   ลัฐิกา  เกตุแก<ว นางสาว 1823 

075760304673-624   วรรณพา  ชะระจํานงค� นางสาว 1824 

075550304013-025   วรัญญา  ใจเอื้อ นางสาว 1825 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ศรีนาย คุเณนทราศัย

หน<า 73/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760304068-926   วลัยรัตน�  เสือเดช นางสาว 1826 

075760304656-127   วัฒนา  เกษรหอม นาย 1827 

075760304680-128   วาสนา  วิทศิริ นางสาว 1828 

075760304033-329   วิภารัตน�  อ$อนนาน นางสาว 1829 

075760302017-830   ศศิโสม  เมืองนาโพธิ์ นางสาว 1830 

075550304615-231   ศิริพล  นิลวาศ นาย 1831 

075760304129-932   สกาวรัตน�  ทองคํา นางสาว 1832 

075760303211-633   สิรินภา  ผาสุขศาสตร� นางสาว 1833 

075760304073-934   สิริมา  จิวะระสิริ นางสาว 1834 

075760304665-235   สุกัญญา  มณีกลม นางสาว 1835 

075760304102-636   สุดาพร  จ_าแสน นางสาว 1836 

075760302072-337   สุนิสา  แซ$ล้ิม นางสาว 1837 

075760305039-938   สุภารัตน�  อยู$เบิก นางสาว 1838 

075550304839-839   สุรัตน�  ปราโมทย� นางสาว 1839 

075760304926-840   อภิชาติ  เจียงแก<ว นาย 1840 

075760304008-541   อัจฉรา  ศรีทา นางสาว 1841 

075760304039-042   อัจฉราภรณ�  เมณฑ�กูล นางสาว 1842 

075760302008-743   อรวินท�  ยิ้มทรัพย� ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 1843 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760304631-444   กมลทิพย�  วางกลอน นางสาว 1844 

075760304928-445   กมลพร  เดชาศุภโกศล นางสาว 1845 

075550307012-946   กรวสา  ทัพเรือง นางสาว 1846 

075550304059-347   กฤษณา  เกลาแก<ว นางสาว 1847 

075550306019-548   กัญญาพัชร  วงศ�ธนชัย นางสาว 1848 

075550302243-549   กิตติยา  เอียดคลองชี นางสาว 1849 

075550316737-050   ขวัญชนก  โตศิริ นางสาว 1850 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ทัศนีย� โพธิสรณ�

หน<า 74/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760303218-11   ขวัญฤทัย  กุนานวล นางสาว 1851 

075760303925-12   จริยา  ปกปQอง นางสาว 1852 

075760303034-23   จามจุรี  รัตนชัย นางสาว 1853 

075550304838-04   จิตรทิวา  พลชํานิ นางสาว 1854 

075760304057-25   จินตนา  รุ$งอรุณ นางสาว 1855 

075760304026-76   จุฑามาศ  โหยหวล นางสาว 1856 

075760304732-07   ฉัตรพร  ขันทอง นางสาว 1857 

075760304735-38   ฉันทนา  ถาบุญชู นางสาว 1858 

075550304691-39   ชลธิชา  ชาญชล นางสาว 1859 

075760304013-510   ญาณิศา  รัชชะ นางสาว 1860 

075550303064-411   ณัฐวรรณ  สุวรรณนิมิตร นางสาว 1861 

075550316702-412   ณิชชา  วรรณสนิท นางสาว 1862 

075550307018-613   ดริณภักษ�  อั๋นประเสริฐ นางสาว 1863 

075760304078-814   ทวีศักด์ิ  อุ$นทานนท� นาย 1864 

075760304072-115   ทิชาธร  ฟVกเฟXTองผล นางสาว 1865 

075550304817-416   ธนกร  จรเอียด นาย 1866 

075550304037-917   ธนาภา  จงนันทนาวนิชย� นางสาว 1867 

075760304028-318   ธัญพร  เอี่ยมละออ นางสาว 1868 

075760304672-819   นรากร  ศรีโปฎก นาย 1869 

075760304721-320   นันทนัฐ  บุญอุไร นางสาว 1870 

075550304703-621   นิศาชล  วังตะพันธ� นางสาว 1871 

075550303065-122   บุศรินทร�  รุ<งมณีทรัพย� นางสาว 1872 

075760304021-823   เบญจวรรณ  รัตนวรรณี นางสาว 1873 

075550304712-724   ปรีชพนธ�  คล$องการพานิช นาย 1874 

075760304669-425   ปVญจมาพร  นกเทศ นางสาว 1875 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ธนากร รัชตกุลพัฒน�

หน<า 75/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760303952-526   ป;Tนมณี  กลัดแก<ว นางสาว 1876 

075760304635-527   ปุณยนุช  ขําทอง นางสาว 1877 

075760304619-928   พรวดี  ชุ$มสา นางสาว 1878 

075760303037-529   พัชรินทร�  กลัดยอดโพธิ์ นางสาว 1879 

075550303076-830   พัทธ�ธีรา  สระทองน$อง นางสาว 1880 

075760304122-431   พิจิตรา  พันธ�ดี นางสาว 1881 

075550307021-032   พีระดา  จายะรัตน� นางสาว 1882 

075550304002-333   ภัทราพร  อินทร�ตรา นางสาว 1883 

075550306033-634   มณีนพ  วชิรเดชาวุฒิ นางสาว 1884 

075760304607-435   มณีรัตน�  รตโนภาส นางสาว 1885 

075760304006-936   รัชฎาภรณ�  ใจดี นางสาว 1886 

075760304720-537   รัชณีย�  เหลืองสาธิต นางสาว 1887 

075760304675-138   รัชนก  พุกปรีชา นางสาว 1888 

075760304069-739   ลลิตา  ดีเสมอ นางสาว 1889 

075760305032-440   ลักษิกา  แก<วนวล นางสาว 1890 

075760303205-841   ลัดดาวัลย�  ศรีนาวา นางสาว 1891 

075550316718-042   เลิศลักษณ�  บุญถนอม นางสาว 1892 

075760304031-743   วรรณฑาทิพย�  ภู$เพชร นางสาว 1893 

075760304715-544   วรรทณา  กิจบรรจง นางสาว 1894 

075550303040-445   วรัญษญา  พงษ�หิรัญ นางสาว 1895 

075760302001-246   วราวุฒิ  สุจริตจันทร� นาย 1896 

075760303038-347   วุฒิพร  ผิวงาม นางสาว 1897 

075550316726-348   ศรสวรรค�  ปุริโส นางสาว 1898 

075760304609-049   ศรสวรรค�  นพอาภรณ� นางสาว 1899 

075550304014-850   ศศิกานต�  สุขะอาคม นางสาว 1900 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.พนิตนาถ เย็นทรัพย�

หน<า 76/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760304063-01   ศิรประภา  พวงนาค นางสาว 1901 

075550304840-62   ศิวพันธ�  เวชตรียานนท� นาย 1902 

075660305738-83   สัตยา  แสงเคน นาย 1903 

075760304710-64   สุพัตรา  ตลาดขวัญ นางสาว 1904 

075760304001-05   สุภาพร  นาสวน นางสาว 1905 

075760305703-06   สุวรรณา  จันทร�ทัพหลวง นางสาว 1906 

075550302043-97   หน่ึงฤทัย  อร$ามเลิศตระกูล นางสาว 1907 

075550304071-88   อทิตยา  ตาปณานนท� นางสาว 1908 

075550307004-69   อนุศรา  นามเกษ นางสาว 1909 

075760304128-110   อรรถพล  ทองคํา นาย 1910 

075550304038-711   อรอนงค�  อ<นโต นางสาว 1911 

075550306077-312   อัญชลีพร  บางพรม นางสาว 1912 

075760303216-513   อัญยรัตน�  ใจบุญ นางสาว 1913 

075760304740-314   อาทิตย�  การถาง นาย 1914 

075760302021-015   อาภาวรรณ  คงน<อย นางสาว 1915 

075760304005-116   อารียา  บุญญาลัย นางสาว 1916 

075760305064-717   อุไรวรรณ  มีแสง นางสาว 1917 

075760304003-618   อัษฎาวุฒิ  ต$อแต<ม ว$าท่ีร<อยตรี 1918 

075550306002-119   วราภรณ�  อีโน ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 1919 

075760303207-420   อภัสสรา  ขันธนิยม ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 1920 

075550306015-321   อรวรรณ  สุภาคนธ� ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 1921 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550302206-222   กชกร  นพเสถียร นางสาว 1922 

075760302052-523   กนกวรรณ  เอี่ยมสอาด นางสาว 1923 

075760302030-124   กฤษณะ  คําภา นาย 1924 

075550302009-025   กานต�รวี  นามเสนาะ นางสาว 1925 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.กมลวรรณ พิมพ�แพทย�

หน<า 77/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550302228-626   กิตติคุณ  ปล<องไม< นาย 1926 

075550302215-327   กุลญา  ศรีริพล นางสาว 1927 

075550302012-428   เกวลี  บุญวาสนา นางสาว 1928 

075550302037-129   เกสรา  เหล$าผักสาร นางสาว 1929 

075660302226-730   ขวัญชนก  บ<านหัวง้ิว นางสาว 1930 

075760302023-631   ขวัญสุดา  สุขช่ืน นางสาว 1931 

075550302029-832   จักร�กรินท�  วงษ�นาค นาย 1932 

075550302089-233   จักรพงษ�  อัศวอิทธิฤทธิ์ นาย 1933 

075760302086-334   จามร  แสงทวี นาย 1934 

075450302060-635   จิตตรี  สงวนเลิศฤทัย นางสาว 1935 

075550302005-836   จิรนันท�  แสนทรายคํามาด นางสาว 1936 

075550302070-237   จิรภาคย�  บรรจงจัด นาย 1937 

075550302014-038   จิรวัฒน�  ชะเอมไทย นาย 1938 

075760302085-539   จิรวัฒน�  สมจิตต� นาย 1939 

075760302022-840   จิรานุช  กาบบุดศรี นางสาว 1940 

075550302022-341   จิราภรณ�  จิรําไพกุล นางสาว 1941 

075450302101-842   ชนกันต�  สุพรรณคง นาย 1942 

075550302226-043   ชนาภัทร  คล$องศาลา นางสาว 1943 

075660302029-544   ชนิดา  จิรวศินโรจน� นางสาว 1944 

075760302028-545   ชนินทร�  ช<างเทศ นาย 1945 

075550302235-146   ชนิศา  สุดพิพัฒน� นางสาว 1946 

075760302074-947   ชยพล  ชินคําวงค� นาย 1947 

075550302217-948   ชลดา  ศรีเทา นางสาว 1948 

075550302239-349   ชลธิชา  พงษ�มาลี นางสาว 1949 

075760302093-950   ชลพัฒน�  แก<วพิมสาท นาย 1950 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.พีรญา เชตุพงษ�

หน<า 78/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760302024-41   ชวณัฐ  ชมนุช นาย 1951 

075550302088-42   ชัชวรรณ  ตWะวัง นางสาว 1952 

075550302072-83   ชัชวาลย�  กนกฉันท� นาย 1953 

075550302216-14   ชาลิณี  แสนโท นางสาว 1954 

075550302201-35   ญาณิศา  อรุณทัต นางสาว 1955 

075760302044-26   ญาดา  ยิ้มปV`น นางสาว 1956 

075550302237-77   ฐิตามร  โอภาสสถาวร นางสาว 1957 

075550302003-38   ฐิศิรักษ�  บํารุงศิลปY นางสาว 1958 

075550302031-49   ณัฏจิกา  มงคลศฤงคาร นางสาว 1959 

075550302058-710   ณัฏฐ�ชญา  ศรีประทุมวงค� นางสาว 1960 

075760302033-511   ณัฐดนัย  กาญจนกวีกุล นาย 1961 

075760302073-112   ณัฐพงษ�  ประเสริฐวงษ� นาย 1962 

075550302069-413   ณัฐพล  พวงบู$ นาย 1963 

075760302006-114   ณัฐพล  สถิตย�ปVญญาพล นาย 1964 

075550302230-215   ณัฐริยา  ประทุมมา นางสาว 1965 

075550302023-116   ณิชกานต�  เจริญทรัพย� นางสาว 1966 

075550302222-917   ณิชนันทน�  สุทธิแย<ม นางสาว 1967 

075550302081-918   ทักษกร  ผิวทองงาม นาย 1968 

075550302020-719   ทิพวัลย�  ฉิมแปQน นางสาว 1969 

075550302063-720   เทพสิทธิ์  ครองกิจศิริ นาย 1970 

075550302210-421   ธณัชคม  พรหมมณี นาย 1971 

075760302068-122   ธนกฤต  ป;ณฑะศิริ นาย 1972 

075450302061-423   ธนจักร  ศรีจวง นาย 1973 

075550302011-624   ธนพร  ชุ$มสิงห� นางสาว 1974 

075550302053-825   ธนพร  บัวหอม นางสาว 1975 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�วิรัลพัชร อสัมภินพงศ�

หน<า 79/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550302004-126   ธนพร  แสงเรือง นางสาว 1976 

075550302060-327   ธนสรณ�  สัมฤทธิ์เจตน� นาย 1977 

075660302038-628   ธนากร  บุญม่ัง นาย 1978 

075550302055-329   ธัญญธร  กุมภาพันธ� นางสาว 1979 

075550302013-230   ธัญวรัตน�  บับภาวัน นางสาว 1980 

075760302051-731   ธิดารัตน�  ศรีกําเหนิด นางสาว 1981 

075760302025-132   ธีรนัย  ใจคม นาย 1982 

075550302209-633   ธีรยุทธ  แซ$กวาง นาย 1983 

075760302070-734   ธีรศักด์ิ  ขุนอาจ นาย 1984 

075550302086-835   นชานนท�  หัตถกรรม นาย 1985 

075550302082-736   นที  คุ<มโฉม นาย 1986 

075550302231-037   นพรัตน�  แพ$งพนม นาย 1987 

075550302016-538   นวลรัตน�  บุญฉาย นางสาว 1988 

075550302036-339   นิทรา  ศรีประทุม นางสาว 1989 

075760302010-340   เบญจมาส  บุญมี นางสาว 1990 

075550302087-641   เบญจมาส  รักดอกเกตุ นางสาว 1991 

075760302034-342   ปกรณ�  คงวรสัมพันธ� นาย 1992 

075550302220-343   ปฏิพัทธ�  ยุระยาตร� นาย 1993 

075550302076-944   ปฐมพงศ�  ทารัตน� นาย 1994 

075550302066-045   ประสงค�  ม่ันบํารุง นาย 1995 

075550302041-346   ปริชญา  วัชรพันธุ� นางสาว 1996 

075760302018-647   ปรียาภรณ�  พวงแข นางสาว 1997 

075760302062-448   ปวิตรา  ประภาสะวัติ นางสาว 1998 

075760302011-149   ปVญจพร  ชายหงษ� นางสาว 1999 

075760302015-250   ปVทมาวรรณ  ปVญญาใส นางสาว 2000 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ไพโรจน� ทิพมาตร�

หน<า 80/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550302221-11   ป;ยพงศ�  วิริยะ นาย 2001 

075550302018-12   ป;ยะพล  ท<วมทอง นาย 2002 

075550302084-33   พนิดา  จุลวงษ� นางสาว 2003 

075760302046-74   พรพิมล  แสงทองดี นางสาว 2004 

075550302059-55   พรมะณี  รักชาติ นางสาว 2005 

075550302062-96   พรรณราย  นันชนะ นางสาว 2006 

075550302057-97   พัชพล  มหันทะรัต นาย 2007 

075550302024-98   พิชามณฑน�  ภูนฤมิต นางสาว 2008 

075760302036-89   พิชิต  ยิ่งวิทูร นาย 2009 

075550302242-710   พิมพ�ฉัตร  สุนทรภักดี นางสาว 2010 

075760302088-911   พิศุทธิ์  ปVทมชัยวิรัตน� นาย 2011 

075760302040-012   พีรยุทธ  ดวงพิมาย นาย 2012 

075550302083-513   พูลนรินทร�  อนุสิทธิ์ นาย 2013 

075550302236-914   เพชรวีร�  เพ็ชร�อําไพ นางสาว 2014 

075550302218-715   เพ็ญพิชชา  ธนาพงศ�พิพัฒน� นางสาว 2015 

075550302032-216   เพ็ญโพยม  ดีสุคนธ� นางสาว 2016 

075760302009-517   ภรัณยู  กิตติภัทรดีกุล นาย 2017 

075760302048-318   ภัคจิรา  พันธ�พืช นางสาว 2018 

075760302045-919   ภัทรพร  หนูทอง นางสาว 2019 

075550302008-220   ภัทรพล  โชติกรณ� นาย 2020 

075550302045-421   ภัทรียา  ศรีจุ<ย นางสาว 2021 

075550302100-722   ภาคภูมิ  แซ$จอง นาย 2022 

075550302234-423   ภาณุวิชญ�  เจริญรัตนไพศาล นาย 2023 

075550302208-824   ภานพ  เชยโสภณ นาย 2024 

075550302027-225   ภารวี  พัฒนทรัพย�เจริญ นางสาว 2025 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ชมพูนุท โภคณิตถานนท�

หน<า 81/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550302093-426   ภาวิณี  เจริญสําเร็จกิจ นางสาว 2026 

075550302007-427   ภูริพัฒน�  เศวตโพธิทอง นาย 2027 

075760302081-428   มุฐิตา  ปุณณศิริกุล นางสาว 2028 

075550302025-629   เมลดา  ขวัญสด นางสาว 2029 

075550302227-830   เยาวลักษณ�  กาดกอง นางสาว 2030 

075550302204-731   รสกร  สุรารักษ� นางสาว 2031 

075550302052-032   รังสินี  แจ$มสว$าง นางสาว 2032 

075550302240-133   รัตชา  โพธิ์สว$าง นางสาว 2033 

075550302006-634   ฤทธิชัย  โสภา นาย 2034 

075760302071-535   ลลิดา  เกษมวงศ� นางสาว 2035 

075550302067-836   วชิระ  กั้วพรม นาย 2036 

075550302030-637   วราทิพย�  พาคํา นางสาว 2037 

075760302035-038   วราภรณ�  เทพวงษ� นางสาว 2038 

075550302207-039   วโรตม�  ศรีศิริ นาย 2039 

075760302075-640   วศิน  จันทร�รลึก นาย 2040 

075550302015-741   วัชรี  คําลอย นางสาว 2041 

075760302002-042   วันเพ็ญ  เอกวงศ� นางสาว 2042 

075760302038-443   วิกรานต�  โมมา นาย 2043 

075550302094-244   วิชญะ  แสงวงศ�รัศมี นาย 2044 

075550302001-745   วิรุฬห�ภรณ�  บุญแจ<ง นางสาว 2045 

075660302037-846   วิสณี  สุวิภาส นางสาว 2046 

075760302084-847   วุฒิพร  พลโชติ นาย 2047 

075760302058-248   ศลายุทธ�  เปรมฤทธิ์ นาย 2048 

075550302225-249   ศศิธร  คณะศรี นางสาว 2049 

075760302031-950   ศิรดา  จงสมัย นางสาว 2050 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ศิริกุล บุญญาลัย

หน<า 82/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760302079-81   ศิริพร  เนตรานนท� นางสาว 2051 

075550302028-02   ศิลปY  ทองคํา นาย 2052 

075760302059-03   ศุภานัน  สกุลเจริญ นางสาว 2053 

075760302087-14   เศวตโชติ  จันทรโชติ นาย 2054 

075550302038-95   สภาเขต  แสงเพ็ชร นาย 2055 

075760302029-36   สหรัฐ  ป;ศักด์ิ นาย 2056 

075550302203-97   สิริพรรณ  สุทธิเสง่ียม นางสาว 2057 

075550302033-08   สุกัญญา  ถาวร นางสาว 2058 

075550302040-59   สุจิตรา  จําปาไทย นางสาว 2059 

075760302078-010   สุณีย�  นาวารัตน� นางสาว 2060 

075550302019-911   สุทธิตา  ศรีคราม นางสาว 2061 

075760302054-112   สุธิดา  ศฤงคารรุ$งโรจน� นางสาว 2062 

075550302080-113   สุพรรนิษา  อ$อนดี นางสาว 2063 

075550302102-314   สุมิตรา  อัยรารัตน� นางสาว 2064 

075550302061-115   สุรชา  ปาระฤทธิ์ นาย 2065 

075550302219-516   สุริยา  แก<วสอดสี นาย 2066 

075760302007-917   สุรีย�มาศ  แตงแก<ว นางสาว 2067 

075760302032-718   เสริมศิริ  ชัยสิริวงศ�สว$าง นาย 2068 

075550302021-519   เสาวภา  แสงสว$าง นางสาว 2069 

075550302017-320   อดิเรก  อินนอก นาย 2070 

075760302039-221   อภิชาติ  ดารากร ณ อยุธยา นาย 2071 

075550302010-822   อภินันท�  สมทรัพย� นาย 2072 

075550302056-123   อลิยา  วิชาชัย นางสาว 2073 

075760302083-024   อัจฉรา  สังวราวัตร นางสาว 2074 

075550302223-725   อัษฎาวุธ  คงนาวัง นาย 2075 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ผุสสดี วัฒนเมธา

หน<า 83/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760302027-726   อาณัติ  ช$อฉาย นาย 2076 

075550302214-627   อาภานุช  ศรีสกุล นางสาว 2077 

075760302055-828   อารีรัตน�  พามา นางสาว 2078 

075760302005-329   เอกวัฒน�  คัดทะมาร นาย 2079 

075450302153-930   ปารเมศ  คล<ายสอน นางสาว 2080 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550303016-431   กมลชนก  คลังใหญ$ นางสาว 2081 

075550303180-832   กมลวรรณ  ชิณการณ� นางสาว 2082 

075550303077-633   กรกนก  มุ$งนากลาง นางสาว 2083 

075760303017-734   กรชกร  โตศรีจันทร� นางสาว 2084 

075550303122-035   กรรภิรมย�  สายเสนาะ นางสาว 2085 

075760303029-236   กฤตกานต�  ศรีธรรม นาย 2086 

075550303055-237   กอปรลาภ  แก<วอุบล นาย 2087 

075550303129-538   กัญจารัตน�  เจียมประเสริฐ นางสาว 2088 

075550303005-739   กัญญารัตน�  ชวนชิต นางสาว 2089 

075760303011-040   กุสุมา  มากอําไพ นางสาว 2090 

075760303928-541   เกริกไกวัล  เกศแก<วรณฤทธิ์ นาย 2091 

075760303963-242   เกศิณี  คําจร นางสาว 2092 

075760303204-143   ขนิษฐา  คล<ายเทพ นางสาว 2093 

075760303956-644   ขนิษฐา  วัดพงพี นางสาว 2094 

075550303029-745   คามิน  ด<วงดี นาย 2095 

075550303001-646   จักรินทร�  พานทอง นาย 2096 

075760303921-047   จันทรา  บุญร้ิว นางสาว 2097 

075760303240-548   จารุนิภา  นิลสุข นางสาว 2098 

075550303133-749   จารุวรรณ  แสงคล<าย นางสาว 2099 

075550303014-950   จิตติยา  พิชัยโรจน�วงค� นางสาว 2100 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ลลิดา จูมโสดา

หน<า 84/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550303066-91   จิรภัทร  สมบูรณ� นาย 2101 

075760303013-62   จิรวรรณ  อยู$ทอง นางสาว 2102 

075660303940-23   จิรากร  คําปุย นาย 2103 

075550303003-24   จิราพร  แก<วลอยฟQา นางสาว 2104 

075550303108-95   จุฑาทิพย�  หิรัญเรืองเดช นางสาว 2105 

075550303155-06   จุฑามาศ  เทศกาล นางสาว 2106 

075550303007-37   จุฑามาศ  มาเยื้อง นางสาว 2107 

075760303909-58   จุรีรัตน�  กล่ันเพชรพะเนาว� นางสาว 2108 

075550303094-19   เจนจิรา  จีจู นางสาว 2109 

075760303961-610   เจนจิรา  ชมบุญ นางสาว 2110 

075760303008-611   เจนจิรา  ณรงค�ฤทธิ์ นางสาว 2111 

075550303102-212   ฉวีวรรณ  สีสรรค� นางสาว 2112 

075760303217-313   ชลกรณ�  ดีประเสริฐ นาย 2113 

075550303035-414   ชลธิชา  ศรีวารี นางสาว 2114 

075760303042-515   ชลนิชา  ชายเดช นางสาว 2115 

075550303103-016   ชลิต  เถื่อนพังเทียม นาย 2116 

075760303023-517   ชาติรส  ใสสุชล นางสาว 2117 

075760303201-718   ชิดชนก  นาห<วยนาค นางสาว 2118 

075760303903-819   ฐิติวัชร�  วินิจพิทยะ นาย 2119 

075760303229-820   ณัชพล  หมวกเสนา นาย 2120 

075550303165-921   ณัฏฐา  พืชมาก นางสาว 2121 

075760303006-022   ณัฐกานต�  ทับทิมแดง นางสาว 2122 

075760303209-023   ณัฐธิดา  ฝVงรักษ� นางสาว 2123 

075450303080-324   ณัฐพงศ�  เช้ือดวงผูย นาย 2124 

075550303123-825   ณัฐวดี  พรีพรม นางสาว 2125 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�บุญเรียม ทะไกรราช

หน<า 85/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760303239-726   ดวงพร  ดิษฐพูล นางสาว 2126 

075760303964-027   เดือนแรม  สายสิงห� นางสาว 2127 

075760303959-028   ทวี  สกุลธนยง นาย 2128 

075760303020-129   ทศพร  สมบูรณ� นางสาว 2129 

075760303922-830   ทีปกา  สายอุ$นใจ นางสาว 2130 

075550303075-031   ธนัชชา  บุญเรือง นางสาว 2131 

075550303070-132   ธนา  ระโหฐาน นาย 2132 

075550303164-233   ธนาพงศ�  จันทะกล นาย 2133 

075760303912-934   ธนิดา  ชูอิ่ม นางสาว 2134 

075760303958-235   ธัญญรัตน�  พงษ�เพ็ง นางสาว 2135 

075550303104-836   ธันย�ชนก  วันธงชัย นางสาว 2136 

075550303074-337   ธีรณัฏฐ�  อนันต�ธนโชติ นาย 2137 

075760303228-038   ธีรยุทธ  วัฒนพยา นาย 2138 

075550303170-939   ธีรศักด์ิ  จันทร�สกุล นาย 2139 

075550303051-140   นนทพร  รู<สุกิจกุล นางสาว 2140 

075550303183-241   นภวุฒิ  บุญทอง นาย 2141 

075760303236-342   นรากรณ�  ธรรมภิใจ นาย 2142 

075550303054-543   นวพล  ทรัพย�ประเสริฐ นาย 2143 

075550303057-844   นัทธ�ชนัน  ปรีชาชน นางสาว 2144 

075550303019-845   นันทิตา  เชษฐนรกุล นางสาว 2145 

075550303037-046   นาตยา  กิจสมุทร นางสาว 2146 

075550303008-147   นิตยา  ทรงศิริ นางสาว 2147 

075760303021-948   นิวัฒน�  จิตรีศิลปY นาย 2148 

075550303177-449   นิสาชล  สีมา นางสาว 2149 

075550303092-550   บุณยนุช  จันทรสวัสด์ิ นางสาว 2150 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�อนงค� ไต$วัลย�

หน<า 86/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550303184-01   บุศรินทร�  เงินแก<ว นางสาว 2151 

075760303003-72   เบญจมาศ  อิ่มสําราญ นางสาว 2152 

075550303125-33   เบญจรงค�  พันธ�นงค� นางสาว 2153 

075550303073-54   ปฐมพล  ธนรักษ�โภคิน นาย 2154 

075760303902-05   ปนัดดา  ถาน<อย นางสาว 2155 

075760303929-36   ปภังกร  โลมรัตน� นางสาว 2156 

075550303034-77   ปรภาว�  ธีระวรประเสริฐ นางสาว 2157 

075760303047-48   ประไพ  จําปาทอง นางสาว 2158 

075550303085-99   ประภาสพร  นิโครสหเกียรติ์ นางสาว 2159 

075550303130-310   ประวีณา  เกากลางดอน นางสาว 2160 

075550303091-711   ปรัชญา  ปรัชญาโยธิน นาย 2161 

075550303153-512   ปVญญาวุธ  หิรัญชัย นาย 2162 

075550303095-813   ปVฐมาภรณ�  สุภีปรี นางสาว 2163 

075550303059-414   ปVทวรรณ  ชิดสมร นางสาว 2164 

075760303924-415   ปาริฉัตร  กุลหงษ� นางสาว 2165 

075760303904-616   ปาริฉัตร  เรืองง้ิว นาง 2166 

075760303002-917   ป;ยะภรณ�  แกะพลอย นางสาว 2167 

075550303182-418   ป;ยะรัตน�  ต้ังขบวนบุตร นางสาว 2168 

075550303039-619   ป;ยะรัตน�  รัตนปาล นางสาว 2169 

075550303117-020   ปุญญิศา  อภิธนารักษ� นางสาว 2170 

075760303009-421   พงศ�ศิริ  คําบุญเรือง นาย 2171 

075550303151-922   พงษธร  มะวงศ�ษา นาย 2172 

075660303902-223   พรชนก  ระโหฐาน นางสาว 2173 

075760303232-224   พรอนันต�  ทิพย�สมบัติ นาย 2174 

075550303119-625   พฤษศิตา  อัมพาตระการ นางสาว 2175 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�วรัญญา แก<วเชือกหนัง

หน<า 87/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760303031-826   พลวัฒน�  เช้ือโชติ นาย 2176 

075760303913-727   พัชชานันท�  ชุมชะ นางสาว 2177 

075550303088-328   พัชรพงษ�  กิจพ$อค<า นาย 2178 

075760303004-529   พัชรากร  เลาพิลา นางสาว 2179 

075550303027-130   พัณณิตา  นาคเนียม นางสาว 2180 

075550303004-031   พิชญาณี  เปรมโรจน� นางสาว 2181 

075550303011-532   พิมพ�ชนก  ง<าวหิรัญพัฒน� นางสาว 2182 

075550303079-233   พิลาวัณย�  ทองผิว นางสาว 2183 

075550303036-234   พีรพร  เกตุแก<ว นางสาว 2184 

075550303120-435   พีระศรี  ใจเกสิม นางสาว 2185 

075550303110-536   เพ็ญศิริ  จันทร�ปะทิว นางสาว 2186 

075760303953-337   ไพศาล  กล่ินราตรี นาย 2187 

075760303048-238   ฟรอย  คล<ายมี นาย 2188 

075760303910-339   ภรณ�ทิพย�  ช่ืนเรือง นางสาว 2189 

075760303951-740   ภัทรธิดา  แสงทวี นางสาว 2190 

075550303152-741   ภัสส�ลดา  ผงประเสริฐสกุล นางสาว 2191 

075550303113-942   ภาคินี  ทองกะไลย นางสาว 2192 

075550303171-743   ภาณุภัค  จงพุฒิศิริ นาย 2193 

075550303012-344   มงคล  วิริยขลุ$ยทอง นาย 2194 

075760303028-445   มณฑการต�  จันทรวิเชียร นางสาว 2195 

075550303086-746   มณฑิชา  มากแพทย� นางสาว 2196 

075760303022-747   มณธิญา  จูค<า นางสาว 2197 

075550303093-348   มนทวรรณ  ช<างเจริญ นางสาว 2198 

075760303016-949   มลธิดา  นาราทิพย� นางสาว 2199 

075760303206-650   มัณฑิรา  สรรสุนทร นางสาว 2200 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�มนัส บุญวงศ�

หน<า 88/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550303169-11   มีนา  อานามนารถ นางสาว 2201 

075660303112-82   เมธิญา  ศรีสอาดรักษ� นางสาว 2202 

075760303907-93   เมรี  จ$าบาล นางสาว 2203 

075760303033-44   ยุพา  ยั่งยืน นางสาว 2204 

075550303162-65   โยธิน  วงสุวรรณ นาย 2205 

075550303176-66   รสสุคนธ�  เจริญดี นางสาว 2206 

075760303967-37   รัตนา  กรแก<ว นางสาว 2207 

075760303221-58   รัตนา  เยี่ยมภูเขียว นางสาว 2208 

075550303052-99   รัตนา  เสียงไพเราะ นางสาว 2209 

075760303036-710   รัตนาภรณ�  โจหิงค� นางสาว 2210 

075550303138-611   รุ$งทิพย�  สวัสดี นางสาว 2211 

075760303957-412   รุ$งนภา  ขุนกลํ่า นางสาว 2212 

075760303920-213   รุ$งฤทัย  แสนบุตร นางสาว 2213 

075760303923-614   ลักขณา  อุตชุมพิสัย นางสาว 2214 

075760303043-315   วนิดา  แปQนดวงเนตร นางสาว 2215 

075760303208-216   วรดี  จันทรสุก นางสาว 2216 

075550303179-017   วรรณสิริ  สอนเฒ$า นางสาว 2217 

075550303132-918   วรัญญา  ปานเหล็ง นางสาว 2218 

075550303187-319   วรากร  พลเสน นาย 2219 

075550303114-720   วราภรณ�  แสนกลม นางสาว 2220 

075760303018-521   วันนิสา  แดงสม นางสาว 2221 

075550303112-122   วันวิสาข�  ปานผอบ นางสาว 2222 

075760303012-823   วัลลี  จันทร�หอม นางสาว 2223 

075760303044-124   วิชชุดา  แสนณรงค� นางสาว 2224 

075760303202-525   วิธันญา  เจ็กรัก นางสาว 2225 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�เนตรนภา ป;Tนเงิน

หน<า 89/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550303025-526   วิภาวรรณ  ภิรมย�รักษ� นางสาว 2226 

075760303917-827   วิลาวรรณ  เปSยชวด นางสาว 2227 

075550303033-928   วิสสุตา  เพ็ชรักษ� นางสาว 2228 

075550303181-629   วุฒิกร  เกษรไพบูลย� นาย 2229 

075450303195-930   ศรัณย�  แซ$เล<า นาย 2230 

075550303116-231   ศรัณย�รักษ�  เกิดสวัสด์ิ นางสาว 2231 

075550303105-532   ศรินพร  ชูสาย นางสาว 2232 

075550303128-733   ศรุตา  กล่ินขจร นางสาว 2233 

075760303213-234   ศศิประภา  เรืองไชย นางสาว 2234 

075760303203-335   ศศิวิมล  โตWะถม นางสาว 2235 

075760303980-636   ศิริเนตร  บัวลอย นางสาว 2236 

075760303241-337   ศิริรักษ�  พงศ�จงกล นางสาว 2237 

075550303135-238   ศิริรัตน�  รอดกุญชร นางสาว 2238 

075550303006-539   ศิริลักษณ�  นาคบาง นางสาว 2239 

075760303238-940   ศิริลักษณ�  ศุภศิริ นางสาว 2240 

075550303024-841   ศิริวรรณ  กุลวิชญ�วิวัฒน� นางสาว 2241 

075550303069-342   สปVน  เหมเกียรติกุล นางสาว 2242 

075760303222-343   สมหญิง  โกศลเจริญพร นางสาว 2243 

075760303214-044   สรวิศ  สุขสวคนธ� นาย 2244 

075550303022-245   สวัญญา  ปานปVญญา นางสาว 2245 

075550303175-846   สิริรัศม์ิ  คงอยู$ นางสาว 2246 

075760303005-247   สุชัญญา  พรมริน นางสาว 2247 

075550303062-848   สุชาดา  สายเปSย นางสาว 2248 

075550303107-149   สุชาดา  สุวรรณรินทร� นางสาว 2249 

075660303968-350   สุธามาศ  สมัค นางสาว 2250 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.วันสิริ ประเสริฐทรัพย�

หน<า 90/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760303224-91   สุนทร  คงสม นาย 2251 

075760303934-32   สุนทริยา  ศรีเนตร� นางสาว 2252 

075550303009-93   สุนีรัตน�  สุวรรณดํารงชัย นางสาว 2253 

075760303237-14   สุปราณี  ชูศรี นางสาว 2254 

075550303159-25   สุพิชชา  จั่นบุบผา นางสาว 2255 

075760303933-56   สุมนรัตน�  อัศววิมล นางสาว 2256 

075550303101-47   สุมิตตา  ผิวดี นางสาว 2257 

075550303156-88   สุรีรัตน�  ทองตัน นางสาว 2258 

075550303154-39   สุวภัทร  อินทร�สังข� นางสาว 2259 

075450303177-710   เสกศักด์ิ  มหามิตร นาย 2260 

075760303978-011   เสาวณีย�  ศรีสะอาด นาง 2261 

075760303015-112   หน่ึงฤทัย  แหวนเงิน นางสาว 2262 

075550303061-013   อนุสนา  ดารีใบ นางสาว 2263 

075760303030-014   อมรรัตน�  ก<อนเงิน นางสาว 2264 

075550303023-015   อรจิรา  โพธิ์เข็ม นางสาว 2265 

075550303166-716   อรนิชา  เจริญทัศน� นางสาว 2266 

075550303013-117   อรนุช  ทองเขียว นางสาว 2267 

075550303010-718   อรวรรยา  ศรีสุพรรณ นางสาว 2268 

075760303234-819   อรสา  เต็งล้ิม นางสาว 2269 

075550303161-820   อรุณี  เกตุสะอาด นางสาว 2270 

075760303210-821   อัครพนธ�  ฤทธี นาย 2271 

075760303235-522   อังสุมาลี  สารบูรณ� นางสาว 2272 

075660303106-023   อัญชลี  บุญเกีย นางสาว 2273 

075550303139-424   อุษา  เฉ$งกระโทก นางสาว 2274 

075450303071-225   เอกกร  พิชิตรณภูมิ นาย 2275 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.จิรพร มหาอินทร�

หน<า 91/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550305533-626   กชกร  เจริญพุฒ นางสาว 2276 

075550305020-427   กชกร  ธีระกุล นางสาว 2277 

075550305102-028   กมล  ปานหัวไผ$ นาย 2278 

075550305542-729   กมเลศ  สิทธิกรวนิช นางสาว 2279 

075460305012-330   กฤชพงค�  สุสรดิษฐ นาย 2280 

075550305022-031   กัญญาพัชร  รอดดารา นางสาว 2281 

075550305234-132   กัญญารัตน�  บํารุงเพ็ชร นางสาว 2282 

075550305201-033   กัลย�สุดา  กลัดแพ นางสาว 2283 

075550305215-034   กาญจนา  วงศ�ทอง นางสาว 2284 

075450305102-335   กิตติพงษ�  ฉัยยะธํารงค� นาย 2285 

075550305066-736   กิตติพงษ�  ชัยชนะโชติสกุล นาย 2286 

075550305134-337   กุลธวัช  จงจิตร นาย 2287 

075550305005-538   แคร�ทรียา  ดีเจริญธรรม นางสาว 2288 

075550305118-639   จรัญญา  จิณปVน นางสาว 2289 

075550305123-640   จักรกฤษณ�  บุพพานนท� นาย 2290 

075550305227-541   จิรธัช  วาทิน นาย 2291 

075550305007-142   จิราภรณ�  โพธิ์คําพก นางสาว 2292 

075550305032-943   ชนัฏดา  สุขปVน นางสาว 2293 

075550305112-944   ชนิดา  ช้ินงูเหลือม นางสาว 2294 

075550305012-145   ชนิตา  รูปหล$อ นางสาว 2295 

075550305210-146   ชยาภรณ�  สุทธินิยม นางสาว 2296 

075550305229-147   ชลิตา  ศิริธนาภรณ�พันธ� นางสาว 2297 

075550305003-048   ชาคร  สิงหมงคล นาย 2298 

075550305233-349   โชติกา  ชมภูแก<ว นางสาว 2299 

075550305532-850   ฐานิดา  แดงจิ๋ว นางสาว 2300 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สุจิรา ไชยกุสินธุ�

หน<า 92/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760305065-41   ฐิติพัฒน�  ศรีสุชินธารา นาย 2301 

075550305127-72   ณภัทร  ทรงอธิบาย นางสาว 2302 

075450305059-53   ณัฐ  จําปาโท นาย 2303 

075550305502-14   ณัฐกานต�  เสมคํา นางสาว 2304 

075550305133-55   ณัฐกานต�  เอี่ยมภิรมย� นางสาว 2305 

075550305072-56   ณัฐพล  วงศาวณิชชากร นาย 2306 

075550305136-87   ณัฐพล  อินทนา นาย 2307 

075550305068-38   ณัฐวดี  พิทักษ�วงษ� นางสาว 2308 

075550305209-39   ดนยา  ชูรังสฤษด์ิ นางสาว 2309 

075550305008-910   ทวีพร  ประกรรมชัย นาย 2310 

075550305107-911   ทิพย�กมล  ซ้ิวน<อย นางสาว 2311 

075550305226-712   เทวัญ  ขําสุวรรณ นาย 2312 

075550305023-813   ธงชัย  แซ$เอี๊ยว นาย 2313 

075550305138-414   ธนกฤต  พูลเกิด นาย 2314 

075550305054-315   ธนกฤต  เลิศมานะ นาย 2315 

075550305114-516   ธนบดินทร�  เฉลิมมีกล นาย 2316 

075550305142-617   ธนพล  โสภณดิลก นาย 2317 

075550305537-718   ธนรักษ�  บุญเตชพิทักษ� นาย 2318 

075460305017-219   ธฤติมัต  จิตรจักร� นาย 2319 

075550305524-520   ธวัชชัย  จุ<ยประเสริฐ นาย 2320 

075550305541-921   ธัญญานันท�  พิพิธธัญพงษ� นางสาว 2321 

075550305517-922   นนธิญา  กิ่งสุวรรณ นางสาว 2322 

075550305124-423   นพดล  รอดเกาะ นาย 2323 

075550305548-424   นวพร  กังวานกิจมงคล นางสาว 2324 

075550305240-825   นิชากร  ชูเชิด นางสาว 2325 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ณรงค�ฤทธิ์ ธีระเวช

หน<า 93/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550305122-826   นิรวิทธ�  หอมช่ืนใจ นาย 2326 

075550305126-927   นุสรา  ชาญวิชัย นางสาว 2327 

075550305116-028   บุญทิวา  เอี่ยมงาม นางสาว 2328 

075550305013-929   ปฏิภาณ  ทองแสง นาย 2329 

075550305539-330   ปฐมพงศ�  มีเนตรตรี นาย 2330 

075550305223-431   ประวีณา  เกิดกลาง นางสาว 2331 

075550305109-532   ปรารถนา  วงษาสันต� นางสาว 2332 

075550305101-233   ปริญญา  นิลเพชร�พลอย นาย 2333 

075550305203-634   ปวีณนุช  ปาปะวิมุด นางสาว 2334 

075550305513-835   ปVฐวีร�  แซ$อึ้ง นาย 2335 

075550305001-436   ปาริชาต  แก<วคํารักษ� นางสาว 2336 

075550305218-437   ปาลิตา  สระแก<ว นางสาว 2337 

075550305505-438   ป;ยชัย  เจิมจาตุผล นาย 2338 

075550305130-139   ป;ยะชนน�  มากคุณ นาย 2339 

075550305110-340   ผุสดี  บุญเพ็ง นางสาว 2340 

075550305065-941   พงศธร  เถียรประภากุล นาย 2341 

075550305520-342   พรชนก  แสงสมศรี นางสาว 2342 

075550305120-243   พรพงศ�  จันทรบุตร นาย 2343 

075550305525-244   พรพิณ  จอกเกล็ด นางสาว 2344 

075550305006-345   พัชชา  ต้ังธงชัย นางสาว 2345 

075550305545-046   พันธ�งาม  ลลิตประภาภิรมย� นางสาว 2346 

075550305029-547   พีรพงษ�  กล่ันทิพย� นาย 2347 

075550305121-048   พุธิตา  แปลกภิรมย� นางสาว 2348 

075450305519-849   เพ็ญพักตร�  ทองแท< นางสาว 2349 

075550305221-850   ภัทรภณ  บุญเอี่ยม นาย 2350 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ดร.อารีย� มยังพงษ�

หน<า 94/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550305547-61   ภัทรภรณ�  กาละเพชร นางสาว 2351 

075550305208-52   ภัทราพร  ช่ืนรุ$ง นางสาว 2352 

075550305105-33   ภาวิณี  ขจีอังกูร นางสาว 2353 

075550305231-74   มนัสชา  สุริยาพร นาย 2354 

075550305004-85   ยุทธการ  อินศร นาย 2355 

075550305055-06   รณพล  พรหมบุรมย� นาย 2356 

075550305017-07   รักษิต  จันทรมาศ นาย 2357 

075760305089-48   รังสิมา  แซ$เลือง นางสาว 2358 

075550305104-69   รุ<งทิพย�  อัศวภูมิ นางสาว 2359 

075550305018-810   รุ$งนภา  ประดับคํา นางสาว 2360 

075550305204-411   รุ$งรุจ  สายจันทร�เพ็ญ นาย 2361 

075550305014-712   วงศกร  หว$องเจริญ นาย 2362 

075550305239-013   วงศธร  ธรรมชีวิน นาย 2363 

075550305129-314   วงศธร  อินสวัสด์ิ นาย 2364 

075550305224-215   วรกมล  แก<วเนียม นางสาว 2365 

075550305060-016   วรเชษฐ�  ศาสตร�สมบูรณ� นาย 2366 

075550305202-817   วรนุช  จูหมี นางสาว 2367 

075550305141-818   วรเมธ  สุวรรณขํา นาย 2368 

075550305061-819   วรรษวรรณ�  นันทสุวรรณโชติ นางสาว 2369 

075550305125-120   วรวัช  นพคุณ นาย 2370 

075550305515-321   วโรบล  แซ$โค<ว นางสาว 2371 

075550305504-722   วาสนา  เหมือนวงษ� นางสาว 2372 

075550305056-823   วิรินทร�  เพชรรัตน� นางสาว 2373 

075550305206-924   วิศรุต  เลิศกิจจารักษ� นาย 2374 

075550305063-425   วีรนันท�  รุ$งเสรีรัช นางสาว 2375 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�พรคิด อั้นขาว

หน<า 95/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550305026-126   วีรวุฒิ  สงไพรสน นาย 2376 

075550305059-227   วุฒิพงษ�  คําบุรี นาย 2377 

075450305501-628   ศริวิภา  ผูกจิตต� นางสาว 2378 

075550305111-129   ศักดิธัช  โกศลชุติเดช นาย 2379 

075550305236-630   ศิวนาถ  ป;ยะจิตติ นางสาว 2380 

075550305128-531   ศุภโชค  เจริญไวย� นาย 2381 

075350305099-332   ศุภวัฒน�  โออ$อน นาย 2382 

075550305222-633   สกุลเทพ  เลพยัพ นาย 2383 

075550305010-534   สถาพร  สาหัส นาย 2384 

075550305512-035   สมิตรา  เจ็งประเสริฐ นางสาว 2385 

075550305035-236   สิทธิเดช  ชัยชูมินทร� นาย 2386 

075550305241-637   สุทัตตา  กําเนิดศิริ นางสาว 2387 

075550305207-738   สุธาสินี  โมกศิริ นางสาว 2388 

075550305131-939   สุพจน�  อึ้งประภากร นาย 2389 

075550305011-340   สุพัตรา  คําสาว นางสาว 2390 

075550305212-741   สุภาภรณ�  ช$วยภูมิ นางสาว 2391 

075550305238-242   เสฎฐวุฒิ  เดชสองช้ัน นาย 2392 

075550305232-543   หทัยรัตน�  ประกอบคุณ นางสาว 2393 

075550305528-644   อดิศร  คนเจน นาย 2394 

075550305225-945   อนิล  รินนายรักษ� นาย 2395 

075550305549-246   อภิราช  ขะนอก นาย 2396 

075550305021-247   อภิวัฒน�  แก<วมงคล นาย 2397 

075550305235-848   อภิสิทธิ์  สงวนทอง นาย 2398 

075550305119-449   อริศรา  บุญหนา นางสาว 2399 

075550305016-250   อัจจิมา  ซอมแก<ว นางสาว 2400 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ดร.ศิริรัตน� ชํานาญรบ

หน<า 96/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 49 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร/) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550305015-41   อัจฉรา  ชงบางจาก นางสาว 2401 

075550305139-22   อาทิตา  ประชุมศรี นางสาว 2402 

075550305025-33   อานนท�  แย<มโชติ นาย 2403 

075550305103-84   อาภรณ�  แพทย�ปรีชา นางสาว 2404 

075550305117-85   อาสา  ชอบธรรม นาย 2405 

075550305024-66   อิสเรศ  ลิขสิทธิ์ศุภการ นาย 2406 

075550305214-37   เอกภพ  นามอ<น นาย 2407 

075550305205-18   ฮัสซาน  ซอหมัด นาย 2408 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760305052-29   กฤษฎา  นทีมาศ นาย 2409 

075760305038-110   กฤษฎา  ศรีศรุติพร นาย 2410 

075660305713-111   กฤษณวรรณ  ช$างกลึงดี นางสาว 2411 

075660305740-412   กฤษณะ  มงคลว$องไว นาย 2412 

075760305701-413   กฤษณา  สารปรัง นางสาว 2413 

075660305022-714   กัญญาณัฐ  ทิมภู$ นางสาว 2414 

075660305006-015   กัณณิกา  ทองสอาด นางสาว 2415 

075760305062-116   กันต�  กุลหงวน นาย 2416 

075760305055-517   กีรติพร  ลีลาวันทนพันธุ� นาย 2417 

075760305043-118   เกรียงศักด์ิ  วงศ�เบญจทรัพย� นาย 2418 

075660305728-919   จินดาวรรณ  จิตติพัฒน� นางสาว 2419 

075660305015-120   ฉัตรกมล  วงศ�รัฐธนา นางสาว 2420 

075760305079-521   ฉัตรมงคล  ประเสริฐวัฒนากร นาย 2421 

075760305029-022   ชลธิชา  อาวรณ�คุม นางสาว 2422 

075760305077-923   ชลธิศ  จิรลาภวิรุฬห� นาย 2423 

075760305014-224   ชลพิชญ�  อWอดวงษ� นาย 2424 

075760305709-725   ชัยณรงค�  บัวพิมพ� นาย 2425 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ขวัญฤทัย วงศ�กําแหงหาญ

หน<า 97/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 49 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760305027-426   ชุติกาญจน�  โพธิ์ศรี นางสาว 2426 

075660305032-627   เชาวรินทร�  ยิ่งยุทธชัยชาญ นาย 2427 

075660305014-428   ณัฐศิล  สังขบุตร นาย 2428 

075760305734-529   เดือน  ยอดขาว นางสาว 2429 

075760305016-730   ตวงรัตน�  ปVงประยูร นางสาว 2430 

075760305031-631   ทิพาวรรณ  สีงามรัตน� นางสาว 2431 

075760305007-632   เทอดพงศ�  ขุนพัฒน� นาย 2432 

075760305706-333   เทอดศักด์ิ  ม่ันคง นาย 2433 

075760305003-534   ธนทัต  ศักด์ิสุทธยาคม นาย 2434 

075760305095-135   ธนิทธิ์  พงศ�พุทธิพูน นาย 2435 

075760305012-636   ธันยาภัทร�  บุรภัทรวีรนนท� นางสาว 2436 

075760305093-637   ธีระเดช  ใบเงิน นาย 2437 

075660305716-438   นครินทร�  ป;Tนมงคล นาย 2438 

075760305020-939   นพรัตน�  ไชยะวัฒน นาย 2439 

075660305743-840   นิตยา  เปaนมงคล นางสาว 2440 

075660305742-041   นิภาวรรณ  สินเวช นางสาว 2441 

075760305082-942   นิลสุคล  เช่ือมงาม นางสาว 2442 

075660305063-143   เนติ  หวังสุข นาย 2443 

075760305022-544   บงกช  บุญเรียง นางสาว 2444 

075660305714-945   ประการัง  ปV`นทอง นางสาว 2445 

075760305041-546   ประพจน�  ปVญญาผ$องใส นาย 2446 

075660305013-647   ปรางทิพย�  เสนา นางสาว 2447 

075760305091-048   พงศกร  พิริยานุพงศ� นาย 2448 

075760305026-649   พงศกร  มหาคุณากร นาย 2449 

075760305017-550   พรณิภา  ป;ดตาทะสา นางสาว 2450 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ทิพสุดา คมวงศ�วิวัฒน�

หน<า 98/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 50 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760305066-21   พิชชาภา  แย<มเหมือน นางสาว 2451 

075760305061-32   พิชาลัย  วงค�โดยหวัง นางสาว 2452 

075660305704-03   พิชิตา  เกษร นางสาว 2453 

075760305010-04   ภาณุพงศ�  วงศ�ขัติ นาย 2454 

075760305009-25   ภานุพงษ�  สุรภาสภิญโญ นาย 2455 

075760305742-86   มณีนุช  นิลแก<ว นางสาว 2456 

075760305034-07   ยุพิน  แก<วพันธุ�ศรี นางสาว 2457 

075660305735-48   รักชนก  ทศพร นางสาว 2458 

075760305057-19   รัญชิตา  สมบูรณ�ชัย นางสาว 2459 

075760305070-410   รัศมี  ป;Tนอยู$ นางสาว 2460 

075760305035-711   ริสา  ฉัตรเสาวมาศ นางสาว 2461 

075660305739-612   ลัดดาวัลย�  สุขมา นางสาว 2462 

075760305028-213   วรรณิสา  ทะนานทอง นางสาว 2463 

075760305075-314   วรัญญา  โซวเซ็ง นางสาว 2464 

075760305044-915   วันชัย  ภิรมย�เปรม นาย 2465 

075660305737-016   วันนิภา  ชูศรี นางสาว 2466 

075760305019-117   วารุณี  บุญเหลือง นางสาว 2467 

075760305078-718   วิวัฒน�  โกศลประดิษฐ� นาย 2468 

075660305031-819   วีรภัทร�  มุขจีน นาย 2469 

075760305081-120   วีระนนท�  ดวงล<อมจันทร� นาย 2470 

075760305087-821   ศรเทพ  เจียจวบศิลปY นาย 2471 

075660305733-922   ศศิวัฒน�  วรพัฒน�พิมุข นาย 2472 

075660305715-623   ศิริกานต�  รัตนเกียรติกุล นางสาว 2473 

075760305021-724   ศุภชัย  ธรรมศักด์ิ นาย 2474 

075660305073-025   ศุภโชค  รัตนเจษฎ�จุฑา นาย 2475 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ศรายุทธ� ยิ้มเรือน

หน<า 99/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 50 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075660305734-726   สมจินต�  เช้ือวงษ� นางสาว 2476 

075760305011-827   สมพงษ�  บุญประเสริฐ นาย 2477 

075760305053-028   สายชล  ชินอ$อน นางสาว 2478 

075660305707-329   สิริกาญจน�  ฐิตธนทรัพย� นางสาว 2479 

075760305008-430   สิรินดา  สุขพอดี นางสาว 2480 

075660305731-331   สิริอานนท�  ตมกลาง นาย 2481 

075760305006-832   สุชัชญา  นาคสังข� นางสาว 2482 

075760305002-733   สุชาติ  อินัง นาย 2483 

075760305004-334   สุดารัตน�  ชาวิชัย นางสาว 2484 

075660305741-235   สุวิษา  อุดมรักษ� นางสาว 2485 

075760305001-936   โสภา  ร่ืนราตรี นางสาว 2486 

075760305015-937   หงษ�สุดา  สีโสดา นางสาว 2487 

075760305040-738   หทัยกานต�  อินบํารุง นางสาว 2488 

075760305005-039   อนัญญา  สํารวย นางสาว 2489 

075760305013-440   อนุพัฒน�  กรรเกตุ นาย 2490 

075760305036-541   อภิชาต  เนียมแสง นาย 2491 

075760305018-342   อรัญญา  ฆารไสย นางสาว 2492 

075660305747-943   อ<อ  สุกเขียว นางสาว 2493 

075660305706-544   อานันท�  แซ$เถียน นาย 2494 

075760305054-845   อําภา  แก<วคําเทพ นางสาว 2495 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550306065-846   กรกนก  แย<มคํา นางสาว 2496 

075550306021-147   กรรณิกา  จรดล นางสาว 2497 

075550306068-248   กาญจนา  หัตถกรรม นางสาว 2498 

075550306003-949   กิ่งดาว  พลชัยศรี นางสาว 2499 

075550306020-350   จามินทร�  จันดา นาย 2500 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ลําใย มากเจริญ

หน<า 100/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 51 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550306030-21   ฉัตรลดา  เอี่ยมฤทธิ์ นางสาว 2501 

075550306069-02   ชญานนท�  มหาอลงกรณ� นาย 2502 

075550306005-43   ชลิดา  วีระวัฒน� นางสาว 2503 

075550306083-14   โชติกา  บวรวนิชพงษ� นางสาว 2504 

075550306004-75   ฐิติมา  เสนีวงศ� ณ อยุธยา นางสาว 2505 

075550306060-96   ณัฐฐา  เฉลย นางสาว 2506 

075550306084-97   ธนธรณ�  แก<วมหาภิญโญ นางสาว 2507 

075550306055-98   ธัญวลัย  หนูชัยแก<ว นางสาว 2508 

075550306075-79   ธิดารัตน�  วงษ�สายจันทร� นางสาว 2509 

075550306007-010   นิพัธธา  ศรบรรจง นางสาว 2510 

075550306014-611   บุณวัทน�  มีสวนนิล นาย 2511 

075550306016-112   เบญจมาศ  แว$นแก<ว นางสาว 2512 

075550306031-013   เบญจวรรณ  อินทร�ทอง นางสาว 2513 

075550306011-214   ประภาพรรณ  สกุลทอง นางสาว 2514 

075550306036-915   ปารมี  อิฐรัตนะ นางสาว 2515 

075550306064-116   ป;ยะธิดา  ใจสว$าง นางสาว 2516 

075550306085-617   เปมิกา  ธิติธรรมวัฒน� นางสาว 2517 

075550306082-318   พนัชกร  นุตยางกูร นางสาว 2518 

075550306071-619   พัทธพล  คงเมฆา นาย 2519 

075550306025-220   ฟQาใส  กองรัตน� นางสาว 2520 

075550306079-921   ภัทธิญา  ศรีชมภู นางสาว 2521 

075660306012-722   ภัทรภร  ตีระแพทย� นางสาว 2522 

075550306066-623   ภัทรหทัย  ทองพิลา นางสาว 2523 

075550306056-724   มัญชลี  สิงหะวิบูลย� นางสาว 2524 

075550306013-825   ยุทธนา  ยานสาร นาย 2525 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�กรรณิการ� จะกอ

หน<า 101/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 51 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550306037-726   รังสินี  ภู$ด<วง นางสาว 2526 

075550306032-827   รัชนีบูลย�  ม$วงทอง นางสาว 2527 

075550306063-328   รัชพล  นาททนงศักดิ์ นาย 2528 

075660306014-329   รุ$งทิวา  เต๊ียะตาช<าง นางสาว 2529 

075550306001-330   ลักขณา  วงษ�วรรณ� นางสาว 2530 

075550306040-131   วรรณี  จิตต�รักษ� นางสาว 2531 

075550306059-132   วาสนา  ทัศน�จันทร� นางสาว 2532 

075550306057-533   วิไลวรรณ  เฉลิมวัน นางสาว 2533 

075550306018-734   ศิรินันท�  ทาทอง นางสาว 2534 

075550306039-335   ศิริลักษณ�  บํารุงผล นางสาว 2535 

075550306028-636   สินีนาถ  เจริญรักษ� นางสาว 2536 

075550306078-137   สุจีรัตน�  ศิริการ นางสาว 2537 

075550306023-738   สุดารัตน�  ด$านจ<อยคงคา นางสาว 2538 

075550306009-639   สุดารัตน�  รัตนวดีชัยกุล นางสาว 2539 

075550306010-440   สุธาทิพย�  พึ่งแก<ว นางสาว 2540 

075550306008-841   สุนันทา  ด<วงคําจันทร� นางสาว 2541 

075550306051-842   สุนิสา  น่ิมน<อย นางสาว 2542 

075550306035-143   สุภัค  พลจันทึก นางสาว 2543 

075550306024-544   สุภาพร  เผือกเนียม นางสาว 2544 

075660306017-645   สุภาภรณ�  อุบลพืชน� นางสาว 2545 

075550306029-446   โสรยา  ยิ้มวาย นางสาว 2546 

075550306061-747   หยาดฝน  ท<าวทอง นางสาว 2547 

075550306038-548   อังคณา  แสนยศ นางสาว 2548 

075550306058-349   อานนท�  แสงเงิน นาย 2549 

075550306034-450   อาภาภรณ�  ม<วนธรณี นางสาว 2550 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ศิริภรณ� ศิลปวานิช

หน<า 102/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 52 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550306006-21   อิงธุอร  เมืองรมย� นางสาว 2551 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว0างประเทศ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550316735-42   Patrick  Benesch นาย 2552 

075550316716-43   กัญญาณัฐ  สัมมาขันธ� นางสาว 2553 

075550316733-94   จุฑามณี  สดใส นางสาว 2554 

075550316721-45   จุฑามาศ  ทินกร ณ อยุธยา นางสาว 2555 

075550316708-16   ชัญญา  อาจอาษา นางสาว 2556 

075550316722-27   ญาณิณี  โหงวฮวด นางสาว 2557 

075550316715-68   ณัชชา  เจษฎาธนวิน นางสาว 2558 

075550316709-99   ณัฏฐณิชา  ม่ังบางยาง นางสาว 2559 

075550316727-110   ต๊ิก  ศรีจํานงค� นางสาว 2560 

075550316705-711   บรรจบพร  เจตน�อัศวภิรมย� นางสาว 2561 

075550316712-312   ป;ยะดา  สิงคิบุตร นางสาว 2562 

075550316728-913   เปรมรพี  เกษดี นางสาว 2563 

075550316704-014   ลออรัตน�  เสือยงค� นางสาว 2564 

075550316707-315   วรัญภรณ�  พูนภาศิลปY นางสาว 2565 

075550316734-716   วริทธิ์  ชินวุฒินันท� นาย 2566 

075450316736-517   วิบูลย�ศักด์ิ  ทองเทพ นาย 2567 

075550316736-218   ศศิธร  สนอ$วม นางสาว 2568 

075550316717-219   อนุสรา  แสงอ$อน นางสาว 2569 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550307038-420   กชพรรณ  ทุมพะลา นางสาว 2570 

075550307040-021   กมลรัตน�  แซ$ต้ัน นางสาว 2571 

075550307002-022   กัญจน�อมร  สุนทรเวชพงษ� นางสาว 2572 

075550307051-723   ขนิษฐา  ขําวิลัย นางสาว 2573 

075550307009-524   จิราพร  อัตตะการอังกูร นางสาว 2574 

075550307005-325   ฉวีวรรณ  เสาเปรีย นางสาว 2575 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�รัตนาวลี ไม<สัก

หน<า 103/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 52 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550307001-226   ณัฐพัชร�  สถิตย�กาญจน� นางสาว 2576 

075550307026-927   ณิชา  สุขสมโภชน� นางสาว 2577 

075550307011-128   เดือน  ตรองจิต นางสาว 2578 

075550307035-029   ทอฝVน  จรเสถียร นางสาว 2579 

075550307032-730   ธนากร  สุวรรณากรรัตน� นาย 2580 

075550307042-631   ธนิดา  คงกรระวีร� นางสาว 2581 

075550307024-432   ธานี  ตุรงคินานนท� นาย 2582 

075550307029-333   นฤเบศร  สายสุด นาย 2583 

075550307033-534   ณัฐชา  เมืองโต นางสาว 2584 

075550307055-835   นาตาชา  บินซัน นางสาว 2585 

075550307022-836   ปณิดา  พวงน<อย นางสาว 2586 

075550307013-737   ปนัดดา  กัณทนเวทย� นางสาว 2587 

075550307047-538   ป;ยะรัตน�  ซ่ือพัฒนะพันธ� นาย 2588 

075550307007-939   พรทิพย�  จันทร�ชูผล นางสาว 2589 

075550307014-540   พลอยไพลิน  จอมภา นางสาว 2590 

075550307050-941   พัชริดา  จั่นแก<ว นางสาว 2591 

075550307039-242   พิชานนท�  คงแก<ว นาย 2592 

075550307046-743   พีรดนย�  วงศ�ขวัญเมือง นาย 2593 

075550307036-844   ภาลดา  อัศวพรรค นางสาว 2594 

075550307008-745   มริษา  อุ$นฤดี นางสาว 2595 

075550307025-146   วชิรวิทย�  ช<างเยาว� นาย 2596 

075450307021-347   วรรณนิสา  พันโสรี นางสาว 2597 

075550307043-448   ศรัณย�ภัทร  จิตนารินทร� นาย 2598 

075550307003-849   ศิลาวรรณ  เกิดแตง นางสาว 2599 

075550307015-250   ศุภิสรา  เศวตมุกดา นางสาว 2600 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.สิริบุปผา อุทารธาดา

หน<า 104/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 53 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550307023-61   สมประสงค�  มีบัว นาย 2601 

075550307030-12   สิริภัทร  มีพร<า นางสาว 2602 

075550307045-93   สุนิจรัตน�  สาลีติด นางสาว 2603 

075550307020-24   เสาวลักษณ�  คําเหลือง นางสาว 2604 

075550307048-35   อนงค�กานต�  วงษารัตน� นางสาว 2605 

075550307034-36   อภิญญา  อ$อง นางสาว 2606 

075550307010-37   อรุณทิพย�  แปQนประหยัด นางสาว 2607 

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760304620-78   กชกร  งามประเสริฐสุข นางสาว 2608 

075550304685-59   กชกร  สินเจริญ นางสาว 2609 

075760304693-410   กนกพรรณ  ศรีธรรมพร นางสาว 2610 

075550304637-611   กนกรัตน�  เปล$งสงวน นางสาว 2611 

075550304623-612   กนกวรรณ  ณรงค�ไชย นางสาว 2612 

075760304087-913   กนิษฐา  ชํานะ นางสาว 2613 

075550304022-114   กมลชนก  จันทร�เช้ือ นางสาว 2614 

075550304064-315   กรกช  บุญประคอง นางสาว 2615 

075760304634-816   กรรณิการ�  ยะรังวงษ� นางสาว 2616 

075550304815-817   กฤกษพร  ไชยฤกษ� นางสาว 2617 

075760304929-218   กฤตยา  นิยมธรรม นางสาว 2618 

075550304661-619   กวินทิพย�  ถาพินนา นางสาว 2619 

075760304919-320   กัญญาภัค  เพชร�คล<าย นางสาว 2620 

075760304908-621   กัญญารัตน�  กล่ินษร นางสาว 2621 

075760304727-022   กัลย�สุดา  มีลือนาม นางสาว 2622 

075760304912-823   กาญจนวรรณ  ชลารักษ� นางสาว 2623 

075760304685-024   กาญจน�หทัย  งามวัน นางสาว 2624 

075660304051-725   กานดา  แพวขุนทด นางสาว 2625 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�นวรัตน� ชวนะโชติ

หน<า 105/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 53 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760304036-626   กิตติศักด์ิ  แจ$มจํารัส นาย 2626 

075660304735-527   กีรติญา  ราชภักดี นางสาว 2627 

075550304681-428   เกวลิน  สมบูรณ�สิริกุล นางสาว 2628 

075550304626-929   ขนิษฐา  จันทนา นางสาว 2629 

075760304916-930   ขนิษฐา  ผาภูมิ นางสาว 2630 

075550304079-131   ขนิษฐา  พรานเน้ือ นางสาว 2631 

075550304652-532   ขวัญชนก  ระมัดตน นางสาว 2632 

075550304631-933   ขวัญฤดี  เสาวัง นางสาว 2633 

075760304743-334   คณิน  ทองจีน นาย 2634 

075760304938-335   จตุรพร  อัคนิฐมนตรี นาย 2635 

075760304925-036   จรินทร�  สีหะจันทร� นาย 2636 

075760304108-337   จันทนา  หินขาว นางสาว 2637 

075760304716-338   จันทิมา  หย$นครบุรี นางสาว 2638 

075760304726-239   จารุณี  เกตุเกล<า นางสาว 2639 

075760304661-140   จิดาภา  สังข�ทอง นางสาว 2640 

075550304810-941   จิดาภา  แสนสาคร นางสาว 2641 

075550304825-742   จิตตา  งามศิริ นางสาว 2642 

075550304657-443   จิตรานนท�  อรุณสิทธิวงศ� นางสาว 2643 

075550304075-944   จินตนาการ  หาดี นางสาว 2644 

075760304630-645   จิรกัญญา  สีทา นางสาว 2645 

075550304607-946   จิราพร  ทวีสุขบวร นางสาว 2646 

075550304040-347   จิราพร  รัศมีฉาย นางสาว 2647 

075550304666-548   จิราพร  อิ่มทองคํา นางสาว 2648 

075550304031-249   จิราภรณ�  สีแก<ว นางสาว 2649 

075550304714-350   จิรายุ  วงศ�ลือชา นาย 2650 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย

หน<า 106/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 54 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075660304013-71   จิราวรรณ  กลับวิหค นางสาว 2651 

075760304931-82   จิราวรรณ  สาคุณ นางสาว 2652 

075760304612-43   จุฑานันต�  หอมเกตุ นางสาว 2653 

075760304076-24   จุฑามาศ  จันทจาลักษณ� นางสาว 2654 

075760304070-55   จุฑามาศ  เต็งรัง นางสาว 2655 

075760304933-46   จุฑามาศ  ทับทิมทอง นางสาว 2656 

075760304902-97   จุฑามาศ  ม$วงอ่ํา นางสาว 2657 

075760304623-18   จุฑามาศ  ศุภนิมิตสกุล นางสาว 2658 

075560304034-59   เจนจิรา  มาพันธ� นางสาว 2659 

075550304827-310   เจนจิรา  แสงสิริทรัพย� นางสาว 2660 

075760304120-811   ฉัตรฑริกาญจน�  เลาะหมัด นางสาว 2661 

075550304023-912   ชญานุตน�  ผลปาน นางสาว 2662 

075550304708-513   ชณัณญา  นาคจั่น นางสาว 2663 

075550304672-314   ชนะชัย  ทับเนตร นาย 2664 

075550304609-515   ชไมพร  บังอร นางสาว 2665 

075760304705-616   ชลัช  ฉันทะวิริยะกิจ นาย 2666 

075760304085-317   ชัญญานุช  หมายม่ัน นางสาว 2667 

075550304619-418   ชัยวัฒน�  กนิษฐเสน นาย 2668 

075760304117-419   ชาตรี  จอมคําสิงห� นาย 2669 

075550304694-720   ชุติกาญจน�  ชัยสวัสด์ิ นางสาว 2670 

075550304801-821   ชุติมณฑน�  จิตต้ังสกุล นางสาว 2671 

075760304686-822   ชุติมน  ถิ่นระยะ นางสาว 2672 

075760304724-723   ชุติมา  ชูอินทร� นางสาว 2673 

075550304033-824   ฐานิกา  เชาวลิต นางสาว 2674 

075760304016-825   ฐาปณี  กุหลาบเพ็ชรทอง นางสาว 2675 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ธนกร ซุ<นตระกูล

หน<า 107/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 54 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550304700-226   ฐิติมา  ดอกละมุด นางสาว 2676 

075550304610-327   ฑิตยากร  ปรียานนท� นางสาว 2677 

075550304813-328   ณฐชนนท�  คําต้ังหน<า นางสาว 2678 

075550304622-829   ณัชช�พิชญ�ชญา  เชาว�ประโคน นางสาว 2679 

075760304741-130   ณัฎฐ�ศุภกันต�  สุจารี นางสาว 2680 

075760304130-731   ณัฐชา  วงษ�สมัน นางสาว 2681 

075550304053-632   ณัฐณิชา  กีบุญมี นางสาว 2682 

075760304738-733   ณัฐนิกา  บุญท่ีสุด นางสาว 2683 

075760304622-334   ณัฐพร  ทําสุนา นางสาว 2684 

075760304681-935   ณัฐพิชาพร  วริศธัญญรักษ� นางสาว 2685 

075550304007-236   ณัฐภา  นาคายน นางสาว 2686 

075550304640-037   ณัฐวุฒิ  ปานอ$อน นาย 2687 

075550304833-138   ณัฐวุฒิ  พวงจันทร�ทิพย� นาย 2688 

075550304620-239   ณัฐสักก�  ศุภผล นาย 2689 

075550304083-340   ณัฐสุดา  พุทธมาตย� นางสาว 2690 

075550304717-641   ณิชากร  ชุมถาวร นางสาว 2691 

075550304067-642   ดวงเนตร  สุขบรรเทิง นางสาว 2692 

075760304625-643   ดารินทร�  เกตุหนองพ<อ นางสาว 2693 

075550304015-544   ดารุณี  กาญจนี นางสาว 2694 

075760304708-045   ดาว  ยอดขาว นางสาว 2695 

075550304658-246   ทยิตา  สมศักด์ิ นางสาว 2696 

075550304678-047   ทัศรินทร�  ดํารงวรรณวงศ� นางสาว 2697 

075760304663-748   ทาริตา  คํากลัด นางสาว 2698 

075760304056-449   ทิพย�พวรรณ  สินสุวรรณ นางสาว 2699 

075760304140-650   ทิพย�วรรณ  สีลาวงค� นางสาว 2700 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ

หน<า 108/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 55 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550304818-21   ทิพย�วิมล  สังข�ทอง นางสาว 2701 

075760304930-02   ทิพย�สุดา  ทิพพิชัย นางสาว 2702 

075760304932-63   เทียนศรี  นาคสุข นางสาว 2703 

075760304643-94   ธนกฤต  เมืองท่ีรัก นาย 2704 

075760304004-45   ธนวรรณ  อภิวัฒนกุล นางสาว 2705 

075760304137-26   ธนัชพรรณ  อุส$าห�ฤทธิ์ นางสาว 2706 

075550304032-07   ธนารุจ  แตงอ$อน นาย 2707 

075760304101-88   ธมลวรรณ  มีศรีธง นางสาว 2708 

075550304030-49   ธมาภรณ�  ขําเมือง นางสาว 2709 

075760304922-710   ธาริณี  เรียงรวบ นางสาว 2710 

075760304124-011   ธิดาวรรณ  ศรีสุทร นางสาว 2711 

075550304808-312   ธีรนันท�  วงศ�วิสิฐไพบูลย� นาย 2712 

075550304667-313   ธีระวัฒน�  เพ็ญภินันท� นาย 2713 

075760304713-014   นงนภัส  เกิดสวัสด์ิ นางสาว 2714 

075550304663-215   นภศร  มากกาญจนกุล นางสาว 2715 

075760304010-116   นภาพร  โทสมทา นางสาว 2716 

075760304691-817   นภาพร  พุ$มพร นางสาว 2717 

075760304921-918   นภาวรรณ  คชเถื่อน นางสาว 2718 

075550304646-719   นวพร  อังคณานนท� นางสาว 2719 

075550304684-820   นวพล  วันโย นาย 2720 

075550304625-121   นัทธมน  พิมพิทักษ� นางสาว 2721 

075760304711-422   นันตกาญจน�  ขันริด นางสาว 2722 

075760304605-823   นันท�กมล  ศรีแหงโคตร นางสาว 2723 

075760304651-224   นันทนา  ตรีขันธ� นางสาว 2724 

075550304635-025   นันทิชา  ตรีทรัพย� นางสาว 2725 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สุทัศน� วงศ�สกุลชัย

หน<า 109/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 55 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760304909-426   นันทิญา  ภารตรัตน� นางสาว 2726 

075550304070-027   นันธินี  เอมอิ่ม นางสาว 2727 

075550304074-228   นารีรัตน�  วันคํา นางสาว 2728 

075760304910-229   นิตยา  โพธิพล นางสาว 2729 

075760304109-130   นิติ  ล<อมรัตนพนา นาย 2730 

075550304630-131   นิภาพรรณ  ขุมทอง นางสาว 2731 

075760304664-532   นุจรี  รัตนพิมพ� นางสาว 2732 

075760304918-533   นุชจรีย�  จินดาโส นางสาว 2733 

075550304004-934   นุชรีย�  นิลเพ็ชร� นางสาว 2734 

075550304058-535   นุชรีย�  อ$อนรักษ� นางสาว 2735 

075760304065-536   นุชาวดี  ไทยประดิษฐ� นางสาว 2736 

075550304648-337   เนติ  โชติรังสรรค� นาย 2737 

075550304073-438   บงกช  แสงสุข นางสาว 2738 

075760304053-139   บุญเงิน  อุปมา นางสาว 2739 

075550304084-140   บุญญาภา  ตัญญอนัญญา นางสาว 2740 

075760304742-141   บุษกร  จุ<ยเสียงเพราะ นางสาว 2741 

075550304653-342   บุษดี  กล่ินสอน นางสาว 2742 

075550304701-043   เบญจมาศ  จริงจิตร นางสาว 2743 

075760304924-344   เบญจรัตน�  คูเจริญ นางสาว 2744 

075550304682-245   เบญจวรรณ  แว$นแก<ว นางสาว 2745 

075550304809-146   ปณัฐ  อุดมโพธิเดช นางสาว 2746 

075450304139-647   ปนัดดา  ถุงทรัพย� นางสาว 2747 

075760304682-748   ปพิชญา  อนันต�ภักดี นางสาว 2748 

075550304803-449   ปภัสสร  จันทรประทับ นางสาว 2749 

075760304105-950   ประสิทธิ์  สุขเกษม นาย 2750 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สโรชิน แผ<วพลสง

หน<า 110/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 56 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550304822-41   ปรางทอง  แทนวันชัย นางสาว 2751 

075760304002-82   ปรางวลัย  นํ้าทอง นางสาว 2752 

075760304014-33   ปรานัดดา  ลาคํา นางสาว 2753 

075550304690-54   ปรารถนา  โตทัยยะ นางสาว 2754 

075760304037-45   ปริศนา  ชํานิ นางสาว 2755 

075760304687-66   ปวริศา  คชชะ นางสาว 2756 

075550304076-77   ปองกานต�  ยุรศักด์ิ นางสาว 2757 

075550304012-28   ปVทมวรรณ  มีบุญญา นางสาว 2758 

075760304905-29   ปVทมา  ปานสมบัติ นางสาว 2759 

075760304081-210   ปVทมาวรรณ  มูณี นางสาว 2760 

075760304136-411   ปาริชาต  เหมือนเอี่ยม นางสาว 2761 

075550304670-712   ป;ยนุช  อ$อนใจ นางสาว 2762 

075550304674-913   ป;ยะนุช  บวรวัฒนดิลก นางสาว 2763 

075550304085-814   ป;ยะนุช  สกุณา นางสาว 2764 

075550304027-015   ป;ยะเนตร  สุขมี นางสาว 2765 

075550304718-416   พนธกร  สโลภาพ นาย 2766 

075550304034-617   พนิดา  แจ$มจํารัส นางสาว 2767 

075760304121-618   พรทิพย�  อวยพร นางสาว 2768 

075550304710-119   พรปวีณ�  เยื้องเจริญ นางสาว 2769 

075550304715-020   พรพรรษา  สวัสดี นางสาว 2770 

075760304719-721   พรพิมล  พ$วงพลอย นางสาว 2771 

075550304671-522   พรพิมล  สร<อยสนธิ์ นางสาว 2772 

075550304636-823   พลอยรุ<ง  ภาคย�สิริธน นางสาว 2773 

075550304077-524   พัชรพร  ชนะชัย นางสาว 2774 

075760304116-625   พัชรีภรณ�  บัวระวงศ� นางสาว 2775 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.ฐิตินันท� พงษ�คะเชนทร�

หน<า 111/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 56 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760304602-526   พันธกานต�  ละวีวัลย� นางสาว 2776 

075760304012-727   พานิดา  อินแก<ว นางสาว 2777 

075550304641-828   พิทพรรณ  วงศ�ขวัญ นางสาว 2778 

075550304066-829   พิมพ�อาภา  โพธิ์ลิบ นางสาว 2779 

075760304606-630   พิมพิกา  เจดีย�ยะ นางสาว 2780 

075550304618-631   พิมวดี  ศรีเจียม นางสาว 2781 

075760304118-232   พิสุทธิ์  พุทธเสน นาย 2782 

075550304709-333   พีรพล  เปSoยะขายคล$อง นาย 2783 

075550304020-534   พุทธิดา  รักษาวงศ� นางสาว 2784 

075760304019-235   เพชรชมพู  ชุมแก$น นางสาว 2785 

075550304656-636   เพชรชมภู  ชูสมุทรรัตน� นางสาว 2786 

075760304666-037   เพชรรัตน�  พรมรูป นางสาว 2787 

075550304006-438   เพ็ญนภา  เจริญชัยสมบัติ นางสาว 2788 

075760304692-639   เพ็ญวิภา  เตียสกุล นางสาว 2789 

075550304669-940   แพรวเพชร  ใจใส นางสาว 2790 

075550304831-541   ภัชรพงศ�  ทวีธรรมถาวร นาย 2791 

075760304936-742   ภันทิลา  แก$นเงิน นางสาว 2792 

075760304722-143   ภัสสร  อรุณรัตน� นางสาว 2793 

075550304820-844   ภาณะพันธ�  เพ็ชร�ไพศาล นางสาว 2794 

075550304061-945   ภาวิกา  ปลอดรัตน� นางสาว 2795 

075550304627-746   ภูริชญา  ต้ังเจริญ นางสาว 2796 

075550304812-547   ภูสุดา  บุญช$วยเชิดศักด์ิ นางสาว 2797 

075550304611-148   มณฑิรา  สุดจิตร� นางสาว 2798 

075760304138-049   มณีรัตน�  นาคกลม นางสาว 2799 

075760304114-150   มะลิวรรณ  นามแก<ว นางสาว 2800 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ศิริรัตน� พ$วงแสงสุข

หน<า 112/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 57 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550304823-21   มัณฑนา  แปQนน<อย นางสาว 2801 

075550304664-02   มาริสา  เบ<าลี นางสาว 2802 

075550304063-53   มารีน$า  สมทอง นางสาว 2803 

075760304107-54   มาลัยรัตน�  เข็มปก นางสาว 2804 

075550304665-75   มินตรา  เอมระดี นางสาว 2805 

075550304804-26   ยอดขวัญ  เตียพานิช นางสาว 2806 

075760304113-37   ยุวดี  ปQองภัย นางสาว 2807 

075760304103-48   รติพร  สุขกายามโน นางสาว 2808 

075760304935-99   รพีพรรณ  อุราช่ืน นางสาว 2809 

075760304632-210   ระวิวรรณ  ยาจาติ นางสาว 2810 

075760304133-111   รัชฎาภรณ�  ชูพันธ� นางสาว 2811 

075550304628-512   รัชดา  บุญเจือ นางสาว 2812 

075760304937-513   รัชดาภรณ�  ปานนุ<ย นางสาว 2813 

075550304705-114   รัตน�ญวี  ลู$สุวรรณเลิศ นางสาว 2814 

075760304701-515   รัตนา  พรมเช้ือ นางสาว 2815 

075760304084-616   รัตนาพร  ครุธวงษ� นางสาว 2816 

075550304016-317   รัตนาพร  สกลฤทธิ์ นางสาว 2817 

075550304713-518   รัตนาภรณ�  วิจิตรกูล นางสาว 2818 

075760304135-619   รุ$งทิพย�  เงินเหรียญ นางสาว 2819 

075760304670-220   รุ<งฤดี  สีคําวงค� นางสาว 2820 

075760304917-721   ลลิตา  สายชนะ นางสาว 2821 

075560304133-522   ลิขิต  ลายนอก นาย 2822 

075550304026-223   วทัญbุตา  ทับทวี นางสาว 2823 

075760304030-924   วนิดา  บุรีเรือง นางสาว 2824 

075760304082-025   วรรณนิภา  โลWะซอ นางสาว 2825 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�อุมาพร สุทธิคุณ โอรัญรักษ�

หน<า 113/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 57 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760304939-126   วรรณรัตน�  เขื่อนคํา นางสาว 2826 

075550304029-627   วรวีร�  ทิพย�ศิโรเวฐน� นางสาว 2827 

075550304039-528   วราภรณ�  เกิดปาน นางสาว 2828 

075550304025-429   วริษา  ฤดีเกียรติธํารง นางสาว 2829 

075550304698-830   วัชระ  ปุญสิริ นาย 2830 

075760304657-931   วัฒนศักด์ิ  อ$อนอาจ นาย 2831 

075760304064-832   วัฒนา  ทองเสวก นาย 2832 

075550304005-633   วัฒนา  มณฑา นาย 2833 

075550304629-334   วันเพ็ญ  หลักแวงมล นางสาว 2834 

075760304927-635   วันวิสาข�  แก<วประเคน นางสาว 2835 

075450304177-636   วาทชาติ  จองอิสระโยธิน นาย 2836 

075760304911-037   วารุณี  ละมุล นางสาว 2837 

075550304616-038   วาสินีย�  อ$อนมณี นางสาว 2838 

075550304643-439   วิชาดา  แม<นพวก นางสาว 2839 

075550304679-840   วิภา  โกสินทร� นางสาว 2840 

075760304624-941   วิภาวรรณ  นรชาญ นางสาว 2841 

075760304660-342   วิมลศิริ  จุ<ยงาม นางสาว 2842 

075760304038-243   วิลาสินี  เกตุสวัสด์ิ นางสาว 2843 

075550304675-644   วิไลพร  ซอนเสน นางสาว 2844 

075760304923-545   วีรพร  ต้ังจิตสิริสุข นางสาว 2845 

075550304697-046   วีรภัทร  อัศวรังษี นาย 2846 

075550304644-247   ศรัญญา  วงษ�พิทักษ� นางสาว 2847 

075550304802-648   ศศิธร  แสงทอง นางสาว 2848 

075760304611-649   ศิริวรรณ  เหลืองอําพันพงศ� นางสาว 2849 

075760304077-050   ศุภนุช  เพื่อบุญมาก นางสาว 2850 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สมศรี เวิ่นทอง

หน<า 114/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 58 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550304632-71   ศุภรดา  ทับทิมหิน นางสาว 2851 

075760304083-82   ศุภสุตา  โพธิ์เงิน นางสาว 2852 

075760304633-03   ศุภาวรรณ  ชามัด นางสาว 2853 

075550304711-94   สมชาย  โชติช$วง นาย 2854 

075550304693-95   สมยศ  แสงมงคลชัย นาย 2855 

075760304139-86   สมฤดี  ล้ิมเลิศ นางสาว 2856 

075550304057-77   สริตา  สุขทรัพย� นางสาว 2857 

075760304733-88   สหพัฒน�  สูตรไชย นาย 2858 

075550304011-49   สายธาร  แซ$เฮง นางสาว 2859 

075550304704-410   สิดาพร  ก<องกิตติวณิชย� นางสาว 2860 

075550304695-411   สิทธิ  วีรานุกูล นาย 2861 

075550304068-412   สิทธินนท�  แจ<งขํา นาย 2862 

075550304680-613   สิรินพร  โตศรีพลับ นางสาว 2863 

075760304667-814   สิริพร  ช$วยส$ง นางสาว 2864 

075760304652-015   สิริรัตน�  ยาแรสางะ นางสาว 2865 

075760304729-616   สิรีพร  แสงรักษ� นางสาว 2866 

075550304837-217   สุกัญญา  ป;Tนทอง นางสาว 2867 

075550304603-818   สุกันยา  มุ$งกิจ นางสาว 2868 

075760304659-519   สุกาญจนา  เนตรแสง นางสาว 2869 

075760304694-220   สุกานดา  บุญมาเลิศ นางสาว 2870 

075760304907-821   สุกานดา  รุ$งสกุล นางสาว 2871 

075760304737-922   สุขกัญญา  สอนจีน นางสาว 2872 

075760304127-323   สุจิตรา  ชูช$วย นางสาว 2873 

075550304624-424   สุชัญญา  เช้ือประทุม นางสาว 2874 

075760304913-625   สุชาดา  คณารักษ� นางสาว 2875 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ธนภณ รัชตกุลพัฒน�

หน<า 115/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 58 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760304683-526   สุดา  ม่ันทัพ นางสาว 2876 

075760304914-427   สุดาพร  อุ$นสูงเนิน นางสาว 2877 

075760304106-728   สุดาภรณ�  แก<วมา นางสาว 2878 

075760304706-429   สุดารัตน�  ตีระรัตน� นางสาว 2879 

075760304067-130   สุดารัตน�  สุดใจ นางสาว 2880 

075760304712-231   สุทธิศักด์ิ  ไตรวิลาศ นาย 2881 

075550304606-132   สุธาทิพย�  ติสองเมือง นางสาว 2882 

075550304608-733   สุธามาศ  ชลธาร นางสาว 2883 

075760304734-634   สุธินี  นฤพันธุ� นางสาว 2884 

075550304707-735   สุธินี  ป;ติชีวากุล นางสาว 2885 

075550304072-636   สุนันทา  นุชน<อย นางสาว 2886 

075550304662-437   สุนิสา  อ$อนบํารุง นางสาว 2887 

075550304835-638   สุปริยา  ชินวร นางสาว 2888 

075760304731-239   สุพรรณี  ทวีจันทร� นางสาว 2889 

075760304112-540   สุพรรษา  เพ็งสวัสด์ิ นางสาว 2890 

075760304654-641   สุพัตตรา  ทองช<อน นางสาว 2891 

075550304832-342   สุพัตรา  จิตแสนสวย นางสาว 2892 

075550304638-443   สุพัตรา  รอบคอบ นางสาว 2893 

075550304008-044   สุพิชชา  องค�ยา นางสาว 2894 

075760304736-145   สุภาพร  โอชารส นางสาว 2895 

075760304615-746   สุภาพันธ�  สายโกมล นางสาว 2896 

075760304903-747   สุมิตรา  บุญเลิศฟQา นางสาว 2897 

075760304704-948   สุรัญชนา  แซ$หลอ นางสาว 2898 

075550304617-849   สุรัตน�  แซ$เตีย นางสาว 2899 

075760304688-450   สุรีรัตน�  จันทชา นางสาว 2900 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�ธนธัส ทัพมงคล

หน<า 116/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 59 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760304059-81   สุวภัทร  ขวัญเมือง นางสาว 2901 

075550304683-02   สุวิชา  ช่ืนดี นางสาว 2902 

075760304915-13   สุวิทย�  ประพันธ�วิทยาศิษ นาย 2903 

075550304621-04   สุอนงค�  กาหยี นางสาว 2904 

075760304655-35   โสภาริน  องค�ฤทธิ์ นางสาว 2905 

075760304060-66   โสภี  แซ$เต<า นางสาว 2906 

075760304051-57   โสรยา  หร่ิงระร่ี นางสาว 2907 

075550304819-08   หทัยชนก  เอี่ยมเงิน นางสาว 2908 

075760304690-09   หน่ึงฤดี  แผนคู< นางสาว 2909 

075760304115-810   หน่ึงฤทัย  รักถนอม นางสาว 2910 

075550304811-711   หัทยา  เหขุนทด นางสาว 2911 

075760304717-112   อดิศร  ดวงเด$นทรัพย� นาย 2912 

075550304702-813   อนุสรา  มาลัยทัต นางสาว 2913 

075760304066-314   อนุสรา  สุขไธสง นางสาว 2914 

075550304036-115   อภิชญา  อินทนาศักด์ิ นางสาว 2915 

075760304662-916   อภิญญา  กาอ$วน นางสาว 2916 

075760304628-017   อภินันท�  นามวงษ� นาย 2917 

075550304824-018   อมร  ผลาหาร นาย 2918 

075550304673-119   อรณิชา  เสนาวงศ� นางสาว 2919 

075760304677-720   อรดา  สมพันธ�สาทิตย� นางสาว 2920 

075760304904-521   อรพิมล  เงินนาค นางสาว 2921 

075550304634-322   อรลัดดา  ศรีเจริญ นางสาว 2922 

075760304728-823   อรวรรณ  หอมเจริญ นางสาว 2923 

075550304612-924   อรษา  แก<วตา นางสาว 2924 

075760304024-225   อริสรา  ดีคํา นางสาว 2925 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�รณพร พิทักษ�มวลชน

หน<า 117/119



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 59 ด)านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760304920-126   อลงกต  เท่ียงปรีชา นาย 2926 

075760304027-527   อลิสสา  โพธิ์เย็น นางสาว 2927 

075550304060-128   อลิสา  แซ$ตัน นางสาว 2928 

075760304906-029   อลิสา  แสงศรี นางสาว 2929 

075760304638-930   อังคณา  ปVจศรี นางสาว 2930 

075550304668-131   อังคณา  ปากเกร็ด นางสาว 2931 

075760304627-232   อังสนา  แซ$ล้ิม นางสาว 2932 

075550304816-633   อัปสร  ชาติภูธร นางสาว 2933 

075760304015-034   อัมพร  จั่นทอง นางสาว 2934 

075550304614-535   อาทิตย�  ปV`นกาญจนโต นาย 2935 

075760304601-736   อานนท�  จิตเจนการ นาย 2936 

075760304629-837   อานนท�ศิลปY  ทัศนภูมิเดชา นาย 2937 

075760304131-538   อารดา  ภู$นฤชัยธร นางสาว 2938 

075550304024-739   อารยา  สร<อยสูงเนิน นางสาว 2939 

075760304626-440   อารีย�  พวงพิทักษ�กุล นางสาว 2940 

075760304086-141   อารีรักษ�  กิจเจริญ นางสาว 2941 

075760304723-942   อําพร  บุญรักษ� นางสาว 2942 

075550304003-143   อินทิพร  อาจสัญจร นางสาว 2943 

075760304744-544   อิสรีย�  อริยะวุฒิพันธ� นางสาว 2944 

075450304235-245   วราภรณ�  ศรีทอง นางสาว 2945 

ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075550302078-546   จุติเสฏฐ�  สกุลพงศ�ชัย ว$าท่ีร<อยตรี 2946 

075660302225-947   ธนวัต  ยิ้มรอด ว$าท่ีร<อยตรี 2947 

075760305033-248   ภัทร  พรหมจันทร� ว$าท่ีร<อยตรี 2948 

075760305060-549   สุรเดช  บุญมาก ว$าท่ีร<อยตรี 2949 

075550305113-750   ฐณิธดา  ผดุงชัย ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 2950 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

ผศ.จํานงค� จันทโชโต
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รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 60 ด)านซ)าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
ซ)อมย0อยคณะ ซ)อมย0อยรวม ซ)อมใหญ0 รับจริง

075760302063-21   แนน  พูลกําลัง ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 2951 

075550304639-22   นวลนภา  บุษบงษ� ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 2952 

075760304119-03   ประภัสสร  คงพรม ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 2953 

075760304123-24   รัชนู  ยิ้มวิลัย ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 2954 

075760304703-15   อสมา  จันทโณพิพัฒน� ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 2955 

075550304677-26   อัญชิสา  โพศาราช ว$าท่ีร<อยตรีหญิง 2956 

075760303906-17   หน่ึงฤทัย  นกยูงทอง สิบตรีหญิง 2957 

อาจารย�กํากับแถวตรวจสอบแล<วบัณฑิตไม$มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต<องจัดไปไว<ท<ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�รับรายงานตัว

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

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย�กํากับแถว

อาจารย�สุวีณา รุ$งโรจน�รัตนากร
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