
รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125770703503-11   กนกวรรณ  สัทธรรม นางสาว 1 

125870703515-32   กนกอร  พวงระย�า นางสาว 2 

125870706510-13   กฤษณา  ชูโชนาค นาง 3 

125670703506-64   กัญญารัตน%  สัตบุษ นางสาว 4 

125670706507-15   กิตติคุณ  ม่ันคงดี นาย 5 

125970701502-16   เกชา  ลาวงษา นาย 6 

125870706507-77   จริญญา  หนูนุรักษ% นางสาว 7 

125670706508-98   จีระวัฒน%  นิตะยะโส นาย 8 

125670703512-49   ชนิษฐา  อัตนาโถ นางสาว 9 

125970703508-610   ชลิตชน  วิกสุวรรณ นาย 10 

125670703509-011   ญาณี  ไชยบุราณนนท% นางสาว 11 

125670706510-512   ฐสิษฐ%  วังทะพันธ% นาย 12 

125970701503-913   ติณณา  อุดม นางสาว 13 

125670703502-514   ธนนารถ  รัชตศรี นาย 14 

125770706513-715   ธนวรรณ  สอ�าง นางสาว 15 

125870703507-016   ธนิษฐา  อภัยแสน นางสาว 16 

125770706512-917   ธัญญาภรณ%  บุญยืน นางสาว 17 

125870703514-618   นฤนาท  ล้ิมอุทัยรัตน% นาย 18 

125870703510-419   นันทรัตน%  หนูเสมียน นางสาว 19 

125670706501-420   นํ้าผ้ึง  ธีรวณิชนันท% นาง 20 

125870706509-321   นุดา  ม่ังเจียม นางสาว 21 

125670701503-522   ป>ณฑิรา  รายิ้ม นางสาว 22 

125670706506-323   พงศ%พิสุทธิ์  นุวัตดีวงศ% นาย 23 

อาจารย%น�อมจิตต% สุธีบุตร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 1 ด�านซ�าย

23  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 1/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125970703519-324   พรพิมล  ธนะศักด์ิสาคร นางสาว 24 

125970706507-525   พิมสิริ  กAอกิจงาม นางสาว 25 

125770703516-326   มณี  ภาชนะทอง นาง 26 

125670706505-527   รภัสสา  วังบรรพตดํารง นางสาว 27 

125670703519-928   รัชนู  ป>นตาดง นางสาว 28 

125770703512-229   ลัดดาวัลย%  ม่ังค่ัง นางสาว 29 

125970703524-330   วรรณภรณ%  สุขแจAม นางสาว 30 

125870703512-031   วรัมพา  เล�าสุขศรี นางสาว 31 

125970703502-932   วัชราภรณ%  ภิรมย%ฤทธิ์ นางสาว 32 

125670703520-733   วีราภรณ%  คํานึง นาง 33 

125870706504-434   ศิรินภา  โออิน นางสาว 34 

125670703510-835   ศิวพร  ไวทยะพิศาล นางสาว 35 

125970703531-836   ศุภเวช  ทิพย%ธารา นาย 36 

125670701507-637   สมฤดี  เนียมรัตน% นางสาว 37 

125970703523-538   สวนีย%  ต๊ังเจริญ นางสาว 38 

125870706508-539   สันติ  แกAอินทร% นาย 39 

125670701501-940   สิริกร  บูAสามสาย นางสาว 40 

125670703516-541   สิรินดา  เอกกิตติเสถียร นางสาว 41 

125670703507-442   สุชาดา  ธรรมเจริญ นางสาว 42 

125670706504-843   สุดา  แก�วนพรัตน% นางสาว 43 

125670703514-044   สุพัตรา  ศรีจันทร% นางสาว 44 

125870701501-545   สุภาพร  อามิตร นางสาว 45 

125870703517-946   โสภา  ธนาเขต นางสาว 46 

125770706503-847   อกนิษฐ%  เชยคําดี นางสาว 47 

125670703515-748   อรุณรัตน%  อAอนเย็น นางสาว 48 

125770703504-949   อัจฉรา  กุลมา นางสาว 49 

125870703508-850   อารยา  หงษ%ปKญญา นางสาว 50 

อาจารย%นันทวัน ชมโฉม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 1 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 2/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125770706517-81   อิทธิพล  อเนกธนทรัพย% นาย 51 

125970703507-82   อุบลรัตน%  แก�วชัยเจริญกิจ นางสาว 52 

125870703504-73   กฤษณกัณฑ%  ภาโพธิรัตน% นาย 53 

125770703506-44   กิตติ  สุวรรณบรรดิษฐ% นาย 54 

125470703506-95   ป>ยนุช  ไกรเทพ นางสาว 55 

125970703505-26   ชนิดา  นิยมสุข วAาท่ีร�อยตรีหญิง 56 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750705058-67   กมลลักษณ%  นาคแสง นางสาว 57 ทอง

125750705032-18   วรรณกานต%  สุขสมประสงค% นางสาว 58 เงิน

125750703077-89   คนางค%  ผิวขํา นางสาว 59 

125750703129-710   ณิชากร  อิศรเสนา ณ อยุธยา นางสาว 60 

125960706004-411   ธนารีย%  เทพสถิตย%ศิลปL นางสาว 61 

125750703022-412   ป>ยวุฒิ  ถาวงษ%กลาง นาย 62 

125750705055-213   พัชรียา  เลิศพิทักษ%สิทธิ์ นางสาว 63 

125750702004-314   ฤทัย  สุนทรฐิติ นางสาว 64 

125750706006-415   ศศิธร  สีสุวอ นางสาว 65 

125750705034-716   ศิริวรรณ  ทรัพย%พันธ% นางสาว 66 

125960703001-317   สิริวัฑฒ%  ชัยภิบาล นาย 67 

125750703160-218   อรรัมภา  พันธุ%ทองคํา นางสาว 68 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750705074-319   กฤกฤษ  ฉายศรี นาย 69 

125750704019-920   กุลภัสสร%  แก�ววงศ% นางสาว 70 

125750706022-121   ขวัญจิรา  ประทีปเมธากุล นางสาว 71 

125750703076-022   จิราพรรณ  กองเงินนอก นางสาว 72 

125750704020-723   จิราวรรณ  จันทะระ นางสาว 73 

อาจารย%ดวงกมล ต้ังสถิตพร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 2 ด�านซ�าย

23  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 3/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750706051-024   ณรงค%กร  ทองหม่ืน นาย 74 

125750703254-325   ธมณ  สรวงศิริถาวร นางสาว 75 

125750701019-226   นนทวัตร%  วงค%พิใจ นาย 76 

125750703200-627   นราพร  ศรีศร นางสาว 77 

125960703035-128   ป>ยรัตน%  สิงหานนท% นางสาว 78 

125750703063-829   รัตน%ติยา  ทองทศ นางสาว 79 

125750701008-530   วชิราภรณ%  เถื่อนถ้ํา นางสาว 80 

125750705056-031   ศิริลักษณ%  เอียดสี นางสาว 81 

125750703015-832   สรวิศ  ล่ิมนิธิกานต% นาย 82 

125750703041-433   สาวิตรี  เทพเดชา นางสาว 83 

125750703263-434   อัครภร  ชัยศรี นาย 84 

125960703002-135   อัตตพล  พิมานพรหม นาย 85 

125750703091-936   จีรภัทร  นภาวารี วAาท่ีร�อยตรี 86 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ%าและเครื่องแต'งกาย) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750701026-737   กมลวรรณ  แพรเขียว นางสาว 87 

125750701015-038   จิรวัฒน%  พAวงอยูA นาย 88 

125750701016-839   จุฑามาศ  ศรีบุญลือ นางสาว 89 

125750701036-640   เตชิตา  วิชุตานันท% นางสาว 90 

125750701009-341   ธนกร  หทัยโสภณ นาย 91 

125750701040-842   ธัญญาภร  จิตรแจ�ง นางสาว 92 

125750701011-943   ธีรภัทร%  พุAมคง นาย 93 

125750701041-644   บุษยมาศ  พวงแก�ว นางสาว 94 

125750701030-945   เบญจวรรณ  หลAอทอง นางสาว 95 

125750701033-346   ปฏิมา  บัวกลาง นางสาว 96 

125750701003-647   ปวริศา  แสนวิชา นาย 97 

125750701017-648   ปุณยวีร%  แซAเซียว นางสาว 98 

125750701048-149   แพรพลอย  เทวชู นางสาว 99 

125750701004-450   ภัทราวรรณ  ฤทธิ์เดช นางสาว 100 

ผศ.เสาวลักษณ% คงคาฉุยฉาย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 2 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 4/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ%าและเครื่องแต'งกาย) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750701034-11   เมธาวรินทร%  นาคงาม นางสาว 101 

125750701038-22   รัญชิดา  ลีลาสถาพรกิจ นางสาว 102 

125750701010-13   วงศธร  มAวงสีตอง นาย 103 

125550701008-94   วิทิต  ทวีสุข นาย 104 

125750701028-35   วิษณุ  ระวาดชู นาย 105 

125750701006-96   ศศิวิมล  เจนการ นางสาว 106 

125750701007-77   ศุภกรณ%  จักรชัยเจริญ นาย 107 

125750701032-58   สตรีรัตน%  ทองคํา นางสาว 108 

125750701014-39   สุทธิดา  บัวหุAง นางสาว 109 

125750701045-710   สุนิสา  ปKญจศิลา นางสาว 110 

125750701002-811   สุภารัตน%  ศิริเรือง นางสาว 111 

125750701024-212   อนัญญา  อยูAคํามะดัน นางสาว 112 

125550701040-213   อนุชา  วาระเลิศ นาย 113 

125750701001-014   อรวรรณ  เพชรนิล นางสาว 114 

125750701022-615   อัชชิตา  คุณศรี นางสาว 115 

125750701027-516   อารียา  บุญชุAม นางสาว 116 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750703074-517   กชพรรณ  สุรพงศ%วาณิชกุล นางสาว 117 

125750703208-918   กนกพรรณ  พิชัย นางสาว 118 

125750703025-719   กมลคม  แสงอุทัย นางสาว 119 

125750703164-420   กรธวัช  สร�อยสด นาย 120 

125750703177-621   กรรณิการ%  อาลัย นางสาว 121 

125750703072-922   กฤตพงศ%  พรพิสิฐ นาย 122 

125750703066-123   กวินพัฒน%  โรจนาพิบูลย% นาย 123 

ผศ.สุพรรณิการ% โกสุม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 3 ด�านซ�าย

23  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 5/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750703256-824   กวินลักษณ%  พรปรีดีพัทธ% นางสาว 124 

125750703207-125   กันติชา  จันลุทิน นางสาว 125 

125750703075-226   กัลย%สุดา  สนจุมพระ นางสาว 126 

125750703007-527   กัลยาณี  ทรัพย%พล นางสาว 127 

125750703011-728   กาญจนา  บุญกัน นางสาว 128 

125750703162-829   กิตติพัฒน%  เรืองประทีป นาย 129 

125750703009-130   กิตติมา  พงศ%นรเศรษฐ% นางสาว 130 

125750703124-831   กุลธิดา  เนียมฉาย นางสาว 131 

125750703126-332   กุลธิดา  เลาแก�วหนู นางสาว 132 

125960703018-733   เกวลี  เมฆหมอก นางสาว 133 

125750703068-734   เขมภร  อํานาจคงพลัง นางสาว 134 

125750703021-635   จตุพร  โพธิ์ทอง นางสาว 135 

125750703069-536   จันทราพร  จงเพียร นางสาว 136 

125960703019-537   จิรายุ  ใจยงค% นาย 137 

125960703028-638   จีรวรรณ  โคกคํา นางสาว 138 

125750703004-239   จุฑาทิพย%  ทับทอง นางสาว 139 

125960703021-140   จุฑาทิพย%  หนูนจันทร% นางสาว 140 

125750703192-541   เจนจิรา  โกมลวิสาล นางสาว 141 

125960703033-642   เจ�าพระยา  พิลิแก�ว นาย 142 

125750703108-143   ฉัตรชัย  ทองดอนพุAม นาย 143 

125750703153-744   ชนาพร  ภูAพลับ นางสาว 144 

125750703079-445   ชนาพร  หAางกลาง นางสาว 145 

125750703214-746   ชนินันกาญ  สุวรรณรัตน% นางสาว 146 

125750703202-247   ชนุตร%  บุดดี นางสาว 147 

125960703042-748   ชไมพร  ชูเมฆา นางสาว 148 

125750703204-849   ฐิดารัตน%  เดชา นางสาว 149 

125750703183-450   ฐิติมา  แสงสิทธิ์ นางสาว 150 

อาจารย%ฐิติพร เพ็งวัน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 3 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 6/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750703260-01   ณพวิทย%  วงศ%อารีย% นาย 151 

125750703043-02   ณัฏฐยา  กุลศัตยาภิรมย% นางสาว 152 

125750703135-43   ณัฐณิชา  เดือนขึ้น นางสาว 153 

125750703219-64   ณัฐธิดา  รักนิสสัย นางสาว 154 

125750703163-65   ณัฐนันท%  เนตตกุล นางสาว 155 

125750703168-56   ณิชชา  ศศิวัจน%ไพสิฐ นางสาว 156 

125750703093-57   ทักษพร  กล่ินคง นางสาว 157 

125750703036-48   ธนดล  เกิดเช้ือ นาย 158 

125750703101-69   ธนดล  ลายเงิน นาย 159 

125960703025-210   ธนพนธ%  พินิจมนตรี นาย 160 

125960703016-111   ธนาภรณ%  นาทองพูน นางสาว 161 

125750703181-812   ธนาภา  จันเทศ นางสาว 162 

125750703070-313   ธานินทร%  จําแนกสาร นาย 163 

125750703005-914   ธาราธาร  เอมวัธนา นางสาว 164 

125750703120-615   ธาริณี  สุภาพกุลนที นางสาว 165 

125550703088-916   ธาวินี  สนองค% นางสาว 166 

125750703020-817   นวพร  คงดี นางสาว 167 

125750703105-718   นัฐฑริกา  อาจโยธา นางสาว 168 

125960703030-219   นันทชัย  ทองอินทร% นาย 169 

125750703014-120   นันทิยา  แสนสําราญ นางสาว 170 

125750703259-221   นํ้าทิพย%  ทะวันเวทย% นางสาว 171 

125750703053-922   นุตรามารถ  มียิ่ง นางสาว 172 

125960703006-223   เบญจมาภรณ%  แก�วตุด นางสาว 173 

ผศ.อภิญญา มานะโรจน%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 4 ด�านซ�าย

23  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 7/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750703165-124   เบญจมาศ  วุฒิชัยธนากร นางสาว 174 

125960703032-825   เบญจวรรณ  แม�นประสิทธิ์ นางสาว 175 

125750703039-826   ปทิตตา  จีระวิวิธพร นางสาว 176 

125750703131-327   ประภาพรรณ  คงเขียว นางสาว 177 

125750703218-828   ปรางศิริ  เพ็ชรนก นางสาว 178 

125960703009-629   ปรียานุช  พวงทอง นางสาว 179 

125750703073-730   ปะราลี  บุญชู นางสาว 180 

125750703122-231   ปKญญาพร  อAอนละมูล นางสาว 181 

125750703157-832   ปาจรีย%  มณีวงศ% นางสาว 182 

125750703180-033   ปุณฑริก  เฟRSองฟูพงศ% นาย 183 

125750703182-634   เปรมรัตน%  แผนคง นางสาว 184 

125750703019-035   พงศธร  ยิ้มพลายสินธุ% นาย 185 

125750703060-436   พรทิพย%  อยูAโคกรัตน% นางสาว 186 

125750703001-837   พลช  กุนทีกาญจน% นาย 187 

125750703064-638   พัชรพร  ธนกุสุมาลย% นางสาว 188 

125750703210-539   พัชรากร  แกAนวงศ% นางสาว 189 

125750703071-140   พิชนันท%  รัตนศรี นาย 190 

125750703194-141   พิมพ%พร  นุชน�อย นางสาว 191 

125750703127-142   พิมพา  ฟKกประไพ นางสาว 192 

125750703161-043   พิสิทธิ์  ชํานิ นาย 193 

125960703041-944   พีรพล  โพธิ์วัง นาย 194 

125750703212-145   เพ็ญพิสุทธิ์  นามโนรินทร% นางสาว 195 

125960703037-746   แพรวา  สร�อยเงิน นางสาว 196 

125750703223-847   ภคพร  โคเจริญ นาย 197 

125750703166-948   ภวัตพงค%  สวนาการณ% นาย 198 

125750703154-549   ภัณฑิรา  กล่ินสวัสด์ิ นางสาว 199 

125960703008-850   ภัทร  แก�วโต นาย 200 

อาจารย%ฉวีวรรณ แจ�งกิจ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 4 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 8/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750703227-91   ภัทรมน  พะนมวาส นางสาว 201 

125750703109-92   ภัทรานิษฐ%  อินทรา นางสาว 202 

125750703090-13   ภาณุเดช  ตันติพลานนท% นาย 203 

125960703020-34   ภารวิณี  เซียงนอก นางสาว 204 

125750703167-75   ภาสินี  บุญจึงมงคล นางสาว 205 

125960703011-26   มัสยา  เกิดบัณฑิต นางสาว 206 

125750703010-97   มีนา  ทัพมงคล นางสาว 207 

125960703003-98   รัชชาพงษ%  จิตต%บรรจงกิจ นาย 208 

125960703015-39   รัชตะ  สุดชี นางสาว 209 

125650703049-910   รัฐนันท%  รักข%ดาระอินทร% นางสาว 210 

125750703184-211   รัสนันท%  รุญเจริญ นางสาว 211 

125750703113-112   รุAงทิพย%  นามบุญลือ นางสาว 212 

125750703123-013   รุAงรวิน  โอฬาร นางสาว 213 

125750703089-314   ลักษิกา  ใจช่ืน นางสาว 214 

125750703128-915   วงศธร  นิติธีรวรรณ นาย 215 

125750703003-416   วงศธร  วงศ%วนิชจิตต% นาย 216 

125750703228-717   วรายุส  เลิศสิทธิสุทธิ์ นาย 217 

125750703088-518   วสันต%  สมภักดี นาย 218 

125750703114-919   วิชญาณี  บุญทร นางสาว 219 

125750703119-820   วิชบูล  พันธุมสุต นาย 220 

125750703151-121   วิเชียร  สนธ%ศรี นาย 221 

125750703255-022   วิรัลยุพา  วรรโณภาส นางสาว 222 

125960703004-723   วีรพล  จันรอด นาย 223 

125960703010-424   วีรวัฒน%  โอระนํา นาย 224 

125750703002-625   วีระยุทธ  ชินชAงจู นาย 225 

125750703080-226   ศรัญUู  เอี่ยมรุAงทรัพย% นาย 226 

125750703008-327   ศรัณย%  ฉลาดถ�อย นาย 227 

อาจารย%เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 5 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 9/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750703175-028   ศราวุฒิ  พัวพัน นาย 228 

125750703040-629   ศศิธร  มีบุรี นางสาว 229 

125960703039-330   ศันสนีย%  สํารวยประเสริฐ นางสาว 230 

125750703137-031   ศิรประภา  แกวAนกสิกรรม นางสาว 231 

125750703102-432   ศิราวัฒ  หัสเขตร% นาย 232 

125750703017-433   ศิริพร  ท่ังทอง นางสาว 233 

125960703029-434   ศุภกิตต์ิ  ไมAวายมี นาย 234 

125750703198-235   ศุภรดา  สระรุAงเรือง นางสาว 235 

125750703023-236   ศุภลักษณ%  แตงอAอน นางสาว 236 

125960703040-137   สมิทธ%  รักษ%สมิทธ%สันติ นาย 237 

125750703258-438   สหัตถ%จิตร  เถระวัตร นาย 238 

125750703012-539   สาลินี  ปานแดง นางสาว 239 

125750703065-340   สิทธิกร  ต๊ังเจริญ นาย 240 

125750703110-741   สิมิทธิ์  ต้ังพิพัฒน%สถาพร นาย 241 

125750703030-742   สุดารัตน%  ชมภูเพ็ชร นางสาว 242 

125750703173-543   สุพรรณิกา  พันธุ%พงศ% นางสาว 243 

125750703205-544   สุภสิทธิ  กระทุAมเขต นาย 244 

125750703095-045   สุภาพร  เขียวชู นางสาว 245 

125750703033-146   สุภาวดี  นารAอง นางสาว 246 

125750703078-647   สุภาวิณี  จตุเทน นางสาว 247 

125750703257-648   สุวุฒินันท%  แซAต้ัง นาย 248 

125750703103-249   องอาจ  ศรีดวงมณีฉาย นาย 249 

125750703158-650   อนันต%ชัย  ตันฮวด นาย 250 

125750703107-351   อนิศรา  กุณณะกัน นางสาว 251 

125750703155-252   อนุชา  ของเดิม นาย 252 

125750703193-353   อนุตตรีย%  พึ่งพวง นางสาว 253 

125750703159-454   อนุศิษฏ%  ชัยเวช นาย 254 

อาจารย%ลัดดาวัลย% กล่ินมาลัย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 5 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 10/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750703262-61   อภิชญา  โตพิบูลย%พงศ% นางสาว 255 

125750703171-92   อภิสิทธิ์  ศรีทอง นาย 256 

125960703027-83   อรชุน  พรหมแก�ว นาย 257 

125750703013-34   อรพรรณ  สุขประสิทธิ์ นางสาว 258 

125750703197-45   อรวรรณ  โพธิเดช นางสาว 259 

125750703221-26   อรุณรัตน%  พานพู นางสาว 260 

125750703252-77   อังคณา  ลมพัด นางสาว 261 

125750703136-28   อุกฤษฏ%  ภูAสุข นาย 262 

125650703100-09   อุทัย  อินทโชติ นาย 263 

125750703222-010   อุบลรัตน  สิงหรัตน% นางสาว 264 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750705001-611   คุณานนต%  ชํากุล นาย 265 

125750705024-812   จิณณพัต  อาจวงษา นางสาว 266 

125750705036-213   จิรัชยา  ชํานาญธรรม นางสาว 267 

125750705067-714   ชนินาถ  กลีบจันทร% นางสาว 268 

125960705002-915   ชุตินันท%  อนนสมิง นางสาว 269 

125750705066-916   ณัฐพงศ%  ถาวรวงษ% นาย 270 

125750705068-517   ณัฐวัลย%  ต้ังเฉลิมชัย นางสาว 271 

125750705029-718   ณัฐสุภา  ชุมทัพ นางสาว 272 

125750705027-119   ดนุสรณ%  โอนหอม นาย 273 

125650705088-520   ทัศสิมา  พราหมณ%บรรพต นางสาว 274 

125750705006-521   ธนพล  ดิเรกศิลปL นาย 275 

125750705065-122   ธนาคาร  นฤคนธิ์ นาย 276 

125960705008-623   ธัญญลักษณ%  กาวงค% นางสาว 277 

125750705005-724   ธัญธร  กาลเทศ นางสาว 278 

125750705014-925   นภานันท%  วงษ%ภาษ นางสาว 279 

125750705018-026   นฤพนธ%  แซAเซ้ีย นาย 280 

125960705003-727   นิภาพร  สงวนพนา นางสาว 281 

รศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 6 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 11/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750705069-328   นิศาชล  คงเหล็ก นางสาว 282 

125960705016-929   บุรินทร%  เต็มโชติชวาล นาย 283 

125750705002-430   ปริญ  อนุสุเรนทร% นาย 284 

125750705045-331   ปวันรัตน%  สนสมบัติ นางสาว 285 

125960705027-632   ปาลิตา  พุAมแก�ว นางสาว 286 

125960705029-233   ปูริดา  มาเทศ นางสาว 287 

125750705053-734   พิชชากร  พิพัฒน%จามีกร นางสาว 288 

125960705014-435   พิมพ%ชนก  แซAซ�ง นางสาว 289 

125750705051-136   พิมลพรรณ  เปรุนาวิน นางสาว 290 

125750705030-537   โยธิน  คุAยคํา นาย 291 

125750705076-838   รัตนาภรณ%  ศุภนรากุล นางสาว 292 

125960705015-139   รุAงอรุณ  ชมพู นางสาว 293 

125960705021-940   ลัดดาวัลย%  พงศ%สถิตไพร นางสาว 294 

125750705012-341   วริศรา  หนูเผือก นางสาว 295 

125650705060-442   วัชชฎาพร  ยนตระรักษ% นางสาว 296 

125960705012-843   วัชรินทร%  จรทะผา นางสาว 297 

125750705015-644   วิญาดา  ปุจฉาการ นางสาว 298 

125750705013-145   วิทัต  ศรีเมือง นาย 299 

125750705077-646   วิธวินท%  สุขดี นาย 300 

125750705047-947   ศิรดา  พุAมพยุง นางสาว 301 

125750705073-548   ศิริพร  แซAจันทร% นางสาว 302 

125960705010-249   สุขสันต%  เพ็งวิชัย นาย 303 

125960705017-750   สุดารัตน%  เสริมสิริรัตนกุล นางสาว 304 

125960705018-551   สุธิดา  อินทรวิชา นางสาว 305 

125960705022-752   สุพัตรา  ทองลึม นางสาว 306 

125960705028-453   สุริยา  ไม�จัตุรัส นาย 307 

125860705018-754   อณริษฐ%  ศักด์ิสิริโกศล นางสาว 308 

ผศ.ณนนท% แดงสังวาลย%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 6 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 12/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125960705019-31   อรพรรณ  อาชานํารัก นางสาว 309 

125960705009-42   อังคณา  จันทร%สุภี นางสาว 310 

125750705044-63   อัมพิกา  ดิษฐาพร นางสาว 311 

125750705031-34   อัมรินทร%  อยูAปาน นาย 312 

125550705040-85   อิสริยะ  เตยหอม นางสาว 313 

125650705025-76   จรณชัย  ไกรพงษ% นาย 314 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125960706009-37   กนกนิภา  ทักขพาณิชย% นางสาว 315 

125960706015-08   กมลพรรณ  ชํานาญกิจ นางสาว 316 

125750706044-59   กมลวรรณ  สีครอบ นางสาว 317 

125750706059-310   กฤตานนท%  ปล�องแก�ว นาย 318 

125750706024-711   กฤติยา  จอดเกาะ นางสาว 319 

125960706025-912   ขนิษฐา  เวียงคํา นางสาว 320 

125750706043-713   จงกลณี  สาวสวรรค% นางสาว 321 

125960706011-914   จักรพงศ%  สุวรรณรัตน% นาย 322 

125750706076-715   จักรภพ  สามเพชรเจริญ นาย 323 

125750706017-116   จินดาภา  เช้ือประทุม นางสาว 324 

125750706015-517   ฉัตรชัย  แสงทอง นาย 325 

125750706056-918   ชนิสรา  ทรัพย%ประเสริฐ นางสาว 326 

125650706050-419   ชยาภรณ%  นุชนิยม นางสาว 327 

125960706026-720   ชลีพร  กุมมาน�อย นางสาว 328 

125860706011-121   ชัชฎา  จุAมกXา นาย 329 

125960706019-222   ชุติมา  เนตรสุริวงค% นางสาว 330 

125760706001-423   ณัฐพร  ปานพรเจริญ นางสาว 331 

125960706023-424   ดลณพร  ใจตรง นางสาว 332 

125960706022-625   ดาริกา  อักษรไชย นางสาว 333 

125750706061-926   ดูดี  บุญขวัญ นาย 334 

125960706007-727   ตรีวุฒิ  เลิศวงศ%อุดมพร นาย 335 

ผศ.มานิตย% แก�ววงษ%ศิริ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 7 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 13/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750706053-628   ธิติพงศ%  วัฒนสกุลทิพย% นาย 336 

125750706023-929   ธีระวุฒิ  สีสิน นาย 337 

125750706021-330   โนรี  เหลืองอAอน นางสาว 338 

125960706006-931   เบญจมาภรณ%  ทรัพย%ศิริ นางสาว 339 

125750706057-732   ปภาวรินท%  ภวสาครินทร% นางสาว 340 

125960706003-633   ผการัตน%  หุAนชAางทอง นางสาว 341 

125760706017-034   พงศ%รุจ  กรรเจียก นาย 342 

125960706014-335   พิกุล  ผันสูงเนิน นางสาว 343 

125750706072-636   เพชราภรณ%  จันสา นางสาว 344 

125750706062-737   ภัทรภร  พิบูลย%สวัสด์ิ นางสาว 345 

125750706012-238   ภัสสรา  ทาแทAงทอง นางสาว 346 

125650706058-739   มัศยา  วงษ%เกตุ นางสาว 347 

125960706024-240   เมวดี  นาคเต นางสาว 348 

125750706032-041   วรัญญา  เรืองแจAม นางสาว 349 

125960706002-842   วิภาพร  ทองดี นางสาว 350 

125750706025-443   วิวัฒน%  ชูทวี นาย 351 

125750706045-244   วีระพงษ%  ปากโพ นาย 352 

125750706035-345   ศราศิณี  มานิตย%กุล นางสาว 353 

125960706018-446   ศิชาญา  เรืองมงคล นางสาว 354 

125750706013-047   ศิริรัตน%  นิลสุรัตน% นางสาว 355 

125960706017-648   สกุลทิพย%  อเนกธนบูลย% นางสาว 356 

125960706013-549   สมฤดี  ถาวร นางสาว 357 

125750706002-350   สุนิษา  ปานสีแก�ว นางสาว 358 

125750706031-251   สุพพัตรา  ไอยราพจน% นางสาว 359 

125750706010-652   อรรถชัย  อินทร%เล่ียม นาย 360 

125750706030-453   อรลดา  นาคหาญ นางสาว 361 

125960706005-154   อาภาภรณ%  เส็งจีน นางสาว 362 

อาจารย%กิตติ ยอดอAอน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 7 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 14/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125650706092-61   อินธุอร  พันธ%เลิศ นางสาว 363 

125760706019-62   รัตน%ชนก  แรงครุฑ นางสาว 364 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค%าแฟช่ัน) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125650702011-03   กชกร  เสนีย%วงศ% ณ อยุธยา นางสาว 365 

125750702007-64   จุฬาลักษณ%  คําแฝง นางสาว 366 

125650702017-75   ชมพูนุท  จิตต%วรวงศ% นางสาว 367 

125750702011-86   ชวัลวิชญ%  โพธิ์แก�ว นาย 368 

125750702008-47   ณพัชร%  พรหมงาม นางสาว 369 

125750702021-78   ดารามาพร  ผAองแผ�ว นางสาว 370 

125750702003-59   ตรัยสิทธิ์  จันทร นาย 371 

125750702023-310   นพรัตน%  ทองจันดา นางสาว 372 

125650702040-911   เนตรชนก  บุญสุข นางสาว 373 

125750702002-712   ปริชญา  กสิกรสุนทรชัย นางสาว 374 

125750702022-513   พนิดา  งามเลิศ นางสาว 375 

125750702019-114   พรพรรณ  คําด�วง นางสาว 376 

125750702012-615   พราววะดี  พราวศรี นางสาว 377 

125650702036-716   พัชลดา  บูรณะเครือ นางสาว 378 

125750702006-817   ภัทรมน  เวตติวงษ% นางสาว 379 

125750702010-018   ระวีวรรณ  นาเชียงใต� นางสาว 380 

125650702014-419   วริศรา  ปKนทะวงศ% นางสาว 381 

125750702024-120   วาสนา  เหมืองจา นางสาว 382 

125650702015-121   สิรินทิพย%  คํานักดิษฐ% นางสาว 383 

125750702014-222   สุพัตรา  ไกรงาม นางสาว 384 

125750702001-923   เอมมิกา  ปานนาค นาย 385 

125650702013-624   ไอรดา  จันทร%ขจร นางสาว 386 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีการอาหาร) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750704057-925   กชกร  แดนสุริยานนท% นางสาว 387 

125750704041-326   กนกวลัย  เต็มใจรัก นางสาว 388 

125750704026-427   กมลวรรณ  คําศรี นางสาว 389 

อาจารย%ไตรถิกา พิชิตเดช

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 8 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 15/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีการอาหาร) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750704076-928   กฤษฎา  ศิริพงศ% นาย 390 

125750704008-229   เขมิกา  ศรีบุรินทร% นางสาว 391 

125750704006-630   ทักษภร  พวงทอง นางสาว 392 

125750704090-031   ทิพรัตน%  ผดุงสุข นางสาว 393 

125750704030-632   ธิรดา  ธิติธนวณิช นางสาว 394 

125750704077-733   นภัสสร  เกตุเจริญ นางสาว 395 

125750704080-134   นุสบา  เสียนาสระ นางสาว 396 

125750704004-135   บัณฑิตา  ศิริรังษี นางสาว 397 

125750704021-536   เบญจรัตน%  สุขรัตน% นางสาว 398 

125750704048-837   เบญจวรรณ  จีนบรรจบ นางสาว 399 

125750704014-038   ปKฐญา  แก�วประเสริฐ นาย 400 

125750704034-839   พนิดา  พAวงเพียร นางสาว 401 

125750704005-840   พรรัตน%  สังข%ทอง นางสาว 402 

125750704023-141   พิมพกานต%  พิกุลทอง นางสาว 403 

125750704060-342   ไพลิน  แก�วอAวม นางสาว 404 

125750704010-843   ภาวิณี  พุทธศานต์ิบัณฑิต นางสาว 405 

125750704035-544   ภิญญาพัชญ%  เรืองเท่ียง นางสาว 406 

125750704058-745   รัญชนา  คล�ายชัง นางสาว 407 

125750704095-946   ลานนา  มาหล�า นางสาว 408 

125750704011-647   วนิศรา  กล่ินจิ๋ว นางสาว 409 

125750704007-448   ศศิธร  สมสะอาด นางสาว 410 

125750704086-849   ศิณาพร  บัวด�วง นางสาว 411 

125750704099-150   ศิริพร  มีมูซอ นางสาว 412 

125750704070-251   สาวินี  เพียรชํานาญ นางสาว 413 

125750704073-652   สุดารัตน%  เถระสวัสด์ิ นางสาว 414 

125750704016-553   โสภิตา  บาลชน นางสาว 415 

125750704029-854   อนุพงศ%  บุญลือ นาย 416 

อาจารย%ดวงรัตน% แซAต้ัง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 8 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 16/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีการอาหาร) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750704022-31   อริสา  มาลารัตน% นางสาว 417 

125750704046-22   อารียา  จินดาวงค% นางสาว 418 

ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750703215-43   ณัฐดนัย  สมมีทรัพย% วAาท่ีร�อยตรี 419 

125750705016-44   ธาม  รัศมี วAาท่ีร�อยตรี 420 

125750705075-05   ยสวัฒน%  สายตา วAาท่ีร�อยตรี 421 

125960706021-86   อภิสิทธิ์  บัวลอย วAาท่ีร�อยตรี 422 

125750704071-07   กมลรัตน%  ประเสริฐศรี วAาท่ีร�อยตรีหญิง 423 

125750703253-58   ธัญภรณ%  สุAมสกุล วAาท่ีร�อยตรีหญิง 424 

125750703112-39   แสงระวี  พรมขาว วAาท่ีร�อยตรีหญิง 425 

125750704072-810   หัฐชประภา  สังขิตวงษ% วAาท่ีร�อยตรีหญิง 426 

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055970402504-311   กิติ  เบ็ญกูล นาย 427 

055970402501-912   ธวัช  ขันจอก นาย 428 

055970402502-713   พรเพ็ญ  ภานุกรอุดม นางสาว 429 

055970402516-714   ภัทรภร  สนสกุล นางสาว 430 

055870402531-815   ภิรมย%สุข  สวยสม นาย 431 

055870402532-616   ระพีพัฒน%  สุวรรณภูมิ นาย 432 

055870402504-517   หาญณรงค%  สมานพงษ% นาย 433 

055870402533-418   อชิต  อุยยามาฐิติ นาย 434 

055970402508-419   อรุณรัตน%  ไชยศร นางสาว 435 

055870402524-320   อัศวิน  มุAงนากลาง นาย 436 

055870402509-421   นิพนธ%  กิติวนารัตน% นาย 437 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟBา) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055670403709-322   ดลรวี  วุAนแมAสอด นาย 438 

055670403707-723   นุกูล  เกษมสถิตย%วงศ% นาย 439 

055670403706-924   พัชยา  คีรินทร% นางสาว 440 

ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055970402505-025   ปริญญา  โคหาจักร วAาท่ีเรือตรี 441 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750405033-626   ฐาปนี  แก�วประเสริฐ นางสาว 442 ทอง

055960455002-527   สวรรค%ยา  พุAมพวง นางสาว 443 เงิน

อาจารย%สุวัสส% แพAงธีระสุขมัย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 9 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 17/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750403013-028   กันตพิชญ%  ทูลคํารักษ% นาย 444 

055850403510-329   คณบดี  ศรีสมบูรณ% นาย 445 

055750408005-130   ธนวัฒน%  ศรีเกษม นาย 446 

055750402006-531   ปวีณา  กาจหาญ นางสาว 447 

055750408006-932   อชิระวิชญ%  โชครุAงเจริญถาวร นาย 448 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055460401044-333   กิตติ  พุAมพวง นาย 449 

055350401015-634   กีรวัฒน%  หิรัญรัตน% นาย 450 

055650401067-035   จักรชัย  พรมลา นาย 451 

055550401055-736   ชวนะ  ฉัตรปKญญา นาย 452 

055350401067-737   ชานนท%  ทองวงศ%บุตร นาย 453 

055550401094-638   ณัฐดิส  บุญพAวง นาย 454 

055550401040-939   เดชาพล  สุรินทร% นาย 455 

055650401532-340   ทรงธรรม  แซAโค�ว นาย 456 

055550401032-641   ทวีพงษ%  สุขมูลศิริ นาย 457 

055550401027-642   ธนวัฒน%  วรรณขาว นาย 458 

055450401094-943   ธนิศร%  ทองสะอาด นาย 459 

055450401028-744   นพดล  ไผAผันโฉม นาย 460 

055460401734-945   นิภัทร%  บัวเอี่ยม นาย 461 

055650401503-446   บุรัสกร  รัตนรุจิรา นาย 462 

055550401017-747   ปมากร  ทวีวรทรัพย% นาย 463 

055550401033-448   ประกิต  โพธิ์ศรี นาย 464 

055650401507-549   ประพฤทธิ์  ยิ่งประเสริฐผล นาย 465 

055650401019-150   ประภัสร%  วัดสา นาย 466 

055550401025-051   ยุทธนา  ศิลากุล นาย 467 

055350401030-552   รณชัย  แต�มศรีนวล นาย 468 

055460401706-753   ราชันย%  วิวรรณ% นาย 469 

055650401060-554   เลิศวรรธน%  เหลืองอAอน นาย 470 

ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 9 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 18/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055360401736-61   วรายุทธ%  บัวทอง นาย 471 

055650401025-82   ศุภกิจ  นิเทศพัตรพงศ% นาย 472 

055650401076-13   ศุภวิชญ%  สิริลลิตานนท% นาย 473 

055550401024-34   สมภาร  ผลดี นาย 474 

055650401042-35   สาริศ  ล�อเลิศสกุล นาย 475 

055550401090-46   สิตาภา  วงษ%ใหญA นางสาว 476 

055450401063-47   สุจินดา  ศาสนพิทักษ% นาย 477 

055550401075-58   สุชาครีย%  รัสเอี่ยม นาย 478 

055450401083-29   สุชาติ  สุดเฉลียว นาย 479 

055550401007-810   อนันต%  สิงหะภูกาม นาย 480 

055460401707-511   อัคเดช  ไม�จันทร% นาย 481 

055550401010-212   โอลิฟเวอร%  ริชาร%ด นาย 482 

055550401018-513   สราวุฒิ  เปรมใจ นาย 483 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055450402093-014   กรกช  ขAายแก�ว นาย 484 

055860402015-315   กฤติธี  โยธี นาย 485 

055750402060-216   กัญญาภรณ%  สุวรรณพจน% นางสาว 486 

055750402079-217   กิตติธัช  สินธุ นาย 487 

055760402020-518   กีรติ  พลอยชAาง นาย 488 

055750402045-319   จริยา  แสนรัง นางสาว 489 

055650402033-120   จอมเทพ  เอี่ยมกุล นาย 490 

055750402025-521   จิตติยาพร  ใสแสง นางสาว 491 

055750402031-322   ชนาธิป  นAวมนวล นาย 492 

055650402524-923   ชลชาติ  บรรลือสินธุ% นาย 493 

055650402021-624   ชานนท%  วงษาวัตร นาย 494 

055650402083-625   ณรงค%พล  วีรินทร นาย 495 

055660402006-626   ณัฐพงศ%  สุขใส นาย 496 

055750402017-227   ณัฐพล  แก�วมงคล นาย 497 

อาจารย%ศุภชัย หลักคํา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 10 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 19/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055650402506-628   ณัฐวุฒิ  ศรีดี นาย 498 

055760402037-929   ตันติกร  ตันบรรลือสุข นาย 499 

055450402071-630   ทิฆัมพร  หม่ืนศรี นาย 500 

055650402084-431   ธนกร  พิมพ%ทอง นาย 501 

055650402027-332   ธนพล  หAวงมาก นาย 502 

055660402024-933   ธนอนันต%  คงขาว นาย 503 

055650402011-734   ธนะสาร  แก�ววรรณา นาย 504 

055650402510-835   ธนาวัฒน%  อรุณไชย นาย 505 

055860402031-036   ธีรวุฒิ  บุตรตะสินธ% นาย 506 

055650402518-137   ธีรศักด์ิ  แย�มอAวม นาย 507 

055650402006-738   ธีระชัย  ศรีตะวัน นาย 508 

055650402072-939   นลพรรณ  กรีวารี นางสาว 509 

055750402072-740   นัดดารัตน%  ศรีสวัสด์ิ นางสาว 510 

055860402011-241   เนติพงษ%  จันทร%ทอง นาย 511 

055750402026-342   บารเมษฐ%  ปาคํา นาย 512 

055860402032-843   บุญญฤทธิ์  ลิช้ํา นาย 513 

055760402005-644   บุญฤทธิ์  พยัคมาก นาย 514 

055860402009-645   บุญฤทธิ์  หวัดฐา นาย 515 

055760402021-346   ปฏิภาณ  วรวงค% นาย 516 

055860402005-447   ประภาส  จงไมตรีพร นาย 517 

055750402065-148   ปรัสรา  หมวกทอง นางสาว 518 

055760402001-549   เป[นหน่ึง  แก�วใส นาย 519 

055650402019-050   เปรม  พุAมขจร นาย 520 

055550402022-651   พงศกร  ไกรปราบ นาย 521 

055760402013-052   ภวิศ  วิบูลย%ชาติ นาย 522 

055750402018-053   ภัทร%นรินทร%  สุนทรสุขกิจ นางสาว 523 

055650402053-954   ภัทรพล  จันทร%สกุล นาย 524 

อาจารย%สุทธิพงษ% จํารูญรัตน%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 10 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 20/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055850402502-11   ภาคภูมิ  คงเจริญจิตร% นาย 525 

055750402011-52   ภาณุพงศ%  มณีรัตน% นาย 526 

055760402040-33   ภาณุวัฒน%  วิลัยเกษม นาย 527 

055750402053-74   ภานุวัตร  ฤทธิเดช นาย 528 

055750402063-65   ภุมรินทร%  ปานย�อย นาย 529 

055650402517-36   ภูริช  มธุรสโกศล นาย 530 

055860402003-97   โยธิน  เสมสุข นาย 531 

055650402055-48   รัชภูมิ  ธิมา นาย 532 

055650402528-09   รัตนพล  แหวเมือง นาย 533 

055650402515-710   วรภพ  อAอนเลิศ นาย 534 

055650402062-011   วัชรพล  คุณธร นาย 535 

055650402066-112   วัฒนา  นิลแสง นาย 536 

055750402008-113   วิชัย  แซAโง�ว นาย 537 

055860402002-114   วิชัย  ศิริสมบูรณ% นาย 538 

055750402009-915   วิศรุต  ผาสุขศาสตร% นาย 539 

055650402502-516   วุฒิพงษ%  ศิลปวานิชย% นาย 540 

055650402507-417   ศรวัณ  พึ่งสัมพันธ% นาย 541 

055750402002-418   ศิริลักษณ%  เยี่ยมแสง นางสาว 542 

055650402016-619   สกุลรัตน%  จํานงค%นอก นางสาว 543 

055650402520-720   สรณคม  ปานน�อย นาย 544 

055650402034-921   สราวุธ  บัวประเสริฐ นาย 545 

055650402039-822   สหวัฒน%  อิ่มใจจิตร% นาย 546 

055750402067-723   สิทธินนท%  สุทะปKญญา นาย 547 

055650402008-324   สิรวิชญ%  ศรีเกิดครืน นาย 548 

055750402037-025   สุทธิเกียรติ  พศิกาอัมพร นาย 549 

055650402043-026   สุธิมนต%  สุทธิปรีชากุล นาย 550 

055450402057-527   สุธีเมธ  เพ็งวิชัย นาย 551 

อาจารย%ดาราวรรณ วีรานันต%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 11 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 21/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055650402056-228   สุธีร%  ชุมนุมพร นาย 552 

055450402079-929   สุบัณฑิต  นิลเล่ือม นาย 553 

055650402032-330   สุรัตน%  ธงไชย นาย 554 

055560402056-331   อภิสิทธิ์  สถิตย%ขราณี นาย 555 

055650402030-732   อรรถพล  มณีวรรณ นาย 556 

055750402035-433   อรวรรณ  อุบอินทร% นางสาว 557 

055750402080-034   อริสา  ยาวะโนภาส นางสาว 558 

055550402035-835   อัครินทร%  บุญลาภ นาย 559 

055760402012-236   อัจฉราพรรณ  วันสุข นางสาว 560 

055760402019-737   อานนท%  ขุนครอง นาย 561 

055650402073-738   อานนท%  โนนวงษา นาย 562 

055650402082-839   อานุภาพ  ศรีวงษ% นาย 563 

055750402036-240   เอกพัน  สAองแสงศักดิ์ นาย 564 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟBา) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750403025-441   กชพัฒน%  ชุมวรฐายี นาย 565 

055650403078-542   กรวรรษ  น�อยระแหง นาย 566 

055650403061-143   กฤตภาส  ชุนเชิด นาย 567 

055750403534-544   กวินทร%  วิทิพย%รอด นาย 568 

055750403092-445   กิตตนัฐ  ซ้ิมศิริพร นาย 569 

055650403059-546   กิตติพศ  สุขปรุง นาย 570 

055750403538-647   เกียรติศักด์ิ  รัตนเทพ นาย 571 

055650403022-348   ไกรสิทธิ์  เทียนนาก นาย 572 

055750403547-749   คเณศ  อนรรฆจีระพงศ% นาย 573 

055750403516-250   จักรกฤษณ%  ศรบริสุทธ% นาย 574 

055750403066-851   จินไตร  อยูAเจริญ นาย 575 

055750403016-352   จิรวรรธน%  เกตุเหม นาย 576 

055650403012-453   จิรายุส  ใจเย็น นาย 577 

055460403725-554   ชฎายุ  เรืองรบ นาย 578 

อาจารย%พิษณุ ทองขาว

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 11 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 22/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟBา) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750403014-81   ชนันท%  ดิสสะมาน นาย 579 

055650403518-02   ชนาธิป  เพ็งสมบูรณ% นาย 580 

055650403517-23   ชยพล  บรรณาทอง นาย 581 

055750403022-14   ชวณากร  จีนชาวนา นาย 582 

055750403089-05   ชวลิต  เพชร%แจ�ง นาย 583 

055750403515-46   ชัยเจริญ  บางกุลธรรม นาย 584 

055650403519-87   ชัยญา  เผือกยิ้ม นาย 585 

055650403524-88   ชินดนัย  ทองนอก นาย 586 

055460403018-59   ชิษณุพงศ%  คูประสิทธิ์รัตน% นาย 587 

055650403005-810   โชคชัย  ชุAมเช้ือ นาย 588 

055750403062-711   ณภัทร  วรดิถี นาย 589 

055750403020-512   ณัชภง  ไพโรจน% นาย 590 

055650403505-713   ณัฐพงษ%  อินคล�าย นาย 591 

055450403036-814   ณัฐพล  ชมเชย นาย 592 

055650403008-215   ณัฐวุฒิ  ปุญญา นาย 593 

055650403037-116   ณัฐวุฒิ  พรมมา นาย 594 

055360403716-617   ณัฐศตนันท%  สังวรวัฒนา นาย 595 

055750403539-418   ติณณภพ  พึ่งภูA นาย 596 

055650403521-419   ทศพร  เสริมศักด์ิศิริ นาย 597 

055650403056-120   เทพรังสรรค%  ทวีภพ นาย 598 

055750403528-721   ธนภัทร  ไกรนุกูล นาย 599 

055650403017-322   ธนาบดี  อุดมพร นาย 600 

055750403009-823   ธนูณ%  ไผAศิริ นาย 601 

055360403704-224   ธเนศ  พรมราษฎร% นาย 602 

055750403032-025   ธวัชชัย  ต่ังยะฤทธิ์ นาย 603 

055650403501-626   นวพล  อุAนสกุล นาย 604 

055750403501-427   นวภูมิ  อุXยตระกูล นาย 605 

ผศ.พูนศรี วรรณการ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 12 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 23/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟBา) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750403091-628   นิรวิทธ%  วงเวียน นาย 606 

055750403086-629   บัณฑิต  บุญสวAาง นาย 607 

055750403531-130   ปล๊ัก  สุพรรณเสตถ% นาย 608 

055750403017-131   ปารเมศ  แก�วชูเงิน นาย 609 

055650403033-032   พงศธร  อAางแก�ว นาย 610 

055750403052-833   พรเทพ  มงคลอัตตะสาร นาย 611 

055350403042-834   พรพินัย  บุญสุข นาย 612 

055750403090-835   พรพิมล  จิตละเอียด นางสาว 613 

055750403070-036   พัชรพล  สวนสวัสด์ิ นาย 614 

055750403533-737   พิชัย  สีดาคุณ นาย 615 

055650403515-638   พีรณัฐ  แก�วมหา นาย 616 

055650403507-339   ภวินท%  ลําพูน นาย 617 

055650403062-940   ภัคธร  ทองคํา นาย 618 

055360403741-441   ภูริทัต  มาลารัตน% นาย 619 

055750403081-742   มณเทียร  เห็นเมือง นาย 620 

055650403038-943   มานะ  สวัสดี นาย 621 

055650403053-844   รักสิทธิ์  วิมลกาญจนา นาย 622 

055750403019-745   วสวัต  แสงพลาย นาย 623 

055560403713-846   วิชัย  มินสุวรรณ นาย 624 

055750403057-747   ศรัณย%  วิเศษสิงห% นาย 625 

055750403012-248   ศุภมงคล  เดชเพชร นาย 626 

055650403082-749   สิทธิชัย  ภูAเสือ นาย 627 

055650403014-050   สิรวิชญ%  กิจรัตน% นาย 628 

055750403540-251   สิริเกียรติ์  ฉวีวงศ% นาย 629 

055460403732-152   สุชาติ  จันทร%แดง นาย 630 

055750403038-753   สุดาพร  คุ�มทวีวุฒิ นางสาว 631 

055750403085-854   สุวัชรพงศ%  มีจิตต% นาย 632 

ผศ.พนา ดุสิตากร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 12 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 24/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟBา) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750403084-11   เสกข%  สAางกานโหยAง นาย 633 

055750403037-92   หัสนัยน%  ทะรินทร% นาย 634 

055750403028-83   อดิเทพ  จันทร%สุรินทร% นาย 635 

055750403520-44   อดิสร  ไหมทอง นาย 636 

055650403035-55   อทิติ  ตนะวรรณสมบัติ นาย 637 

055750403525-36   อธิปไตย  อัยกูล นาย 638 

055650403523-07   อนุตร  สายพันธุ%กุล นาย 639 

055650403081-98   อนุสรณ%  เงินพดด�วง นาย 640 

055750403082-59   อนุสรณ%  จันทร%วิชัย นาย 641 

055650403509-910   อภิวัฒน%  แพงศรี นาย 642 

055650403083-511   อรรถสิทธิ์  มAวงกลํ่า นาย 643 

055650403525-512   อาณัติ  จิตต%อุไร นาย 644 

055750403011-413   อานุภาพ  เพ็ชรแก�ว นาย 645 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส7และโทรคมนาคม) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055350404060-914   กิตติพัฒน%  บุญฉ่ํา นาย 646 

055650404079-215   กิตติภูมิ  อินทร%จําลอง นาย 647 

055650404074-316   ชลิต  กระแสรบุตร นาย 648 

055650404005-717   ชัยมงคล  ทองบAอ นาย 649 

055650404017-218   ชาญชัย  ไม�งาม นาย 650 

055650404071-919   ณัฐวุฒิ  สมพันธุ% นาย 651 

055550404016-620   ทวงสิทธิ์  งามบรรจง นาย 652 

055550404086-921   ธนากร  บุญระมี นาย 653 

055350404055-922   นพฤทธิ์  จันสา นาย 654 

055550404073-723   นิติวิชช%ฌาน%  อังกุรสุมน นาย 655 

055750404028-724   ป>ยะกมล  สุนทรสมัย นางสาว 656 

055550404093-525   พงศกร  เมาลีทอง นาย 657 

055350404084-926   ไพฑูรย%  ฐิติพนาวัลย% นาย 658 

055650404013-127   ภัทรวดี  จํานงค% นางสาว 659 

อาจารย%คชพงศ% สุมานนท%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 13 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 25/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส7และโทรคมนาคม) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055550404015-828   ภัทราวิช  คําประเสริฐ นาย 660 

055750404023-829   ยศธร  แสนสาร นาย 661 

055350404073-230   วรรณวุฒิ  พินิจ นาย 662 

055350404085-631   วริทธิ์  ฐิติเมธีกุล นาย 663 

055650404019-832   วัชรพล  ชัยสิทธิโกศล นาย 664 

055650404028-933   วัชระ  ศิริลัย นาย 665 

055750404015-434   ศรเทพ  ปุญญวัศพล นาย 666 

055350404066-635   ศรัณย%พงศ%  บุญเกลือ นาย 667 

055550404075-236   ศราวุธ  หนูแหนA นาย 668 

055350404089-837   ศุภพร  คณานุรักษ% นาย 669 

055550404004-238   ศุภมิตร  สวAางศรี นาย 670 

055650404070-139   สรพงศ%  ศรีสุวรรณ นาย 671 

055550404085-140   สรวิศ  ทองช่ืนจิตร% นาย 672 

055750404034-541   สโรชา  รอดลอยทุกข% นางสาว 673 

055350404001-342   สุชีพ  นิลวงศ% นาย 674 

055650404002-443   สุเมธ  โพธิ์เต้ีย นาย 675 

055650404004-044   สุวรุต  ตรีไกรนุช นาย 676 

055650404055-245   อนุพันธ%  จันท%อุไร นาย 677 

055650404014-946   อรนุช  สุนทรภักดี นางสาว 678 

055650404006-547   อัญชนะ  รAวมภูมิสุข นาย 679 

055350404081-548   อาณัฐ  กมลคุรุอนันต% นาย 680 

055650404031-349   เอกสิทธิ์  ควรสถิตย% นาย 681 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750405019-550   กิตติภพ  ขันทอง นาย 682 

055750405006-251   ชัยณรงค%  แสงเรืองฤทธิ์ นาย 683 

055750405009-652   ชัยพล  สิงห%ศิริ นาย 684 

055750405003-953   ณัฏยา  เปล่ียนวงษ% นางสาว 685 

055750405070-854   ณัฐชาพร  แหวนในเมือง นางสาว 686 

อาจารย%อภิชฏา ทองรักษ%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 13 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 26/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750405078-11   ณัฐพล  หอมเกตุ นาย 687 

055750405076-52   ธนกร  แซAซ่ือ นาย 688 

055750405015-33   ธนโชติ  ถาวร นาย 689 

055650405004-94   ธิติ  สุขิโต นาย 690 

055750405005-45   ธิติพันธ%  สถิตย%กาญจน% นาย 691 

055750405064-16   ธีระนันท%  ลาเถิน นาย 692 

055750405062-57   บริพัตร  สุขรอบ นาย 693 

055650405017-18   ประพันธ%  ชุนหะฉาย นาย 694 

055750405051-89   ปรัชญา  สุขปาน นาย 695 

055750405023-710   ป>ยังกูร  เศรษฐภาพร นาย 696 

055750405082-311   พนิดา  คําเคน นางสาว 697 

055750405066-612   พศวีร%  ช่ืนภักดี นาย 698 

055750405071-613   พัตราภรณ%  เสือผAอง นางสาว 699 

055750405056-714   ภัทรพร  กองเป[ง นางสาว 700 

055750405087-215   ภัทรานิษฐ%  ทับสุข นางสาว 701 

055750405074-016   ภาสกร  สร�อยสุวรรณ นาย 702 

055750405061-717   มัชฌิมา  รอดจินดา นางสาว 703 

055750405055-918   วสันต%  จิตต%สมสุข นาย 704 

055750405059-119   วิชญ%กร  หุ�ยท่ัน นาย 705 

055650405015-520   ศักด์ิชัย  สงวนทรัพย%ศิริ นาย 706 

055750405013-821   ศุภณัฐ  ราชวงศ% นาย 707 

055650405065-022   สราวุฒิ  ทองวงค% นาย 708 

055750405026-023   สัญญา  ตลับกลาง นาย 709 

055750405067-424   สุชีรา  สังข%ขาวสุด นางสาว 710 

055750405008-825   โสรยา  กระตAายจันทร% นางสาว 711 

055750405075-726   หน่ึงพิชิต  อันเรืองปKญญา นาย 712 

055650405028-827   เหิรฟ]า  บัวอําไพ นาย 713 

อาจารย%วัลภา ภุมมะระ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 14 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 27/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750405052-628   อนุกูล  ชาญป]อม นาย 714 

055750405030-229   อรปรีญา  ยศคําลือ นางสาว 715 

055750405028-630   อรรถพล  อินทรเจ�า นาย 716 

055750405077-331   อริญชัย  ศรีเรือง นาย 717 

055750405073-232   อลงกรณ%  เช้ือกรด นาย 718 

055750405032-833   อังษณา  ศิวะเสน นางสาว 719 

055550405070-234   จงเจตน%  เพ็ญศิริ นาย 720 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055650406508-835   กรวิทย%  พลพิชัย นาย 721 

055750406017-836   กฤตภาส  แท�เท่ียงเจริญ นาย 722 

055650406519-537   กฤษ  อัมรินทร%รักษา นาย 723 

055750406010-338   กิตติธร  แก�วปรือ นาย 724 

055750406005-339   กุลนันท%  ลากุล นางสาว 725 

055650406033-740   ชลสิทธิ์  จุลสุคนธ% นาย 726 

055650406032-941   ชัชวาลย%  ครองธรรม นาย 727 

055550406014-942   ณัฐนนท%  ไทยแท� นาย 728 

055650406029-543   ดํารงศักด์ิ  จุนแสง นาย 729 

055750406003-844   ทิพย%มณี  โรมพันธ% นางสาว 730 

055650406035-245   ธนพล  ศรีไหม นาย 731 

055750406007-946   ธนวัฒน%  ชุณหชัชวาลกุล นาย 732 

055750406016-047   นําโชค  ชมกระโทก นาย 733 

055550406012-348   บุญมี  แซAยAาง นาย 734 

055550406019-849   เบอร%ลิน  อาโรวAา นาย 735 

055650406023-850   ปวินท%  ม่ันคงประเสริฐ นาย 736 

055750406025-151   ปองพล  พิมละมาต นาย 737 

055750406026-952   พงศกร  ไตรโชค นาย 738 

055650406018-853   พงศธร  ชุนเจริญ นาย 739 

055650406518-754   พิชิต  มาลาน�อย นาย 740 

อาจารย%สุกัญญา เชิดชูงาม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 14 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 28/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055550406035-41   พิสิษฐ%  ดาศรี นาย 741 

055650406010-52   ภาณุวัตร  ตันติธนวงศ% นาย 742 

055750406029-33   เมธัส  ทวีผล นาย 743 

055650406027-94   รัตตัญUู  ฉ่ําสูงเนิน นาย 744 

055750406001-25   รุAงโรจน%  สุพงษ%วิบูลพันธ% นาย 745 

055750406002-06   ศตวรรษ  สมเสนาะ นาย 746 

055750406034-37   สุภาวดี  ทุAงสAวย นางสาว 747 

055750406013-78   สุยภพ  บุญอําไพ นาย 748 

055750406032-79   สุรเกียรติ  กรองทอง นาย 749 

055750406036-810   สุรเดช  ชัยทน นาย 750 

055750406015-211   อสิธร  เน�ยโอชา นางสาว 751 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750407519-212   ณัฐภัทร  น�อยพินิจ นาย 752 

055650407517-813   ทศพล  เสนีย%วงศ% ณ อยุธยา นาย 753 

055650407004-714   ทินกร  ปKญจพลังกร นาย 754 

055650407526-915   ธนกร  กาญจนถาวร นาย 755 

055750407037-516   ธนทัต  ไชยจิตร นาย 756 

055650407024-517   ธรรมนูญ  กุมภาพร นาย 757 

055850407043-118   ธิดารัตน%  ชาญณรงค% นางสาว 758 

055650407520-219   ธีร%บดินทร%  ทรัพย%ทองถาวร นาย 759 

055750407003-720   นลธวัช  ศรีศศินานนท% นาย 760 

055650407014-621   นวพร  ฤทธิจีน นาย 761 

055650407027-822   ปณวัตร  ตาลพวง นาย 762 

055650407503-823   ประกายพรรณ  เครือทราย นางสาว 763 

055750407006-024   ผดุงศักด์ิ  รักการงาน นาย 764 

055750407513-525   พิจิตรา  ดําทะมิส นางสาว 765 

055750407523-426   พิพัฒน%  ขําบัว นาย 766 

055650407025-227   พิสิษฐ%  ปานศรี นาย 767 

อาจารย%อนุรักษ% เทพกรณ%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 15 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 29/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750407022-728   ภาณุพงศ%  วAองไวการค�า นาย 768 

055750407511-929   เมธาวี  จิตติชัย นางสาว 769 

055650407001-330   ยุทธศาสตร%  สีเกียง นาย 770 

055750407026-831   วรรณธิณี  หามาลี นางสาว 771 

055750407030-032   วิลาวัลย%  แก�วสินชัย นางสาว 772 

055750407509-333   ศิวกร  ทัดไทย นาย 773 

055650407005-434   สุธิวัฒน%  ทัพพันธุ% นาย 774 

055750407517-635   สุรศักด์ิ  รอดเนตร% นาย 775 

055750407035-936   อภิรักษ%  ทองศรี นาย 776 

055650407021-137   อัมรินทร%  สุขแสง นาย 777 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการบํารุงรักษา) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055650408005-338   กิตติชัย  อินทรศร นาย 778 

055750408022-639   ณัฐภพ  นวลคล�าย นาย 779 

055650408013-740   ดวงพร  เปรมพิพัฒน% นางสาว 780 

055750408008-541   ธนาธิป  คําหลาย นาย 781 

055750408002-842   วราวุธ  บุญจันทร% นาย 782 

055650408003-843   วศิน  อยูAสุข นาย 783 

055750408009-344   วิทวัส  อุตระธรณ% นาย 784 

055750408001-045   สิรภพ  หนองยาง นาย 785 

055650408012-946   สุพจน%  สอดศรี นาย 786 

055750408017-647   อนุชิต  ผาแสง นาย 787 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม'พิมพ7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750409077-948   กรธวัช  ยวงเงิน นาย 788 

055750409030-849   โกวิทย%  อินบางยาง นาย 789 

055750409082-950   ชญานนท%  พรโกศลสิริเลิศ นาย 790 

055750409072-051   สุพิชฌาย%  ตู�นิลจินดา นางสาว 791 

055750409052-252   หน่ึงฤทัย  จิตร%งามขํา นางสาว 792 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม'พิมพ7เครื่องประดับ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055550451016-853   กมลภพ  พาลาภ นางสาว 793 

055750451003-254   กวินธิดา  นาคเกษม นางสาว 794 

อาจารย%ธวัชชัย ชาติตํานาญ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 15 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 30/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม'พิมพ7เครื่องประดับ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750451007-31   กาวีฎา  ดิษฐ%ผ้ึง นางสาว 795 

055750451012-32   จาตุรงค%  จันทร%หอม นาย 796 

055650451009-13   เจตนิพัทธ%  ดวงทองคํา นาย 797 

055750451011-54   ชยพัทธ%  เฉลิมทอง นาย 798 

055650451015-85   ชวิน  จิรนิล นาย 799 

055750451005-76   ฐิติพงศ%  พูลลาภ นาย 800 

055750451002-47   ณิชาภรณ%  ทองประเสริฐ นางสาว 801 

055750451013-18   ทัตเทพ  ปK^นทอง นาย 802 

055550451007-79   นัฐวุฒิ  สงวนพรรค นาย 803 

055650451002-610   นันท%นภัส  ชัยทัศน% นางสาว 804 

055650451006-711   ประกายกฤช  กิตติธนานันท% นาย 805 

055750451008-112   วณัฏชา  จําจด นางสาว 806 

055550451026-713   วีระศักด์ิ  แสนคําลือ นาย 807 

055750451014-914   ศิรินนท%  ทองกลม นาย 808 

055750451009-915   สุภัทร  นันตะสุคนธ% นาย 809 

055750451022-216   อภิวัฒน%  กิจสกุล นาย 810 

055750451015-617   อลงกรณ%  อุดมศิลปL นาย 811 

055750451020-618   อัครเดช  ดิษฐประสพ นาย 812 

055750451004-019   อัญธิกา  ยองสวรรค% นางสาว 813 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแม'พิมพ7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055650454053-620   ชลิตพล  พลาวัสนันทน% นาย 814 

055650454054-421   ธนดล  เพ็ชรผุดผAอง นาย 815 

055650454029-622   ประจวบพร  อุปถัมภ% นาย 816 

055650454018-923   ปวรุจน%  จันทะลุน นาย 817 

055650454019-724   ปวเรศ  จันทะลุน นาย 818 

055450454071-325   พฤทธิ์  แสงประสิทธิ์ นาย 819 

055650454016-326   พลาพร  บุญยัง นางสาว 820 

055550454010-827   วุฒิชัย  ขจรไพศาล นาย 821 

ผศ.ปริศนา บุญศักด์ิ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 16 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 31/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร7

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแม'พิมพ7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055550454048-828   ศราวุธ  วงษ%เนียม นาย 822 

055550454093-429   ศศิวัฒน%  ปานอุรัง นาย 823 

055650454059-330   ศิวศักด์ิ  ผาสุข นาย 824 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055960455001-731   กัมพล  ดวงเกตุ นาย 825 

ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055550404002-632   ณัฐภัทร  แสงแก�ว วAาท่ีร�อยตรี 826 

055360403740-633   ธนกร  รัตนาวลีกุล วAาท่ีร�อยตรี 827 

055550404087-734   ธนานนท%  ดีประเสริฐ วAาท่ีร�อยตรี 828 

055750403006-435   วรงกรณ%  แวดอุดม วAาท่ีร�อยตรี 829 

055750403063-536   วรวุฒิ  การผลดี วAาท่ีร�อยตรี 830 

055560403002-637   สุมิตร  พาลีวัน วAาท่ีร�อยตรี 831 

055550404067-938   อดิสรณ%  ม่ังมี วAาท่ีร�อยตรี 832 

055650403013-239   สิทธิพร  กรเคียง วAาท่ีเรืออากาศตรี 833 

055750405053-440   ทศพร  อภัยรุน จAาสิบเอก 834 

055460403716-441   ประนพ  ตAายตระกูล จAาสิบเอก 835 

055650407501-242   กิตติศักด์ิ  สีดาชมภู พันจAาตรี 836 

055460401704-243   วราวุฒิ  พงษ%พานิช สิบเอก 837 

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การส่ือสารการตลาด) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035870804511-944   กัณวาสรณ%  มีเดช นางสาว 838 

035770804502-045   คณาธิป  ชุณหวัตร% นาย 839 

035870804501-046   สุจินต%  ไวยศิลปL นาย 840 

035570804517-247   สุภัคพร  คล�ายแพร นางสาว 841 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035750805055-048   ฐิติรัตน%  รัตนประพันธ% นางสาว 842 ทอง

035750805070-949   ธิปไตย  เจริญวงศ% นาย 843 เงิน

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035750805242-450   นิศารัตน%  ภางาม นางสาว 844 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035750805154-151   กมลชนก  ดวงกระจาย นางสาว 845 

035750805189-752   กรกช  พูนผล นางสาว 846 

035750805014-753   กษิดิศ  บูรณะ นาย 847 

035750805108-754   กัลยพร  กองกิจ นางสาว 848 

ผศ.วรินทร% สุดคนึง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 16 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 32/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035750805041-01   คมสันต%  แสงแดงชาติ นาย 849 

035750805155-82   จักรณรงค%  บุญกรด นาย 850 

035750805289-53   จิราภรณ%  ฆนาพรวรกาญจน% นางสาว 851 

035750805299-44   จุฑามาศ  เข็มเพชร นางสาว 852 

035750805125-15   เจนจิรา  บัวขาว นางสาว 853 

035550801051-76   ชญตว%  เนียนสันเทียะ นาย 854 

035750805139-27   ชนสรณ%  ศรีสุโน นาย 855 

035750805298-68   ชนิดา  แย�มยินดี นางสาว 856 

035750805272-19   ชยาณัญ  จารุจันทร% นางสาว 857 

035750805062-610   ชวิน  รวิทิวากุล นาย 858 

035750805253-111   ชัชนา  นิยมพันธ% นางสาว 859 

035750805141-812   ชาคริต  แก�วพลอย นาย 860 

035750805235-813   ญดากาญจฐ%  คุณศิริ นางสาว 861 

035750805280-414   ฑิมพิกา  คุ�มโภคา นางสาว 862 

035750805104-615   ณัฎฐลักษณ%  ไชยคีรี นางสาว 863 

035650801046-516   ณัฐฐินันท%  สิทธิสาร นางสาว 864 

035750805042-817   ณัฐพงษ%  ตู�สมบัติ นาย 865 

035650801004-418   ณัฐวดี  โพธิ์ทอง นางสาว 866 

035750805009-719   ธนัชพร  กล่ันผลหร่ัง นางสาว 867 

035650801089-520   ธนากร  นวลสนิท นาย 868 

035750805151-721   ธนากร  พูลแก�ว นาย 869 

035750805170-722   ธนาภา  อยูAสุข นางสาว 870 

035750805277-023   ธีรวัฒน%  ลิขิตทางธรรม  นาย 871 

035750805249-924   ปฏิภาณ  ปKญญาศาสตร% นาย 872 

035750805195-425   ประภาสิริ  โสภาหัสดร นางสาว 873 

035650801005-126   ปาริฉัตร  เพไร นางสาว 874 

035750805288-727   ฟ]า  สิงยะเมือง นางสาว 875 

อาจารย%ธีรวัจน% อุดมสินเจริญกิจ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 17 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 33/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035750805111-128   ภัทรพร  อุAนมี นางสาว 876 

035750805273-929   ภัทรภณ  พิญกิจ นาย 877 

035750805032-930   ภาณุวัชร%  ณ นคร นาย 878 

035750805297-831   ภูษณิศา  โสมรักษ% นางสาว 879 

035750805205-132   รพีพันธ%  สันทราย นางสาว 880 

035750805121-033   ลภัสรดา  บํารุงนุรักษ% นางสาว 881 

035750805179-834   วัชรา  อัวคนซ่ือ นางสาว 882 

035750805083-235   วิธวัฒน%  ช่ืนหญ�าปลอก นาย 883 

035750805184-836   วิภาวี  ชูตา นางสาว 884 

035750805158-237   วีรภัทร  ตรีวรศรีกุล นาย 885 

035750805157-438   ศิริพล  เตมีพัฒนพงษา นาย 886 

035750805148-339   สุรพัศ  วุฒิกลชัย นาย 887 

035750805284-640   อทิตยา  โคธิเสน นางสาว 888 

035750805135-041   อภินันท%  ทไซ� นาย 889 

035750805266-342   อัครวีร%  มีชัย นาย 890 

035750805118-643   อารยา  พุธนอก นางสาว 891 

035750805102-044   เอกลักษณ%  ทองกาล นาย 892 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน7และวิทยุกระจายเสียง) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035750805240-845   กชพรรณ  อิ่มวิเศษ นางสาว 893 

035750805183-046   กมลวรรณ  วิโรจน%กุล นางสาว 894 

035750805287-947   กรกนก  ล้ีรักสิทธิ์ นางสาว 895 

035550802036-748   กัมปนาท  จันษร นาย 896 

035750805090-749   กิจติศักด์ิ  แกAนเรือง นาย 897 

035750805123-650   กุลนิษฐ%  ภูมิวิทยาวัฒน% นางสาว 898 

035750805081-651   เกรียงไกร  วัชรศศิวิมล นาย 899 

035750805015-452   คจรยศ  ล่ันคีรี นาย 900 

035750805209-353   จริยา  รวีรุAงโรจน% นางสาว 901 

035750805216-854   จันทกานต%  หัสเนตร นางสาว 902 

ผศ.อัญชุลี วงษ%บุญงาม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 17 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 34/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน7และวิทยุกระจายเสียง) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035750805026-11   จิตสุภา  เจริญพิเชฐ นางสาว 903 

035750805140-02   ชัฏศรัณย%  ทองดีนอก นางสาว 904 

035750805007-13   ชัยรัตน%  จตุวงษ%วิวัฒน% นาย 905 

035750805098-04   ชาลินี  เกื้อกAอยอด นางสาว 906 

035750805040-25   ญาสุมินทร%  ธนบูลย%ศิริกุล นางสาว 907 

035750805005-56   ณัฏฐ%  ภูผาธรรม นาย 908 

035750805094-97   ณัฏฐา  อนุศรี นางสาว 909 

035750805085-78   ณัฐกฤต  ไกรธรรม นาย 910 

035750805228-39   ณัฐชญา  ขจรนาม นางสาว 911 

035750805239-010   เดช  พันธุ%ประเสริฐ นาย 912 

035750805211-911   ไตรรัตน%  พรสุวรรณกุล นาย 913 

035750805003-012   ธนากร  วงศาโรจน% นาย 914 

035750805092-313   ธีระพงษ%  กระวินทร% นาย 915 

035750805196-214   นภาพร  แนบสุข นางสาว 916 

035550802081-315   นรากร  ภาคเจริญ นาย 917 

035750805099-816   นฤนาท  อินทร%ธูป นาย 918 

035750805206-917   นันทภพ  อนันต%คุณูปการณ% นาย 919 

035750805267-118   นิธิโรจน%  มีสวัสด์ิ นาย 920 

035750805008-919   เนศธิดา  พรึงมณี นางสาว 921 

035650802029-020   พงษ%เทพ  พิริยะเสถียรกุล นาย 922 

035750805221-821   พชรดนย%  บรรจงพินิจ นาย 923 

035750805122-822   พรรณิภา  ชัยสุวรรณ% นางสาว 924 

035750805164-023   พลอย  เอี่ยมในวงษ% นางสาว 925 

035750805117-824   พลอยไพลิน  เพชรชูชAวย นางสาว 926 

035750805019-625   พิชชากร  พวงชมพู นางสาว 927 

035750805215-026   พิสิษฐ%  เป_ยร%นนท% นาย 928 

035750805024-627   ภาวิณี  ผกามาศ นางสาว 929 

อาจารย%มาโนช รักไทยเจริญชีพ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 18 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 35/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน7และวิทยุกระจายเสียง) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035750805049-328   ภูมิพัฒน%  สายควรเจริญ นาย 930 

035750805226-729   ภูษิต  ดีสุวรรณ นาย 931 

035750805082-430   วณิชชา  โพธิ์สงAา นางสาว 932 

035750805137-631   วราภรณ%  ศรีเพ็ญ นางสาว 933 

035750805037-832   ศกร  ชนะกําโชคเจริญ นาย 934 

035750805208-533   ศิราพร  บุตรกิ่งดี นางสาว 935 

035750805160-834   ศิริลักษณ%  เจิมขุนทด นางสาว 936 

035750805202-835   ศิลาภรณ%  คําภารี นางสาว 937 

035750805067-536   ศุภลักษณ%  มานะลัภนเจริญ นางสาว 938 

035750805078-237   สมภพ  ฉัตรศิริวัฒนา นาย 939 

035750805011-338   สรัล  รชตนพันธ% นาย 940 

035750805255-639   สายธาร  ไวยวาสา นางสาว 941 

035750805010-540   สาริณ  รชตนพันธ% นาย 942 

035750805207-741   สาวิตรี  แดงวิจิตร นางสาว 943 

035750805054-342   สิรวิชญ%  เลิศกิติพงศ%พันธ% นาย 944 

035750805127-743   สุทธิรักษ%  เรือนทองดี นางสาว 945 

035750805101-244   สุภัสสรา  อภิมหพงศ% นางสาว 946 

035750805126-945   สุวิมล  ทุมมาจันทร% นางสาว 947 

035750805088-146   อธิวัชร%  วุฒิสกุลเกียรติ นาย 948 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035750805006-347   กชกร  พันธุ%แสงอรAาม นาย 949 

035750805260-648   กรรณิการ%  พาลี นางสาว 950 

035750805084-049   กฤษฎา  จ�อยเจือ นาย 951 

035750805064-250   กิตติพศ  เปาอินทร% นาย 952 

035750805173-151   จรีรัตน%  สีมาวงษ% นางสาว 953 

035750805241-652   จันทรศร  มีรินทะ นางสาว 954 

035750805153-353   จิราพร  โอAทอง นางสาว 955 

035750805142-654   จีรณา  คํ้าจุน นางสาว 956 

อาจารย%กุลธิดา สายพรหม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 18 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 36/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035750805103-81   ชนิดา  พุAมไทย นางสาว 957 

035750805185-52   ชานนทร%  พุมาเกรียว นาย 958 

035750805057-63   ณพิภัทร  ไตรวนาธรรม นาย 959 

035750805053-54   ณัฐธิดา  แสนสุภา นางสาว 960 

035750805265-55   ณัฐธิภา  ยิ้มสาลี นางสาว 961 

035550803052-36   ณัฐวิท  ขอจงสุข นาย 962 

035750805145-97   ทรงสิทธิ์  นิลจํารัส นาย 963 

035750805002-28   ทศพล  รุAงวิริยะวงศ% นาย 964 

035750805262-29   ธนศิริ  แสงสมบูรณ% นาย 965 

035750805048-510   ธนา  ชุมผล นาย 966 

035750805107-911   ธารินี  นุชสําอาง นางสาว 967 

035750805138-412   ธีกิพรรณ  จันบัวลา นางสาว 968 

035750805017-013   ธีรภัทร%  เอี่ยมใส นาย 969 

035750805061-814   นราวิชญ%  อุดมผล นาย 970 

035750805058-415   นิพนธ%  อัชฌาสุทธิคุณ นาย 971 

035750805274-716   นิรัชพร  ลAองวิเชียร นางสาว 972 

035650803035-617   ปกรณ%  ชมนิกร นาย 973 

035750805200-218   ปวริศร%  แซAเฮ�ง นาย 974 

035750805143-419   ปKญฐิตา  ทองชุม นางสาว 975 

035750805275-420   ป>ยพล  โพธิ์แก�ว นาย 976 

035650803037-221   ป>ยวุฒิ  ธรรมรักษ% นาย 977 

035750805227-522   ปุณยนุช  ศิลปธรรมธาดา นางสาว 978 

035750805199-623   พชรพล  ศรเล่ียมทอง นาย 979 

035750805129-324   พรนิภา  ปะวันจะ นางสาว 980 

035750805191-325   พรรณนภา  เพียรดี นางสาว 981 

035750805093-126   พรหมมินทร%  โชคสมอทอง นาย 982 

035750805251-527   พิมพ%ชนก  ทองแดง นางสาว 983 

อาจารย%เกษม เขษมพุฒเรืองศรี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 19 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 37/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035750805243-228   พิมพ%สุภา  นิยมสุข นางสาว 984 

035750805291-129   แพรพลอย  ดAานทอง นางสาว 985 

035750805045-130   ภัทรวดี  รัตนวรรณพาณิช นางสาว 986 

035650803003-431   ภูมินทร%  ฉายแสงเดือน นาย 987 

035750805192-132   มุกธิดา  ภูครองหิน นางสาว 988 

035750805276-233   เมทิกา  สําเนียงเสนาะ นางสาว 989 

035750805302-634   เมธาวี  สุนทรเกต นางสาว 990 

035550803061-435   วรากร  สุขทรัพย% นาย 991 

035750805152-536   วราพันธ%  ดวงคํา นางสาว 992 

035750805021-237   วราภรณ%  อูAสกุล นางสาว 993 

035650803030-738   วศิน  พรหมบรรดาโชค นาย 994 

035750805043-639   วิศว  ทองกล่ิน นาย 995 

035650803038-040   วีรชาติ  แป]นสุวรรณ นาย 996 

035750805166-541   วีรดา  ช่ืนชวนสังคม นางสาว 997 

035750805096-442   ศุภพงษ%  เจริญประกอบกิจ นาย 998 

035750805156-643   สราวุธ  แชAมช�อย นาย 999 

035750805112-944   สินิทรา  ยินดีเฉลิมพันธุ% นางสาว 1000 

035750805254-945   สุชานาถ  คงนคร นางสาว 1001 

035750805119-446   สุดารัตน%  นาสุรินทร% นางสาว 1002 

035750805285-347   สุทธิภัทร  คุณชAางทอง นาย 1003 

035750805248-148   สุรพงษ%  หอมยามเย็น นาย 1004 

035750805132-749   โสภิดา  ยุทธศรีมาลา นางสาว 1005 

035750805159-050   อธิพงศ%  เอกวรพันธ% นาย 1006 

035750805134-351   อภิศรา  พลทา นางสาว 1007 

035550803047-352   อุดมทรัพย%  แกวAนเขตรวิทย% นาย 1008 

ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035750805060-053   นัฐพงษ%  แสงมณี วAาท่ีร�อยตรี 1009 

035750805190-554   พงศกร  วAองไว วAาท่ีร�อยตรี 1010 

อาจารย%วิชชพร เทียบจัตุรัส

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 19 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 38/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035750805018-81   อัครา  อ�นสําราญ วAาท่ีร�อยตรี 1011 

035750805224-22   เอกภพ  ตรีสอาด วAาท่ีร�อยตรี 1012 

035750805110-33   กรกช  ประสิทธิเวช วAาท่ีร�อยตรีหญิง 1013 

035750805039-44   วลัยพรรณ  ภิรมย%เนตร วAาท่ีร�อยตรีหญิง 1014 

035750805016-25   ทศพล  พรจรุงศักด์ิ สิบเอก 1015 

035750805031-16   ธันวิทย%  บุญสุธีรกิตติ์ สิบเอก 1016 

 คณะศิลปศาสตร7

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750102065-07   จิรภาพร  ศิริเมตตานนท% นางสาว 1017 ทอง

075550102046-48   เพ็ญพิชชา  สังวรวงศา นางสาว 1018 ทอง

075750103105-39   สุนิตรา  พึ่งใจ นางสาว 1019 เงิน

075960104707-010   JIANG  MIN Miss 1020 

075750102080-911   กมลวรรณ  ธีระธนานนท% นางสาว 1021 

075750101044-612   กิตติยา  ตันติเมธานนท% นางสาว 1022 

075750101097-413   นทีกานต%  รAาเริงใจ นางสาว 1023 

075750102084-114   ศศิกานดา  ม่ันศรี นางสาว 1024 

075750103049-315   ศิริลักษณ%  พันทับ นางสาว 1025 

075750103038-616   สุทธิดา  อุดมเสรี นางสาว 1026 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960104710-417   YANG  MEILAN Miss 1027 

075750101001-618   ชลธิชา  สระทองเนียม นางสาว 1028 

075750102012-219   ปฏิพล  แสงอิน นาย 1029 

075750101045-320   ปรเมศว%  ภูAพูล นาย 1030 

075750102030-421   ปรียาภรณ%  เตชะศรีธัญรัตน% นางสาว 1031 

075750103092-322   ป>ยะธิดา  ศิริบุตร นางสาว 1032 

075750103081-623   พรชนก  เพิ่มพูล นางสาว 1033 

075750102063-524   ศิวพร  ปุริทําเม นางสาว 1034 

075750101067-725   อมรทิพย%  ผกาบุตร นางสาว 1035 

075750102010-626   อัญชุลี  เฉลิมวิเศษพล นางสาว 1036 

075750102045-227   ลักษิกา  ประจําการ วAาท่ีร�อยตรีหญิง 1037 

อาจารย%สรัณยา มังคละคุปต%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 20 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 39/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด%านขวา)

 คณะศิลปศาสตร7

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750103013-928   อรุณศิริ  ลิขิตอัมพร วAาท่ีร�อยตรีหญิง 1038 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท'องเท่ียว) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075850101093-129   กนกนวล  อินทนะชิตจุ�ย นางสาว 1039 

075750101070-130   กมลวรรณ  พงษ%เกษม นางสาว 1040 

075750101109-731   กฤษดา  เล็งสี นาย 1041 

075750101033-932   กัญญารัตน%  บัวสวัสด์ิ นางสาว 1042 

075750101103-033   กัญญารัตน%  สินธุสิงห% นางสาว 1043 

075750101017-234   กาญจนา  เอี่ยมภิญโญ นางสาว 1044 

075750101013-135   ขวัญจิรา  เขียวชะอุAม นางสาว 1045 

075750101011-536   จิรวรรณ  ประสุวรรณ นางสาว 1046 

075750101006-537   จิราภรณ%  เกตุอ่ํา นางสาว 1047 

075750101086-738   จิราวรรณ  สมนึก นางสาว 1048 

075750101107-139   ณัฐพร  เขียวอิ่ม นางสาว 1049 

075750101077-640   ณิรชา  นําวงศ%ษา นางสาว 1050 

075750101046-141   ธนวรรณ  ฉิมไทย นางสาว 1051 

075750101049-542   นพพล  บุญสุภาพร นาย 1052 

075750101030-543   นันท%นภัส  เอี่ยมจรัส นางสาว 1053 

075750101071-944   นาทภูวดล  แสงพรหม นาย 1054 

075750101025-545   นิติพร  นุAมเฉย นางสาว 1055 

075750101022-246   นิภาพร  นะโค นางสาว 1056 

075750101087-547   บรรณวัชร  เท่ียงตรง นาย 1057 

075750101074-348   ประกายดาว  เปร่ืองสันเทียะ นางสาว 1058 

075750101037-049   ประกาศนีย%  อิศรานนท% นางสาว 1059 

075750101026-350   ปKณณวิชญ%  ฐิติกวานนท% นาย 1060 

075750101042-051   ปKทมาพร  อาจหยุด นางสาว 1061 

075750101002-452   เปรมกมล  นาควิจิตร นางสาว 1062 

075750101015-653   พัชรียา  อินทรมงคล นางสาว 1063 

075850101092-354   เพ็ญพิมล  อินทนะชิตจุ�ย นางสาว 1064 

อาจารย%พัดยศ เพชรวงษ%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 20 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 40/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด%านซ%าย)

 คณะศิลปศาสตร7

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท'องเท่ียว) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750101102-21   ภัทรดิษ  จิตรวรรณศิลปL นาย 1065 

075750101064-42   ภาณุพงศ%  มีสกุล นาย 1066 

075750101027-13   มัลลิกา  อนุพงษ%ภิชาติ นางสาว 1067 

075750101050-34   รัชพงศ%  เอี่ยมสุรัชต% นาย 1068 

075750101024-85   รัศนันท%  เจนอักษร นางสาว 1069 

075750101096-66   วรลักษณ%  กินขุนทด นางสาว 1070 

075750101043-87   วริสรา  ศรีเท่ียง นางสาว 1071 

075750101079-28   ศตกมล  อAอนสมจิตร นางสาว 1072 

075750101008-19   ศุภกร  คทาชาย นาย 1073 

075750101016-410   ศุภธิดา  ทิพย%สมบัติ นางสาว 1074 

075750101088-311   ศุภวิชญ%  สิงคร นาย 1075 

075750101014-912   สินีนาถ  ดีเหลือ นางสาว 1076 

075750101089-113   สุดารัตน%  ลมผักแวAน นางสาว 1077 

075750101032-114   สุนทรี  คําเปลว นางสาว 1078 

075750101090-915   สุพิชชา  เฮ็งเจริญ นางสาว 1079 

075750101093-316   หทัยชนก  ม่ันกตัญUู นางสาว 1080 

075750101065-117   อรยา  วิชาชัย นางสาว 1081 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750102028-818   กรฉัตร  จันทรสมบัติ นางสาว 1082 

075750102019-719   กัญจน%นพ  เลิศนภาวงศ% นาย 1083 

075750102101-320   กัลยรัตน%  แจ�งจิตร นางสาว 1084 

075750102090-821   กัลย%สุดา  มีฉวี นางสาว 1085 

075750102087-422   กาญจนสุดา  แนวโนนทัน นางสาว 1086 

075750102003-123   กิตติศักด์ิ  อุฬารศิลปL นาย 1087 

075750102091-624   ขวัญฤทัย  พูลประสงค% นางสาว 1088 

075750102009-825   ขุนทอง  วรรณกสิณ นางสาว 1089 

075750102027-026   จิรนันท%  พานะ นางสาว 1090 

075750102032-027   จิราวรรณ  สระทองนวน นางสาว 1091 

อาจารย%นิตินันท% ศรีสุวรรณ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 21 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 41/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด%านขวา)

 คณะศิลปศาสตร7

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750102083-328   จุฑามาศ  บุญประจันทร% นางสาว 1092 

075750102042-929   ชนากานต%  ใจสม นางสาว 1093 

075750102046-030   ชนานนท%  สวนศิลปพงศ% นาย 1094 

075750102072-631   ชนิกานต%  ทองคงแก�ว นางสาว 1095 

075750102043-732   ชนิสรา  อุปลา นางสาว 1096 

075750102107-033   ไชยพันธ%  ทรัพย%อนันต% นาย 1097 

075750102071-834   ญณสรณ%  แสงพันธ% นางสาว 1098 

075750102047-835   ญาณัจฉรา  ใครัมย% นางสาว 1099 

075650102083-536   ณัฐพงษ%  กรํ่าเจริญ นาย 1100 

075750102031-237   ณัฐภณ  เตรณานนท% นาย 1101 

075750102041-138   ณัฐสุดา  อินทรขันตรี นางสาว 1102 

075750102004-939   ธนโชติ  โลหะนิมิต นาย 1103 

075750102104-740   ธัญญะ  ร่ืนอุรา นาย 1104 

075750102007-241   ธัญญา  อรรถประจง นางสาว 1105 

075750102093-242   นราธิป  สร�างช�าง นาย 1106 

075750102024-743   นิศารัตน%  นัยจิตร นางสาว 1107 

075750102017-144   นุชลี  สายแก�ว นางสาว 1108 

075750102096-545   เนตรนภา  เช่ือม่ัน นางสาว 1109 

075750102074-246   เนตรสกาว  คุ�มสมุทร นางสาว 1110 

075750102100-547   บุณฑริกา  ทองไทย นางสาว 1111 

075550102067-048   ปรางอุมา  เติมวัฒนากร นางสาว 1112 

075750102102-149   ป>Sนพงษ%  ไชยมงคล นาย 1113 

075750102105-450   ป>ยะบุญ  พันธุ%พรหม นาย 1114 

075750102097-351   พนาวัลย%  ภุมรินทร% นางสาว 1115 

075750102037-952   พรนิภา  เนียมทับทิม นางสาว 1116 

075750102049-453   พิมาย  ง�วนสวัสด์ิ นางสาว 1117 

075750102078-354   ภรธกร  วิชนภัทรสมุทร นางสาว 1118 

อาจารย%กรรณิการ% บูรพาพิชิตภัย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 21 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 42/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด%านซ%าย)

 คณะศิลปศาสตร7

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750102016-31   ภาคภูมิ  ล้ิมฉุ�น นาย 1119 

075750102089-02   มาลินี  อิ้งแสง นางสาว 1120 

075750102011-43   มีนา  กฤษดาภินิหาร นางสาว 1121 

075750102048-64   รฐนนท%  ศรีราณีย% นาย 1122 

075750102021-35   รณชัย  ขํายศ นาย 1123 

075650102008-26   รศิตา  ลาดภูวา นางสาว 1124 

075750102050-27   รินทร%วลี  พงษ%ธนเลิศ นางสาว 1125 

075750102033-88   รุAงฤทธิ์  ชูลวง นาย 1126 

075750102025-49   วนิดา  โพธิจักร นางสาว 1127 

075750102006-410   วรางคณา  อุบลสุวรรณ นางสาว 1128 

075750102022-111   ศรายุทธ  กองเขียว นาย 1129 

075450102077-212   ศุภาพิชญ%  สัตย%สงวนศรี นางสาว 1130 

075750102082-513   สงกรานต%  สุขประเสริฐ นาย 1131 

075750102108-814   สราวุฒิ  ชัยยะ นาย 1132 

075750102036-115   สริตา  แสนตา นางสาว 1133 

075750102015-516   สุวรรณ  กิจม่ันเจริญกุล นางสาว 1134 

075750102038-717   อภิญญา  บุญทับ นางสาว 1135 

075750102085-818   อภิญญา  ปล่ังสําราญ นางสาว 1136 

075750102062-719   อมรเทพ  พุAมพันธุ% นาย 1137 

075750102020-520   อรอุมา  รอดไธสง นางสาว 1138 

075750102044-521   อาภัสสร  งAอนไธสง นางสาว 1139 

075750102023-922   อุรารัตน%  เกตุจินดา นางสาว 1140 

075650102100-723   ธนวัฒน%  ภูAแย�ม นาย 1141 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750103106-124   กมลรัตน%  มนตรี นางสาว 1142 

075750103016-225   กรวลัย  พุAมมAวง นางสาว 1143 

075750103050-126   กัญชลิกา  อุทัยสวัสด์ิ นางสาว 1144 

075750103043-627   กิตติภูมิ  ใจเย็น นาย 1145 

อาจารย%หทัยรัตน% ปKทมาวิวัฒน%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 22 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 43/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด%านขวา)

 คณะศิลปศาสตร7

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750103087-328   กิตติยา  ตติบรรจงลาภ นางสาว 1146 

075650103083-429   กุสุมา  ศรีสรรค% นางสาว 1147 

075750103101-230   เกวลี  ทรัพย%ชื่นสุข นางสาว 1148 

075750103058-431   ชนิกานต%  นนท%ชะสิริ นางสาว 1149 

075750103048-532   ชยานันต%  ต้ังจรูญไพศาล นาย 1150 

075650103063-633   ชลธิดา  ทองยวง นางสาว 1151 

075750103056-834   ชัชวัสส%  สุทธิพันธ% นาย 1152 

075750103108-735   ญาณวิทย%  ขุนหม่ืน นาย 1153 

075750103118-636   ณัฏฐณิชา  ชาตรีฤทธา นางสาว 1154 

075750103086-537   ณัฐพงศ%  ถนอมวงศ% นาย 1155 

075750103041-038   ณัฐพงศ%  เอมวงศ% นาย 1156 

075750103111-139   ดนุพัฒน%  แซAหลี นาย 1157 

075750103053-540   ทิพวรรณ  ศิรินา นางสาว 1158 

075750103015-441   ธนภัฏ  องค%วิทยานุสรณ% นาย 1159 

075750103017-042   ธนิตา  สมาธิ นางสาว 1160 

075750103088-143   นัทธมน  แก�วอําพุท นางสาว 1161 

075750103109-544   นิศรา  ผลธรรมา นางสาว 1162 

075750103085-745   บุญธิดา  วงษ%เพ็ง นางสาว 1163 

075750103007-146   ปนัดดา  หอมจันทร% นางสาว 1164 

075750103083-247   ปราณปริยา  ศิริวิชัย นางสาว 1165 

075750103117-848   ปวรวรรณ  ดิษฐบรรจง นางสาว 1166 

075750103107-949   ปารมี  แป]นสุวรรณ นางสาว 1167 

075750103095-650   เปาโอลา  รุซปKนติ นางสาว 1168 

075750103003-051   ผกายวรรณ  เอี้ยวน�อย นางสาว 1169 

075750103082-452   พิมพ%ชนก  พวงกล่ิน นางสาว 1170 

075750103100-453   พิมพ%ชนก  สถาพรประสาธน% นางสาว 1171 

075750103084-054   พิมพ%ญาดา  ชัยเกิด นางสาว 1172 

อาจารย%อรุณี อรุณเรือง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 22 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 44/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด%านซ%าย)

 คณะศิลปศาสตร7

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750103061-81   พิมพ%พิศา  กรณ%ธนาวงศา นางสาว 1173 

075750103075-82   แพรพลอย  ดAานสุนทรวงศ% นางสาว 1174 

075750103103-83   แพรวนภา  เกตุเทียน นางสาว 1175 

075750103091-54   ภัสสรา  ประวัติ นางสาว 1176 

075750103115-25   มนทิชา  จันทร%หิรัญ นางสาว 1177 

075750103099-86   มนัสดา  อุนหะวรากร นางสาว 1178 

075750103059-27   มยุธารดา  หอมเมือง นางสาว 1179 

075750103037-88   รดามณี  ธนวัฒนสิริ นางสาว 1180 

075750103114-59   รังสินันท%  ทิพย%ศิริเดชา นางสาว 1181 

075750103104-610   ลฎาภา  ศรีสุวรรณ นางสาว 1182 

075750103094-911   วริศรา  คุ�มผล นางสาว 1183 

075750103113-712   วิภาดา  อดิศักด์ิ นางสาว 1184 

075750103071-713   วิริทธิ์พล  เนขุนทด นาย 1185 

075750103026-114   ศิริวรรณ  โตคูเวียง นางสาว 1186 

075750103079-015   ศุภณิษฐา  ป>ยพัทธ%พรพงศ% นางสาว 1187 

075750103054-316   ศุภิสรา  กําลังเดช นางสาว 1188 

075750103014-717   สุขสกุล  เอกมณี นาย 1189 

075750103078-218   สุทธินี  เศรษฐลิขิต นางสาว 1190 

075750103004-819   สุธิวัลภ%  ชาญชัยศรี นางสาว 1191 

075750103116-020   สุรัตนา  สดช่ืน นางสาว 1192 

075750103077-421   เสาวรส  รัชตะนาวิน นางสาว 1193 

075750103057-622   อนัญญา  อินทนิล นางสาว 1194 

075750103073-323   อัญธิกา  อํานาจเจริญ นางสาว 1195 

075750103067-524   อัยนา  เหลนพAวง นางสาว 1196 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960104723-725   BIN  QIN Miss 1197 

075960104724-526   CHEN  ZHILIAN Miss 1198 

075960104716-127   HE  DONGQUN Miss 1199 

อาจารย%เจนตา แก�วลาย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 23 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 45/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด%านขวา)

 คณะศิลปศาสตร7

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960104702-128   HOU  MAN Miss 1200 

075960104701-329   LI  JIAOJIAO Miss 1201 

075960104712-030   LI  LI Miss 1202 

075960104708-831   NONG  ZHUXIAO Miss 1203 

075960104715-332   TANG  DONGMEI Miss 1204 

075960104726-033   WU  JIA Miss 1205 

075960104709-634   WU  WEITING Miss 1206 

075960104719-535   XU  HONG Miss 1207 

075960104720-336   YANG  HUAGUI Miss 1208 

075960104725-237   YAO  QINGLIN Miss 1209 

075960104721-138   ZHANG  KEJIAO Miss 1210 

075960104722-939   ZHUO  JIALIN Miss 1211 

ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750103042-840   ฐายินี  ฐิตะฐาน วAาท่ีร�อยตรีหญิง 1212 

075750101009-941   เบญจวรรณ  วงษ%เจริญ วAาท่ีร�อยตรีหญิง 1213 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

135960601017-042   ชาริกา  มงคล นางสาว 1214 เงิน

135960601006-343   จิราพร  ล้ิมบริสุทธิ์ นางสาว 1215 

135750602003-444   ชญานิศ  ไกAแก�ว นางสาว 1216 

135960601009-745   ปาริฉัตร  ศรีพัฒน% นางสาว 1217 

135960601019-646   วิรากานต%  นิธิกุลเสถียร นางสาว 1218 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผ%า) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

135750601036-547   กมนทรรศน%  พรหมสุวรรณ นางสาว 1219 

135960601015-448   กัลยาณี  คงเจริญ นางสาว 1220 

135750601044-949   กิตต์ิ  พูAแก�วสิริ นาย 1221 

135750601034-050   จินตพร  เซAงต้ี นางสาว 1222 

135750603245-051   จีระพันธ%  ศรีเชียงสา นาย 1223 

135750601028-252   ใจญาดา  นกยุงทอง นางสาว 1224 

135750601029-053   ฉัตรกมล  รุAงทิม นางสาว 1225 

135750601019-154   ดิลก  ทองเครือ นาย 1226 

Mr.DENG WEIYUN

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 23 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 46/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด%านซ%าย)

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผ%า) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

135750601007-61   ทินกร  ต้ังกาญจนศรี นาย 1227 

135750601052-22   ทินภัทร  คัคนัมพรชัย นาย 1228 

135960601007-13   นฤทัย  พรมดาว นางสาว 1229 

135750601032-44   นัดดา  จันทร%รวม นางสาว 1230 

135750601025-85   นัทธ%ชนัน  มูลตรีมา นางสาว 1231 

135750601006-86   นิทัศ  พลเดช นาย 1232 

135750601043-17   ปานตะวัน  ตู�ประกาย นางสาว 1233 

135650602022-68   ป>ยพร  ประจบจันทร% นางสาว 1234 

135750601030-89   ผกาภรณ%  ศรีอําไพวิวัฒน% นางสาว 1235 

135960601018-810   พรพรหม  วงศ%นภาวิเศษ นางสาว 1236 

135750601033-211   พรอินทร%  สมหมาย นาย 1237 

135750601051-412   พวงชมพู  โสดดี นางสาว 1238 

135750601038-113   พัชลักษณ%  ภูAคล�าย นางสาว 1239 

135960601008-914   พิจิตรา  เหลAาแปxะ นางสาว 1240 

135750603248-415   วชรพร  ณ ราช นาย 1241 

135750601037-316   วรันชิต  แจ�งจิตร นาย 1242 

135750601042-317   วันดี  ปานเพชร นางสาว 1243 

135750601049-818   วิภาดา  ดAานเจ�าแดง นางสาว 1244 

135960601011-319   วิลาสินีย%  เรืองคําไฮ นางสาว 1245 

135750601027-420   วิไลวัลย%  หะรังศรี นางสาว 1246 

135750601002-721   ศิริวรรณ  ศิริสมบัติ นางสาว 1247 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

135750602025-722   กฤติยา  แก�วขาวใส นางสาว 1248 

135750602045-523   กิติยาพร  ทิมาไชย นางสาว 1249 

135750602026-524   คัมภีร%  แตAงกําเหนิด นาย 1250 

135750602029-925   ฐิติศักด์ิ  แดงทรงเจริญ นาย 1251 

135750602034-926   ธัญพิชชา  บุญทัน นางสาว 1252 

135750602031-527   นวธร  คํากลาง นางสาว 1253 

อาจารย%ไอรดา สุดสังข%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 24 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 47/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด%านขวา)

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

135750602036-428   นุชนาถ  แถวเถื่อน นางสาว 1254 

135750602030-729   ปฐมาวดี  สีสระกาล นางสาว 1255 

135750602046-330   ปรมัตถ%  พัฒนะสาร นาย 1256 

135750602047-131   พิมพ%วิภา  นุAมปาน นางสาว 1257 

135750602028-132   ไพลิน  มากเป_Sยม นางสาว 1258 

135750602033-133   วนิดา  เสียภัย นางสาว 1259 

135750602044-834   ศศิธร  ก�องเสียง นางสาว 1260 

135750602038-035   ศศิธร  สุขใจ นางสาว 1261 

135750602032-336   สิรินันท%  อมรประสิทธิ์ นางสาว 1262 

135750602037-237   สุจิตรา  แสงแดง นางสาว 1263 

135750602039-838   สุดารัตน%  พานตะสี นางสาว 1264 

135750602035-639   หทัยทิพย%  ศรีชมภู นางสาว 1265 

135750602042-240   อนุสรา  สานารินทร% นางสาว 1266 

135750602014-141   อริสรา  อํานวยชัยเกิดลาภ นางสาว 1267 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

135750603170-042   กรกต  มะลิทอง นาย 1268 

135750603168-443   กิตตินันท%  กิจจวัฒนาบูลย% นาย 1269 

135750603105-644   ชมพูนุช  นาคทอง นางสาว 1270 

135750603107-245   ชาดา  เลิศชัยธนากร นางสาว 1271 

135750603102-346   ชาติชาย  คนขยัน นาย 1272 

135750603110-647   ณภัคชยุดา  อินธิราช นางสาว 1273 

135750603220-348   ณัฎฐ%สิณี  หมูAเจริญ นางสาว 1274 

135750603153-649   ณัฐพงษ%  กล่ินคุ�ม นาย 1275 

135750603165-050   ณัฐวดี  วิวุฒิ นางสาว 1276 

135750603247-651   ตะวัน  ยิ้มกล่ิม นางสาว 1277 

135750603254-252   ทฤฒมน  จรูญโรจน% นางสาว 1278 

135750603226-053   ทศพร  พลหาญ นาย 1279 

135750603129-654   ธนภัทร  ขจรโยธิน นาย 1280 

อาจารย%กาญจนา ลือพงษ%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 24 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 48/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด%านซ%าย)

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

135750603157-71   ธนัชฌา  คงคาหลวง นาย 1281 

135750603255-92   ธัญญารักษ%  เพ็ญรัศมีพูนสุข นางสาว 1282 

135750603253-43   ธีระวัฒน%  แสนกล�า นาย 1283 

135750603130-44   นพดล  กล่ินโสภณ นาย 1284 

135750603156-95   นพพร  อาจารยางกูร นาย 1285 

135750603173-46   นพวรรณ  ทิพาทรัพย%สพร่ัง นางสาว 1286 

135750603162-77   นภัสวรรณ  หันถา นางสาว 1287 

135750603141-18   นันทญา  ภูAทอง นางสาว 1288 

135750603215-39   นิสารัตน%  ฉวีวรรณ นางสาว 1289 

135750603243-510   นุชวรา  สังข%สุวรรณ นางสาว 1290 

135750603230-211   ปนัดดา  ชินวงค% นางสาว 1291 

135750603103-112   พศิษฐ%ธรณ%  ทองเพ็ชร% นาย 1292 

135650603026-613   พีรดา  พลตรี นางสาว 1293 

135750603172-614   ภิงส%วรุตม%  ตรีเพ็ชร% นาย 1294 

135750603234-415   มณีรัตน%  รักชาติสกุลไทย นางสาว 1295 

135750603149-416   มนตรี  เทอดเกียรติศักด์ิ นาย 1296 

135750603144-517   มัทนา  แววเหวAา นางสาว 1297 

135750603236-918   มัลลิกา  ป>Sนแก�ว นางสาว 1298 

135750603266-619   ยาเซร  มะเกะ นาย 1299 

135750603241-920   รังสรรค%  อุAนใจ นาย 1300 

135750603111-421   เลิศลักษ%  อาจโยธา นางสาว 1301 

135750603263-322   วรรธนะ  วัฒนวิเชียร นาย 1302 

135750603167-623   วิลาสินี  ต้ังเกื้อมิตร นางสาว 1303 

135750603204-724   ศศิวิมล  สุขประเสริฐ นางสาว 1304 

135750603201-325   ศุภาวรรณ  กล่ันสุข นางสาว 1305 

135750603261-726   สวิชญา  ชุติพิมลกุล นางสาว 1306 

135750603125-427   สันติภาพ  จันจรูญ นาย 1307 

อาจารย%ก�องเกียรติ มหาอินทร%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 25 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 49/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด%านขวา)

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

135750603250-028   สุธาสินี  สมบัติจินดา นางสาว 1308 

135750603219-529   อภิญญา  พรมศรี นางสาว 1309 

135550603058-130   อภิญญา  เหลืองกานนท% นางสาว 1310 

135750603136-131   อมรรัตน%  รุAงเช�า นางสาว 1311 

135750603115-532   อริสา  อินทนัด นางสาว 1312 

135750603252-633   อัจฉรา  มานพ นางสาว 1313 

135750603251-834   อัญชญา  จันทา นางสาว 1314 

135750603118-935   อาภาพรรณ  หวังประดิษฐ% นางสาว 1315 

135750603260-936   อามานี  ชุมศรี นางสาว 1316 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ7ส่ิงทอ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

135350604005-637   กุลณญาภรณ%  เอี้ยงมีธนาตุล นางสาว 1317 

135750604036-238   ขวัญกมล  อยูAชมสุข นางสาว 1318 

135350604010-639   ฐิติมณฑ%  ศรีสัมฤทธิ์ นางสาว 1319 

135750604006-540   เดAนกัญญา  โยธินธนสมบัติ นางสาว 1320 

135550604032-541   ธีรวัฒน%  บุตรรักษ% นาย 1321 

135450604013-842   บุญประเสริฐ  โอAงเคลือบ นาย 1322 

135350604030-443   ปภาวี  จันทนพ นางสาว 1323 

135650604005-944   เปมิกา  จันทะสี นางสาว 1324 

135550604048-145   พรภิมล  พิพัฒนฉัตร นางสาว 1325 

135750604055-246   พรรณราย  พรหมลัทธิ์ นางสาว 1326 

135550604021-847   พัฒน%พงษ%  ไทรจันทร% นาย 1327 

135650604004-248   พิมล  บํารุงคุณากร นางสาว 1328 

135450604022-949   ภริตา  สุขสําเนียง นางสาว 1329 

135550604037-450   วิทิต  ตนะทิพย% นาย 1330 

135550604010-151   วิรัญญา  กลํ่าถาวร นางสาว 1331 

135550604027-552   วิศัลยา  อัศวธนวศินกุล นางสาว 1332 

135750604056-053   ศศิวิมล  เต็งแย�ม นางสาว 1333 

135750604043-854   ศุภชัย  ศุขผดุง นาย 1334 

อาจารย%กรชนก บุญทร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 25 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 50/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด%านซ%าย)

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ7ส่ิงทอ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

135650604023-21   สุรพงษ%  บุญนามน นาย 1335 

135350604006-42   อรพิมล  สุขี นางสาว 1336 

135350604051-03   อริศรา  บุญสาย นางสาว 1337 

ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

135550604043-24   ดําเนิน  แสงไขA วAาท่ีร�อยตรี 1338 

135550604059-85   ชนิดา  ณ บางช�าง วAาท่ีร�อยตรีหญิง 1339 

135550604064-86   ศิวพร  อาจสม วAาท่ีร�อยตรีหญิง 1340 

 คณะวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750201057-17   ปริดสะดี  นิลตAาย วAาท่ีร�อยตรีหญิง 1341 ทอง

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750202035-68   พีรัชฌา  ทองแย�ม นางสาว 1342 เงิน

055750201064-79   จิรวัฒน%  อิทธิศรัทธา นาย 1343 

055750202034-910   พิชญา  ทองแย�ม นางสาว 1344 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055550201068-211   จรัสฝน  พูละคร นาย 1345 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการส่ิงแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750202015-812   กนกวรรณ  วังบุญคง นางสาว 1346 

055650202008-513   กรองกาญจน%  ภูAประกรณ% นางสาว 1347 

055750202013-314   จุฑามาศ  อุทกะเสน นางสาว 1348 

055750202032-315   โชติรส  ขาวขํา นางสาว 1349 

055750202027-316   ทัศนีย%  ภักดีเสนา นางสาว 1350 

055750202033-117   ธนภัทร  ญานเนตร นาย 1351 

055650202026-718   บุณยาพร  รัตนสูตร นางสาว 1352 

055750202036-419   พัชณิกา  ทัศนปรีชาชาญ นางสาว 1353 

055750202020-820   มัลลิกา  เรืองอAอน นางสาว 1354 

055650202032-521   วิชากานต%  สายสีนวล นางสาว 1355 

055750202001-822   ศศิวิมล  แถวทอง นางสาว 1356 

055750202021-623   สาวิตรี  สุขสวัสด์ิ นางสาว 1357 

055750202012-524   สิริรัตน%  เพริศพรรณราย นางสาว 1358 

055750202039-825   สุจิตรา  ขันประสิทธิ์ นางสาว 1359 

055650202004-426   มนสิชา  ผิวอAอน นางสาว 1360 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750201024-127   กรพัฒน%  ลีลาบัณฑิต นาย 1361 

อาจารย%เกษม มานะรุAงวิทย%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 26 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 51/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด%านขวา)

 คณะวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750201077-928   กฤษฎา  นาเทวี นาย 1362 

055750201095-129   กันตินันท%  บัวขาว นาย 1363 

055860201720-130   คงเดช  พวงแก�ว นาย 1364 

055750201009-231   เจษฎา  ลิขิตวงษ% นาย 1365 

055750201052-232   ชนกกมล  สุรินทร% นางสาว 1366 

055750201053-033   ชนินทร%  วงศ%ภาดี นาย 1367 

055750201111-634   ชยันต%พัฒน%  ฟูตระกูล นาย 1368 

055860201721-935   ณัฏฐนาวี  พินโยภรณ% นาย 1369 

055650201071-436   ณัฐพล  ชมเผAา นาย 1370 

055750201050-637   ณัฐากร  บัวแก�ว นาย 1371 

055750201012-638   ไตรภพ  หุAนทอง นาย 1372 

055750201037-339   ธนพล  จิตต%ศิริ นาย 1373 

055750201031-640   ธนัชชา  น�อยกาญจนะ นางสาว 1374 

055750201072-041   ธนัชยา  อินทรสูรย% นางสาว 1375 

055750201102-542   ธนากฤต  พัชรนพกร นาย 1376 

055750201067-043   ธนารักษ%  เกียรติภัทราภรณ% นาย 1377 

055860201740-944   ธนารัฐ  ตรงเท่ียง นาย 1378 

055750201032-445   ธราธีร%  บุญชีพ นาย 1379 

055860201726-846   ธวัชชัย  โห�นา นาย 1380 

055750201071-247   ธีรพัฒน%  ปKญญา นาย 1381 

055750201016-748   ธีรภัทร  โตyะแก�ว นาย 1382 

055860201724-349   เธียรธวัช  ไมตรีป>ติ นาย 1383 

055860201732-650   นพวรรณ  มูณี นางสาว 1384 

055750201115-751   นพวินท%  สุวรรณบุตร นาย 1385 

055750201021-752   นรินทร%  ขุนราช นาย 1386 

055860201738-353   นัฐวุฒิ  ธีรประภาส นาย 1387 

055750201028-254   นิธินันท%  สมเผือก นางสาว 1388 

อาจารย%นริศรา นาคเมธี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 26 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 52/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด%านซ%าย)

 คณะวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750201104-11   บุญเรืองฤทธิ์  ศรีบุญเรือง นาย 1389 

055650201080-52   เบญจมาศ  สิงหพานิช นางสาว 1390 

055860201719-33   ปฏิพัทธ%  พัดร้ิว นาย 1391 

055750201105-84   ปวริศา  บุญเฮง นางสาว 1392 

055750201033-25   ปวีณา  จันดี นางสาว 1393 

055750201040-76   ป>ยะบุตร  อิงคะวะระ นาย 1394 

055750201069-67   พงศ%สถิตย%  แสงประชุม นาย 1395 

055750201015-98   พลอยไพลิน  นาคตระกูล นางสาว 1396 

055750201035-79   พัชรพล  เจริญกุล นาย 1397 

055750201074-610   พิยะกมล  ลีลาขจรจิต นางสาว 1398 

055750201044-911   พีรณัฐ  ฟKกหวAาง นาย 1399 

055750201010-012   พีระพัฒน%  ชุณหสุนทร นาย 1400 

055750201092-813   ภัทรพงศ%  อายุพัฒน% นาย 1401 

055860201741-714   ภาณุ  บูชาตระกูล นาย 1402 

055860201723-515   ภูวนาถ  ภัทรจุฑาธร นาย 1403 

055750201094-416   เมธี  ตรีคงคา นาย 1404 

055750201013-417   วรรณพร  จํารัสเลิศลักษณ% นางสาว 1405 

055860201742-518   วรวรรณ  เฉียวกุล นางสาว 1406 

055750201106-619   วรากร  เงินงาม นาย 1407 

055750201003-520   วัชเรนทร%  สุวรรณโกเศศ นาย 1408 

055860201701-121   วันเฉลิม  แสงจันทร% นาย 1409 

055860201725-022   วัศพล  ทัศนสุวรรณ นาย 1410 

055750201014-223   วิรัตน%  แซAโง�ว นาย 1411 

055750201065-424   วิษณุ  สุขเทียม นาย 1412 

055750201020-925   วีรวุฒิ  ปทุมมิน นาย 1413 

055860201718-526   ศิรินทร%ทิพย%  ภูAเจริญ นางสาว 1414 

055750201096-927   ศุภณัฐ  ปKทมคัมภ% นาย 1415 

อาจารย%สุรเชษฐ% เรืองประโคน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 27 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 53/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด%านขวา)

 คณะวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750201082-928   สมาพล  บุญธรรม นาย 1416 

055750201080-329   สาธิติรัก  อยูAมั่น นางสาว 1417 

055750201043-130   สิรภพ  วีระตานนท% นาย 1418 

055750201034-031   สิระ  วุฒิสาร นาย 1419 

055750201051-432   สุพิชญกรณ%  จันทร%ใจ นาย 1420 

055750201073-833   สุพิชญา  พรมพล นางสาว 1421 

055750201075-334   สุวิทธ%  เหมพันธ% นาย 1422 

055860201739-135   สุวิภา  พุทชนะ นางสาว 1423 

055860201737-536   อธิบดี  กิจเมฆ นาย 1424 

055860201729-237   อนิรุจน%  จงนิมิตมงคล นาย 1425 

055750201109-038   อนุชา  พรมสูตร นาย 1426 

055750201114-039   อภินันท%  อนันต% นาย 1427 

055860201707-840   อมรรัตน%  ทางตระกูล นางสาว 1428 

055750201088-641   อรพรรณ  ไวยกัณหา นางสาว 1429 

055750201047-242   อักษรา  บินกาเมน นาย 1430 

055750201110-843   อัญชเกศ  เพชรสังข% นางสาว 1431 

055860201743-344   อัมรินทร%  ตุ�ยพนม นาย 1432 

055750201019-145   อิทธิพล  พรหมโชติ นาย 1433 

055750201100-946   เอกพล  ภิญโญพันธ% นาย 1434 

055760201701-347   ปวรวรรณ  ตัณฑวณิช นางสาว 1435 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร7อุตสาหกรรม) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750203008-248   นัฐพงษ%  พิมจักร นาย 1436 

055750203011-649   นาริตา  ธนูศิลปL นางสาว 1437 

ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

055750201029-050   ลัทธวิทย%  วิวัฒนทรัพย% วAาท่ีร�อยตรี 1438 

055750202037-251   อภิสิทธิ์  เพ็งหนู วAาท่ีร�อยตรี 1439 

055750201113-252   ธารารัตน%  จันดี วAาท่ีร�อยตรีหญิง 1440 

อาจารย%วรินธร บุญยะโรจน%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 27 ด�านขวา

25  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 54/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด%านซ%าย)

 คณะครุศาสตร7อุตสาหกรรม

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035650504031-71   อภิสิทธิ์  ฉัญฉาย นาย 1441 เงิน

 ปริญญาครุศาสตร7อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟBา) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035650504016-82   กกุพชัย  ทวีสัตย% นาย 1442 

035650505008-43   กฤษฎา  รักษาแดน นาย 1443 

035860505004-84   กล�าณรงค%  จันทร%งาม นาย 1444 

035860505012-15   จิรายุทธ  แย�มศรี นาย 1445 

035860505005-56   ชนาธิป  สกุลรัง นาย 1446 

035550504010-37   ชัชวาลย%  ฤทธิ์สนอง นาย 1447 

035650504013-58   ชิษณุพงศ%  ใจเย็น นาย 1448 

035860504004-99   ณรงวิทย%  กีรติธรรมโสภณ นาย 1449 

035860505008-910   ณัฐพงษ%  ศรเคน นาย 1450 

035550501020-511   ณัฐพร  โชคชัยสิริ นาย 1451 

035650505003-512   ณัฐพล  นกเทศ นาย 1452 

035550504020-213   เทวิน  บัวสี นาย 1453 

035350505003-214   ธนสรณ%  กิมิบัติ นาย 1454 

035860504012-215   ธนากร  วAองไวเกรียงไกร นาย 1455 

035650504030-916   ธิดารัตน%  ชูเช้ือ นางสาว 1456 

035650504005-117   ธีรโชติ  สายทองมี นาย 1457 

035650505001-918   บวร  ชะโลธร นาย 1458 

035550504005-319   บุณฑริกา  พรมกําเหนิด นางสาว 1459 

035650504023-420   เบญจพร  ยวงสวัสด์ิ นางสาว 1460 

035650504037-421   เบญจมาศ  คํางาม นางสาว 1461 

035650501021-122   ปฏิพัทธ%  อัครพลไพศาลสิน นาย 1462 

035860505013-923   ประเสริฐ  พูลผล นาย 1463 

035650501008-824   ปราโมทย%  ร่ืนนุสาน นาย 1464 

035650504032-525   ปรียา  อุAนใจ นางสาว 1465 

035650504024-226   ปวีณา  ภิรมย%เอี่ยม นางสาว 1466 

035450504016-327   พงศ%ภัค  วุAนแทAน นาย 1467 

ผศ.นิธิพัฒน% อิ๋วสกุล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 28 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 55/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด%านขวา)

 คณะครุศาสตร7อุตสาหกรรม

 ปริญญาครุศาสตร7อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟBา) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035350504039-728   ภคภูมิ  ศิริลักษณ% นาย 1468 

035550504032-729   ภานุวัฒน%  นามโสภา นาย 1469 

035860505006-330   ภาวิน  เครือมาก นาย 1470 

035650504029-131   มงคลยศ  จุปะวันทอง นาย 1471 

035550501024-732   รัชนาท  ศรีภักด์ิ นาย 1472 

035650504004-433   รัตนาภรณ%  ผิวผAอง นางสาว 1473 

035860504008-034   วริทธิ์  ฮะอุรา นาย 1474 

035650501016-135   วัชรพล  สร�อยสุวรรณ% นาย 1475 

035650501010-436   วิไลพร  จําสูญ นางสาว 1476 

035650505007-637   ศราวุฒิ  ไวยศิลปL นาย 1477 

035650504011-938   ศักด์ิชัย  ยังไพบูลย% นาย 1478 

035450504040-339   ศิวกรณ%  ภัทรปกรณ%ศรี นาย 1479 

035860504009-840   สันติชัย  สําเภา นาย 1480 

035860505003-041   สุธิชาญ  เดAนกิจกุล นาย 1481 

035650504027-542   อนุตตรีย%  ดีใจ นางสาว 1482 

035550504016-043   อภิชาติ  จํานงค%สังข% นาย 1483 

035550501013-044   อภิชิต  แพงมา นาย 1484 

035860505011-345   อภิสิทธิ์  อุปชัย นาย 1485 

035650504010-146   อาทิตย%  นAวมเป_SยมใหญA นาย 1486 

035650501011-247   อิทธิพล  ยังจันทร% นาย 1487 

035650504020-048   เอกพงษ%  นิยมจันทร% นาย 1488 

 ปริญญาครุศาสตร7อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035550503020-349   ณัฐนนท%  เวนานนท% นาย 1489 

035650502013-750   ณัฐพล  บุญเลิศ นาย 1490 

035650503004-551   ทิพย%ทิยา  อินทร%ทิพย% นางสาว 1491 

035650503011-052   ธนโชติ  ธนวิทยากร นาย 1492 

035650502014-553   ธีรัช  ใจดี นาย 1493 

035550502035-254   ปฏิภาณ  สิงห%ทอง นาย 1494 

อาจารย%อดิศร จรัลวรกูลวงศ%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 28 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 56/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด%านซ%าย)

 คณะครุศาสตร7อุตสาหกรรม

 ปริญญาครุศาสตร7อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035650502005-31   ประกาศิต  ภูมิภักด์ิ นาย 1495 

035550502015-42   พงศกร  ภมรพล นาย 1496 

035650502002-03   พีร%  แก�วประเสริฐ นาย 1497 

035650502004-64   มรรค  มาลัยพวง นาย 1498 

035550503012-05   เมธัส  เถาว%โท นาย 1499 

035550503027-86   วชิรพงษ%  น�อยคํา นาย 1500 

035650502003-87   วสันต%  ศรีโยธา นาย 1501 

035650503009-48   ศุภกิตต์ิ  ทวีสุวรรณพร นาย 1502 

035650502008-79   สราวุฒิ  รูปKน นาย 1503 

035550503021-110   สหคม  สังข%สําราญ นาย 1504 

035650503021-911   สุรีพร  ฤทธิ์เดช นางสาว 1505 

035550502034-512   อนุชิต  นุชปาน นาย 1506 

035650503018-513   อภิชาติ  สุพงษ% นาย 1507 

035650503020-114   อภิลักษณ%  บุญทัน นาย 1508 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟBา) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035960501007-315   ชัยวัฒน%  ฉายแสงเดือน นาย 1509 

035960505030-116   นพดล  เซAงบุญต้ัน นาย 1510 

035960501027-117   ปกรณ%  แก�วนิล นาย 1511 

035960501035-418   พันธ%ศักด์ิ  ทิพย%แสง นาย 1512 

035960501008-119   พีรชัย  ศรีดี นาย 1513 

035960505025-120   พีระยุทธ  พินิตภุชพงศ% นาย 1514 

035960501029-721   โพธิเศรษฐ%  ทองเขียว นาย 1515 

035960501033-922   รชานนท%  เต็นเส�า นาย 1516 

035660501024-423   วิษณุ  หีตเพ็ง นาย 1517 

035960501026-324   ศุภญาณ  หมาดท้ิง นาย 1518 

035960501034-725   สุพัฒน%  พิลึก นาย 1519 

035960501031-326   อดิศักด์ิ  แกAนจันทร% นาย 1520 

035960501030-527   อนุกูล  คล�อยดี นาย 1521 

อาจารย%ภควัต เกอะประสิทธิ์

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 29 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 57/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด%านขวา)

 คณะครุศาสตร7อุตสาหกรรม

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟBา) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035960501028-928   อนุสรณ%  ทิมคํา นาย 1522 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035960502026-229   กฤตยชญ%  เรืองสุข นาย 1523 

035960502044-530   กฤษกร  ทับยัง นาย 1524 

035960502114-631   กานต%  แก�วกรรณ% นาย 1525 

035960503021-232   กิตติพงษ%  สมประสงค% นาย 1526 

035960503031-133   กิตติศักด์ิ  ควรพินิจ นาย 1527 

035960503538-534   เกียรติชัย  ต�นสุวรรณ% นาย 1528 

035960502013-035   คณิน  ผลวิเศษ นาย 1529 

035960503530-236   จักรพงศ%  เหล็กเพชร นาย 1530 

035960502020-537   จิรศักด์ิ  คําหร่ิม นาย 1531 

035960503037-838   จิราพร  ธรรมพันธ% นางสาว 1532 

035960503035-239   จิรายุทธ  ศรศิลปL นาย 1533 

035960503036-040   เจษฎา  ประเสริฐสังข% นาย 1534 

035960503014-741   เจษฎากร  รสกําจร นาย 1535 

035960502035-342   เจษฏากร  วงศ%สลับสี นาย 1536 

035960503512-043   ชริสพล  ขําเจริญ นาย 1537 

035960503034-544   ชัยวัฒน%  ฤกษชาญชัย นาย 1538 

035960502036-145   ชาญวิทย%  วิชิตเกรียงไกร นาย 1539 

035860502024-946   ชานนท%  นิลดวง นาย 1540 

035960503506-247   ณรงค%ศักด์ิ  โพธิ์แข็ง นาย 1541 

035960503024-648   ณัฐกานต%  ช่ืนอารมย% นาย 1542 

035960503020-449   ณัฐพล  ม่ันจิตร นาย 1543 

035960502019-750   ณัฐวุฒิ  พึ่งจันดา นาย 1544 

035960503509-651   ตะวัน  เวียงธงษารัตน% นาย 1545 

035960502116-152   เทวราช  อัครฮาด นาย 1546 

035860502012-453   เทวินทร%  ฉิมเมือง นาย 1547 

035960502023-954   ธนพล  สุวรรณวิธี นาย 1548 

อาจารย%ผกามาศ ชูสิทธิ์

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 29 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 58/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด%านซ%าย)

 คณะครุศาสตร7อุตสาหกรรม

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035760502032-41   ธนวัฒน%  ละมูล นาย 1549 

035860502010-82   ธวัชชัย  ใจนันทร% นาย 1550 

035960503507-03   ธัญญเทพ  ทองสุข นาย 1551 

035960503005-54   นพคุณ  จินดาศักด์ิ นาย 1552 

035960502115-35   นพพร   ครุฑทอง นาย 1553 

035960502106-26   นพสิทธิ์  สุภารส นาย 1554 

035960503001-47   นลิตา  บุญเกิด นางสาว 1555 

035960503541-98   นวฤกษ%  วิมูลชาติ นาย 1556 

035960503518-79   นิชกานต%  คําอินทร% นางสาว 1557 

035960503002-210   ปฏิญา  แสงจันทร% นางสาว 1558 

035960503542-711   ประวินทร%  ยงยืน นาย 1559 

035960503537-712   ปริวรรต%  วรรณสา นาย 1560 

035960502010-613   ปวริศร  เวียงคํา นาย 1561 

035960502029-614   ปKญญากร  ประทุมหวล นาย 1562 

035960503531-015   ป>ยวัฒน%  มุลาลี นาย 1563 

035960502008-016   ป>ยะพงษ%  เกษสุวรรณ% นาย 1564 

035960503019-617   พงศธร  ปล้ืมเปล่ียน นาย 1565 

035960503505-418   พิมพิมล  โฉลกเหมาะ นางสาว 1566 

035960503520-319   พิสิทธิ์  สาแหรกทอง นาย 1567 

035960503539-320   ภัทรชัย  แสวงชู นาย 1568 

035560503574-821   ภาคิณ  อดเหนียว นาย 1569 

035960502031-222   ภาณุพงค%  บัวบุศย% นาย 1570 

035960502021-323   ภาณุพงศ%  มหาทรัพย% นาย 1571 

035960503027-924   ภาณุพันธ%  จันทวร นาย 1572 

035960503523-725   ภานุวัฒน%  วชิรโลหพันธ% นาย 1573 

035960502030-426   ภูมินทร%  สาโรวาท นาย 1574 

035960502024-727   มณเฑียร  ทองสุข นาย 1575 

อาจารย%ภูเบท อินทขันตี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 30 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 59/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด%านขวา)

 คณะครุศาสตร7อุตสาหกรรม

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035960503504-728   มณีดาว  เดชพละ นางสาว 1576 

035960503514-629   เมธา  อรุณานนท% นาย 1577 

035960502006-430   ยุทธเดช  คําเพชร นาย 1578 

035960503004-831   รชานนท%  ฟองเกิด นาย 1579 

035960502113-832   รุAงเรือง  มาลัย นาย 1580 

035960503540-133   ฤทธิเกียรติ  อรรคฮาต นาย 1581 

035960503508-834   ฤทธิชัย  โตวิวัธ นาย 1582 

035960502112-035   วรยศ  ชราพก นาย 1583 

035960503522-936   วราสกุล  รุAงเกล้ียง นางสาว 1584 

035960503536-937   วัฒนพนธ%  วิวัฒนวานิช นาย 1585 

035960502014-838   วันชนะ  แซAโห นาย 1586 

035960502009-839   วานิจ  ชิณบุตร นางสาว 1587 

035960502016-340   วิเชียร  ต�นกันยา นาย 1588 

035960502107-041   วุฒิชัย  ทูลน�อย นาย 1589 

035960503521-142   ศรัญญา  เคณโสภา นางสาว 1590 

035960502034-643   ศรัณย%  ศรีแสงทอง นาย 1591 

035960503511-244   ศรัณย%พัชร  บัตรประโคน นาย 1592 

035960502012-245   ศราวุฒิ  ศรีฟ]า นาย 1593 

035960503026-146   ศุภกร  พร�อมอุดม นาย 1594 

035960502027-047   ศุภฤกษ%  จิตต%ประพันธ% นาย 1595 

035960502108-848   สงกรานต%  เดชาบดินฤทธิ์ธา นาย 1596 

035960502017-149   สถาพร  น�อยเข็มเงิน นาย 1597 

035960503526-050   สมยศ  วงค%ปKญญา นาย 1598 

035960503510-451   สักกะ  แป]นปK^น นาย 1599 

035960503025-352   สายพิณ  พานแก�ว นางสาว 1600 

035760502011-853   สิทธิพงษ%  แสงแป]น นาย 1601 

035960503515-354   สิทธิศักด์ิ  หลักทอง นาย 1602 

อาจารย%สุปKญญา สิงห%กรณ%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 30 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 60/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด%านซ%าย)

 คณะครุศาสตร7อุตสาหกรรม

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035960503022-01   สิรพัฒน%  ดิษฐ%แชAม นาย 1603 

035960503033-72   สุจินต%  สร�อยไทร นาย 1604 

035960503503-93   สุดารัตน%  ขําวัฒนพันธุ% นางสาว 1605 

035960503525-24   สุทธิพร  พุกทAาไม� นาย 1606 

035960503010-55   สุป>ยะ  ชAวยสองเมือง นาย 1607 

035960503513-86   เสกข%สิทธิ์  เน่ืองจํานงค% นาย 1608 

035960503011-37   เสกสรร  ผกากรอง นาย 1609 

035960503008-98   อติเทพ  พรหมจันทร% นาย 1610 

035960502011-49   อนุพงศ%  มิตรยิ้ม นาย 1611 

035960502028-810   อภิเดช  เดชนะ นาย 1612 

035960502015-511   อภินันท%  ปKญญาคํา นาย 1613 

035960502032-012   อภิวิชญ%  กลกานนท% นาย 1614 

035960503502-113   อักษร  เทียนจันทร% นางสาว 1615 

035960503529-414   อุทัย  วาริวรรณ นาย 1616 

035960503516-115   เอกวรรถ  เผือกหอม นาย 1617 

ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

035860504005-616   ตนุภัทร  โกนสร�าง วAาท่ีร�อยตรี 1618 

035960503006-317   พงษ%ณภัทร  กรดมาก วAาท่ีร�อยตรี 1619 

035860504003-118   พัฒนะ  อินทร%เพชร วAาท่ีร�อยตรี 1620 

035860505014-719   ภานุเดช  กล่ินมาลัย วAาท่ีร�อยตรี 1621 

035960503519-520   ศิริกัลยา  ชาวสวน วAาท่ีร�อยตรี 1622 

035960502041-121   อนุพงศ%  ชิวารักษ% วAาท่ีร�อยตรี 1623 

035960503524-522   ทวีศักด์ิ  สุขบรรเทิง วAาท่ีเรือตรี 1624 

035960503032-923   รัชชานนท%  ยิ่งยงค% วAาท่ีเรืออากาศตรี 1625 

 คณะสถาปIตยกรรมศาสตร7และการออกแบบ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750902017-324   สุดท่ีรัก  ทองขวัญใจ นาย 1626 ทอง

125750901005-925   สุภัค  เพ็งปาน นางสาว 1627 เงิน

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125650903030-726   คมชาญ  โชติวรอนันต% นาย 1628 

125650903013-327   จัตรินทร%  สูงสุมาลย% นาย 1629 

อาจารย%มนตรี บุญเรืองเศษ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 31 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 61/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด%านขวา)

 คณะสถาปIตยกรรมศาสตร7และการออกแบบ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125650903032-328   จุฑามาศ  วัฒนศรี นางสาว 1630 

125750901125-529   ธนาสิทธิ์  แสงรัมย% นาย 1631 

125750901049-730   พิริยะชัย  พิริยะภิญโญ นาย 1632 

125650903037-231   วิกานดา  มูลจิต นางสาว 1633 

125650903022-432   อลิษา  แย�มอยูA นางสาว 1634 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ7อุตสาหกรรม) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750901013-333   กรรณิการ%  นะโค นางสาว 1635 

125750901004-234   กรรณิการ%  พลูเกิด นางสาว 1636 

125750901116-435   ก�องเกียรติ  กะการดี นาย 1637 

125750901061-236   กัญญาภัค  ตันติวาจา นางสาว 1638 

125750901115-637   กัญญาวีร%  ฉัตรทอง นางสาว 1639 

125750901086-938   กาญจณาพร  อินกานอน นางสาว 1640 

125750901060-439   ชัยชนะ  ศุภผล นาย 1641 

125750901137-040   ชัยพิริยะ  พิริยะภิญโญ นาย 1642 

125650901128-141   ชานนท%  มากคุณ นาย 1643 

125750901122-242   ชินกร  บุญฤทธิ์เดช นาย 1644 

125750901077-843   ทวีศักด์ิ  สุวรรณวิมล นาย 1645 

125750901110-744   เทพกําพร  สิงห%ลา นาย 1646 

125650901105-945   ธนากร  รุAงเรืองย่ังยืน นาย 1647 

125750901083-646   ธนาคาร  จอมศักดิ์ นาย 1648 

125750901054-747   นคเรศ  มAวงจั่น นาย 1649 

125750901130-548   นภัสสร  ทองดี นางสาว 1650 

125750901012-549   นันทิพร  นิลนาม นางสาว 1651 

125750901069-550   ปราณปริยา  จงมาพิทักษ% นางสาว 1652 

125750901032-351   ผกามาศ  ทองเอม นางสาว 1653 

125750901068-752   พงษ%สกรณ%  เกิดศรีพันธ% นาย 1654 

125750901041-453   พิรุฬห%ลักษณ%  ชฎากิจ นางสาว 1655 

125750901103-254   เพ็ญพิชชา  ป]านภูมิ นางสาว 1656 

อาจารย%ศิริพันธ% ม่ิงขวัญ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 31 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 62/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด%านซ%าย)

 คณะสถาปIตยกรรมศาสตร7และการออกแบบ

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ7อุตสาหกรรม) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750901124-81   ภัคธร  จันทะหาร นาย 1657 

125750901128-92   เมธาวี  ยาสูงเนิน นางสาว 1658 

125750901037-23   รุAงรัตน%  รุAงเรือง นางสาว 1659 

125750901042-24   วิมลวรรณ  พิทักษ%มฤกุล นางสาว 1660 

125750901123-05   วิษณุ  สิมสน นาย 1661 

125750901136-26   วีรลักษณ%  สีลา นางสาว 1662 

125750901133-97   ศักรินทร%  สุขคุ�ม นาย 1663 

125750901057-08   ศุภากรณ%  พรพิทักษ%ธรรม นาย 1664 

125750901029-99   สรวิศ  ต้ังตรงอนันต% นาย 1665 

125750901111-510   สิรภพ  เต็มบุญเกียรติ นาย 1666 

125750901131-311   สุรดิษ  คงแชAมดี นาย 1667 

125750901073-712   สุฤทัย  ชีวสุทธิกุล นางสาว 1668 

125750901062-013   อมรินทร%  แสงทอง นาย 1669 

125750901119-814   อรรถพล  บุญทองใหมA นาย 1670 

125750901021-615   อริญชย%ธิกุล  ธีรวุฒิ นาย 1671 

125750901030-716   อริยะ  กิจไกรมงคล นาย 1672 

125750901080-217   อิษฎา  ประสักติ นาย 1673 

125750901082-818   อิสริยาภรณ%  ทองทิพย% นางสาว 1674 

125650901106-719   เอกมงคล  บัวพันธ% นาย 1675 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750902001-720   กนกนาท  ทรัพย%พานิช นางสาว 1676 

125750902012-421   คุณานนต%  แก�วกัลปพฤกษ% นาย 1677 

125650902042-322   จิรวรรณ  สมรรคนัฎ นางสาว 1678 

125750902009-023   จิราพรรณ  สุวรรณหงษ% นางสาว 1679 

125750902015-724   ณัชวิการณ%  ต้ังสะสมวงศ% นางสาว 1680 

125650902033-225   ดลหทัย  วิเชียรเลิศสกุล นางสาว 1681 

125650902031-626   บุญปกรณ%  หอมขจร นาย 1682 

125750902033-027   ปริศษา  พิณสุวรรณ% นางสาว 1683 

อาจารย%คณิต อยูAสมบูรณ%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 32 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 63/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด%านขวา)

 คณะสถาปIตยกรรมศาสตร7และการออกแบบ

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750902016-528   ป>ญาภัสร%  ยั่มมะหวาด นางสาว 1684 

125750902022-329   พิชชาพร  พุAมฤทธิ์ นางสาว 1685 

125750902036-330   พิมภัทร%  ทัพวงศ%ศรี นางสาว 1686 

125750902008-231   พิมรัมภา  เปรมจิตต% นางสาว 1687 

125750902027-232   ภูสิษฐ%  เอกยุทธธนวัฒน% นาย 1688 

125750902007-433   รินทริยา  บรรพหาร นางสาว 1689 

 ปริญญาสถาปIตยกรรมบัณฑิต (สถาปIตยกรรม) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125650903049-734   กนกวรรณ  ศิลา นางสาว 1690 

125650903038-035   กฤตรี  ปวงสันเทียะ นาย 1691 

125650903046-336   กิตติวัฒน%  ปK^นทองคํา นาย 1692 

125650903033-137   จีรชัย  วันหวัง นาย 1693 

125650903048-938   ณัชพล  วงศ%ดี นาย 1694 

125650903008-339   ณิชนันท%  ขาวมัน นางสาว 1695 

125650903039-840   นัฐติยา  เกื้อเสนาะ นางสาว 1696 

125650903029-941   เนตรสกาว  พลแสนอิน นางสาว 1697 

125650903044-842   ปภาวี  ผAานภูวงค% นางสาว 1698 

125650903034-943   ปาฏิหาริย%  จํานงค%คํา นาย 1699 

125550903018-444   พฤก  อักษรแก�ว นาย 1700 

125550903019-245   วณิชญา  พรหมหอม นางสาว 1701 

125650903010-946   วรารัตน%  ธรรมสอน นางสาว 1702 

125650903043-047   ศุภณัฐ  รัตตะรังสี นาย 1703 

125650903031-548   สุดารัตน%  ลูกอินทร% นางสาว 1704 

125650903024-049   อติภรณ%  สิริภัครรุจิยกุล นางสาว 1705 

125650903050-550   อนุวัฒน%  อุดมศักด์ิ นาย 1706 

ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

125750901006-751   ธาวินวัชร%  บุญเสริมวงศา วAาท่ีร�อยตรี 1707 

125750902020-752   วศิน  ชัยวรรณ วAาท่ีร�อยตรี 1708 

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075780302001-053   ณัฐปภัสร%  ฤทธิ์วัฒนวาณิช นางสาว 1709 

075780302002-854   อัญชลีพร  ธนันชัยทวีโชติ นางสาว 1710 

อาจารย%นพดล คล�ายวิเศษ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 32 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 64/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075770304707-11   กนกอร  อรุณทวีรุAงโรจน% นางสาว 1711 

075670303739-72   กัณหา  โฉมศรี นาง 1712 

075770502504-23   กุลนัดดา  สายสอน นางสาว 1713 

075870306706-94   เกสรา  เจตน%พงศธร นางสาว 1714 

075870304706-15   จรรยา  บุญเทศศิริ นางสาว 1715 

075870303707-06   เจษฎา  ถิรเมือง นาย 1716 

075870304707-97   ชุติมา  กตะศิลา นางสาว 1717 

075670303707-48   ณภัค  เพชรวิสัย นางสาว 1718 

075770303709-89   ทิพรดา  มุAงดี นางสาว 1719 

075670303704-110   นภู  จ�างประเสริฐ นาย 1720 

075770303717-111   นํ้าทิพย%  วงษ%ตา นางสาว 1721 

075770303718-912   เนตรทิพย%  กาญจนไพศาสตร% นางสาว 1722 

075970303702-913   ปวเรศ  รูปเทวินทร% นาย 1723 

075870303715-314   พักตร%สุดา  พัฒน%คุ�ม นางสาว 1724 

075670303706-615   พิมผกา  ศรีชนะ นางสาว 1725 

075770303707-216   เพ็ญผกา  เกิดแกAน นางสาว 1726 

075870304708-717   ภัธรภัคร  จอมแก�ว นางสาว 1727 

075770303713-018   มลิวรรณ  ชัยฮะนิจ นางสาว 1728 

075870303706-219   ลักขณา  ราจันพันธ% นางสาว 1729 

075870303711-220   วัชรนนท%  กมลวิเชนทร%ชัย นาย 1730 

075670303712-421   วาสนา  สังข%โพธิ์ นางสาว 1731 

075770304720-422   วิมานทิพย%  วีรสกุล นางสาว 1732 

075770303715-523   สงบศึก  เมืองสิมา นาย 1733 

075770303704-924   สร�อยสุดา  แสงจันทร% นางสาว 1734 

075670303705-825   สานิตย%  มิอาทร นาย 1735 

075870306705-126   สุฑาภรณ%  ขวัญเมือง นางสาว 1736 

075670303713-227   สุพรรษา  อิ่นอ�อย นางสาว 1737 

อาจารย%ณัฐชา ธํารงโชติ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 33 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 65/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075870303703-928   สุพัตรา  สอนเถื่อน นางสาว 1738 

075870303723-729   อโนทัย  มาโท นางสาว 1739 

075870303722-930   อโนทิพย%  มาโท นางสาว 1740 

075670303730-631   อรทัย  เฉพาะธรรม นางสาว 1741 

075670304716-432   อัจฉรา  พลายยงค% นาง 1742 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750304144-933   นัทฐิกาญจน%  พรมสอน นางสาว 1743 ทอง

075960304006-534   พรทิพย%  ยังมาก นางสาว 1744 เงิน

075750304119-135   สโรชา  ปKญจวัฒนากุล นางสาว 1745 เงิน

075750316757-436   CHEKI  WANGMO Miss 1746 

075650316756-837   DAWA  DEM Miss 1747 

075960304002-438   กัญญารัตน%  วรชินา นางสาว 1748 

075750304267-839   กัลยาณี  อุดมทิตรัชต% นางสาว 1749 

075750304392-440   กาญจนา  คําผิว นางสาว 1750 

075750304140-741   ขวัญฤดี  งามขํา นางสาว 1751 

075750304072-242   คุณัญญา  โกวาป_ นางสาว 1752 

075750302113-643   จรัชนันท%  ภูมิยิ่ง นางสาว 1753 

075750307044-844   จิตพล  อินทรประชา นาย 1754 

075750304143-145   จิภาพันธ%  ปรัชญาเดชากูล นางสาว 1755 

075750304022-746   จิรนันท%  วนวัฒน%กุล นางสาว 1756 

075750304394-047   ชมพูนุช  เรืองอภิรมย% นางสาว 1757 

075750304167-048   ชุติเดช  แสงจันทร% นาย 1758 

075750304385-849   ชุติมา  ทองดอนเหมือน นางสาว 1759 

075750304251-250   ฐิตาภา  ชุAมสูงเนิน นางสาว 1760 

075960304060-251   ณัฐธิดา  ตาใส นางสาว 1761 

075750304328-852   ณัฐพร  แขตระกูล นางสาว 1762 

075960302003-453   ทวีวุฒิ  พิมพิลา นาย 1763 

075750304178-754   ธนภัทร  เขาแกAง นาย 1764 

อาจารย%วริสรา ยงย่ิงประเสริฐ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 33 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 66/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960304034-71   นฤมล  หลาวทอง นางสาว 1765 

075750303238-02   เนติกานต%  พิพัฒน%ตังกูล นางสาว 1766 

075960304675-73   บงกช  อรุณอุAนเกตุ นางสาว 1767 

075750306045-64   ปภาวดี  วิสุทธิเศรษฐ% นางสาว 1768 

075750304088-85   ปรีชา  แต�ภักดี นาย 1769 

075750303197-86   ปาริตา  เพชรสด นางสาว 1770 

075750302342-17   ป>ยภัทร%  พูนพิริยะ นางสาว 1771 

075960303201-38   พัชรวรรณ  จํานงโภค นางสาว 1772 

075750304125-89   ภัทรวดี  สร�อยมณี นางสาว 1773 

075960304702-910   ภัทรานิษฐ%  เลิศกิจเจริญผล นางสาว 1774 

075960304017-211   วริศรา  ประเสริฐทAาไม� นางสาว 1775 

075750304181-112   วัชรี  รชตะวณิชย% นางสาว 1776 

075750304341-113   วิลาวัลย%  กุดทิง นางสาว 1777 

075750304126-614   วิลาสินี  ตันวงศ%เลิศ นางสาว 1778 

075960304028-915   ศศิวิมล  คํานาค นางสาว 1779 

075750304356-916   ศุภนิดา  แสงเผือก นางสาว 1780 

075750304019-317   ศุภาพิชญ%  สําราญสุขทิวาเวทย% นางสาว 1781 

075960304007-318   สริดา  บัวจันทร% นางสาว 1782 

075750304109-219   สาวิตรี  เพียวประเสริฐ นางสาว 1783 

075960304666-620   สิพัชรมน  จิตรีสรรพ นางสาว 1784 

075960304038-821   สุภัชชา  นิติธรรมมานนท% นางสาว 1785 

075960304032-122   สุภาพร  แสงทรัพย% นางสาว 1786 

075960304033-923   เสาวลักษณ%  กันอริ นางสาว 1787 

075750302344-724   อธิรักษ%  ธรมธัช นาย 1788 

075960304661-725   อักษรา  องคราธรรม นางสาว 1789 

075750306105-826   อัมพร  พิมประดิษฐ% นางสาว 1790 

075750304369-227   อุAนเรือน  ศรีสิงห% นางสาว 1791 

อาจารย%ธนากร รัชตกุลพัฒน%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 34 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 67/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960304071-928   เอกชัย  สมศรี นาย 1792 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750316754-129   PHUB  DEM Miss 1793 

075750316748-330   SANGAY  WANGDI Mr. 1794 

075750316751-731   SONAM  TOBGAY Mr. 1795 

075750316755-832   TSHERING  NIMA Miss 1796 

075750303009-533   กนิษฐา  วงศ%สกุล นางสาว 1797 

075750304220-734   กมลฉัตร  มหาณรงค% ณ ราชสีมา นางสาว 1798 

075750306108-235   กมลวรรณ  แข็งธัญกรณ% นางสาว 1799 

075750304393-236   กมลวรรณ  บุญเถื่อน นางสาว 1800 

075750304057-337   กรรวี  บัวขาว นางสาว 1801 

075960304623-738   กฤตวัฏ  เหรียญจิโรจน% นาย 1802 

075750303240-639   กัญญารัตน%  สกลนิมิตร นางสาว 1803 

075750303211-740   กัญนิภา  ไกรเพชร นางสาว 1804 

075750303004-641   กุลนิษฐา  อินสวัสด์ิ นางสาว 1805 

075960303018-142   แก�วกาญจน%  สุขตAาย นางสาว 1806 

075750304216-543   ขวัญเกล�า  ผาสุข นางสาว 1807 

075750302303-344   จิตติมา  หม่ันไชย นางสาว 1808 

075750304011-045   จิตสุภา  สุคนธ% นางสาว 1809 

075750316712-946   จุฑามาศ  แก�วคง นางสาว 1810 

075750303210-947   จุฑามาศ  ศรีทองสม นางสาว 1811 

075750304089-648   จุฑามาศ  สุมหิรัญ นางสาว 1812 

075750304359-349   เจนจิรา  หงษ%เหิน นางสาว 1813 

075960302065-350   ชนญาดา  จุดประสงค% นางสาว 1814 

075750304309-851   ชนิกานต%  ธรรมานุสาร นางสาว 1815 

075750304025-052   ชลิตา  เชาว%ชAวงโชติ นางสาว 1816 

075750304172-053   ชาริติ  พวงยี่สุAน นาย 1817 

075960303231-054   ชุติกาญจน%  กุลเพชรธีระธร นางสาว 1818 

ผศ.สิริบุปผา อุทารธาดา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 34 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 68/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750303012-91   ณัฐชา  ธรรมวงษา นางสาว 1819 

075750304183-72   ณัฐฐาพร  ชุนหวงศ% นางสาว 1820 

075750304094-63   ณัฐรุจา  ลาภา นางสาว 1821 

075750304052-44   ดวงกมล  ศรีคง นางสาว 1822 

075960304029-75   ธนชัย  โรจนวรพงษ% นาย 1823 

075960303215-36   ธมลวรรณ  คล�ายทองคํา นางสาว 1824 

075750306081-17   ธิดารัตน%  ศรีระยับ นางสาว 1825 

075750307029-98   ธีระพงษ%  พินิจการ นาย 1826 

075750304092-09   นนทพร  อินทรชลิต นางสาว 1827 

075750304007-810   นภสร  ธีรอัครวิภาส นางสาว 1828 

075960304010-711   นภัสวรรณ  เหลาะหลง นางสาว 1829 

075750306060-512   นภัสสร  บุญมานะ นางสาว 1830 

075750306113-213   นันท%ณภัส  ธนสุวรรณาพงศ% นางสาว 1831 

075750304111-814   นันทิกานต%  กิวหลิม นางสาว 1832 

075960304657-515   นาตยา  ราศรี นางสาว 1833 

075960304078-416   นิภาพรรณ  เถื่อนวิลัย นางสาว 1834 

075750307001-817   นิสากร  ภางาม นางสาว 1835 

075750304229-818   ปฏิภาณ  ภัทรมานิต นาย 1836 

075960304035-419   ปภาดา  กรัตพงษ% นางสาว 1837 

075750304281-920   ปริชญา  แซAคู นางสาว 1838 

075750303229-921   ปาริชาติ  ทองอยูA นางสาว 1839 

075750304005-222   ป>ยะนุช  ฮ่ันสกุล นางสาว 1840 

075960304054-523   ปุญญิศา  พาภินโย นางสาว 1841 

075960303222-924   พรชนก  ปานอินทร% นางสาว 1842 

075960304065-125   พรชนก  วารีรักษ% นางสาว 1843 

075750307018-226   พรทิพย%  หวลกระโทก นางสาว 1844 

075750306057-127   พัชรา  ถาคํา นางสาว 1845 

อาจารย%อารีย% มยังพงษ%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 35 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 69/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750304164-728   พิชชาภา  อมตวีระกุล นางสาว 1846 

075960304039-629   พิมผกา  ฤทธิ์เดชรัมย% นางสาว 1847 

075960304023-030   พิสิฐ  โอศิริกาญจน% นาย 1848 

075960305073-431   พิสิษฐ%  บุญดีพิทักษ% นาย 1849 

075960304620-332   ภัทรพร  มณีศาสตร% นางสาว 1850 

075750307041-433   ภัทรภร  กลางประพันธ% นางสาว 1851 

075960304602-134   ภัทราภรณ%  เจริญสุข นางสาว 1852 

075750305182-835   ภูวเนตร  เวชภูติ นาย 1853 

075750303057-436   เมธาวี  มณีฉาย นางสาว 1854 

075750304013-637   เย็นจิตร  เย็นใจ นางสาว 1855 

075750304015-138   รวิภา  ทองน�อย นางสาว 1856 

075750304276-939   รสรินทร%  ประภากรวิริยะ นางสาว 1857 

075750306093-640   รสอุษา  บุญสูง นางสาว 1858 

075750303038-441   รัชนีกร  กับปะหะ นางสาว 1859 

075960304004-042   รัตมณี  อุนาพีร% นางสาว 1860 

075960302066-143   ริษฎา  ภาระพงศ% นางสาว 1861 

075750304145-644   รุAงนภา  พวงสิงห% นางสาว 1862 

075960303235-145   วรรณวิภา  ซ่ือตรง นางสาว 1863 

075750304142-346   วลีพร  บางหลวง นางสาว 1864 

075750304263-747   วศิน  กิจร่ืนภิรมย%สุข นาย 1865 

075960304717-748   วารุณี  นาเมือง นางสาว 1866 

075960305712-749   วิกลม  แซAโคว� นาย 1867 

075750304003-750   วิญUู  งามประเสริฐ นางสาว 1868 

075960304013-151   วิภารัตน%  นฤภัย นางสาว 1869 

075750306136-352   วีระชัย  ชัยบุญรัต นาย 1870 

075750304041-753   วุฒิไกร  บุญเหลา นาย 1871 

075750302238-154   ศรสวรรค%  เปรมจิตร นางสาว 1872 

อาจารย%สุวีณา รุAงโรจน%รัตนากร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 35 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 70/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750303248-91   ศศิธร  มาลาศิริ นางสาว 1873 

075960304688-02   ศศิธร  นครสุข นางสาว 1874 

075750304039-13   ศุภาพร  ใจสิงห% นางสาว 1875 

075750304042-54   สรณัฐ  ต้ังชาญกิจ นาย 1876 

075960304075-05   สิริลักษณ%  แก�วนวล นางสาว 1877 

075750304340-36   สุกฤตา  พุมพาน นางสาว 1878 

075750303007-97   สุกัญญา  ศรีชนะ นางสาว 1879 

075750306066-28   สุธิณา  รุAงเรือง นางสาว 1880 

075960304037-09   สุธิดา  สุขเมือง นางสาว 1881 

075960304022-210   สุพิศตา  ขุนทิพฉิม นางสาว 1882 

075960304603-911   สุรางคณา  สัมฤทธิ์ นางสาว 1883 

075750304214-012   สุวพัชร  พวงจันทึก นางสาว 1884 

075750303010-313   สุวรรณา  ดะวิบูลย% นางสาว 1885 

075960304052-914   อภิญญา  ศรีมูล นางสาว 1886 

075750304066-415   อรญา  แก�วเพ็ง นางสาว 1887 

075750316727-716   อริสรา  โภคพูนพิพัฒน% นางสาว 1888 

075960303206-217   อันชลีพร  ใจหาญ นางสาว 1889 

075750304302-318   อารยา  พงษ%ดี นางสาว 1890 

075750304305-619   อารียา  บรรเทิงเภสัชสกุล นางสาว 1891 

075750306103-320   อิทธิ  เอี่ยมอักษร นาย 1892 

075750306147-021   อิทธิพล  คมสุภาพ นาย 1893 

075750306037-322   อิสรีย%  ปทุมากร นางสาว 1894 

075750304237-123   อุบลวรรณ  ศรีศรุติยาภรณ% นางสาว 1895 

075750306088-624   อุรัสยา  สุวรรณ% นางสาว 1896 

075960304633-625   วิธวิทย%  ยีเด็ง วAาท่ีร�อยตรี 1897 

075750304081-326   สายธาร  เถียรหนู จAาสิบเอกหญิง 1898 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750302317-327   กมลชนก  ฉลากกลาง นางสาว 1899 

อาจารย%นัทธ%หทัย หลงสะ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 36 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 71/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750302018-728   กรรณิกา  กําเหนิดแก�ว นางสาว 1900 

075960302034-929   กรฤทัย  จิตต%อารีย% นางสาว 1901 

075750302116-930   กรวิชญ%  ทิสาไต� นาย 1902 

075960302057-031   กฤติณ  เอื้อจรูญ นาย 1903 

075750302305-832   กฤษฐา  เถียรถาวร นาย 1904 

075960302080-233   กฤษดา  มAวงเจริญ นาย 1905 

075960302013-334   กวินนา  มะมิ นางสาว 1906 

075750302102-935   กษมพร  วรรณไพบูลย% นางสาว 1907 

075960302069-536   กาญจนา  รัศมี นางสาว 1908 

075750302038-537   กาญจนาพร  เนตรสวAาง นางสาว 1909 

075960302070-338   กาญจนาพร  เนาว%สุข นางสาว 1910 

075750302063-339   กิตติพงศ%  ดํารงจิตติ นาย 1911 

075860302073-940   กิติยา  ภูมิประเทศ นางสาว 1912 

075750302028-641   เกษสุดา  ทรัพย%สิงห% นางสาว 1913 

075750302233-242   เกสรา  จรรยางาม นางสาว 1914 

075960302035-643   คัคณางค%  แซAจิว นางสาว 1915 

075860302035-844   คิยาภรณ%  สีสลับ นางสาว 1916 

075750302003-945   จารุวรรณ  ดําศรี นางสาว 1917 

075960302084-446   จิตรทิวัส  เจาะพรมมา นาย 1918 

075960302037-247   จิตรา  จันทร%อยูA นางสาว 1919 

075960302033-148   จินตนา  รัตนปKญญา นางสาว 1920 

075750302010-449   จิรัฏฐ%  ธกรฐิติพันธ% นาย 1921 

075750302005-450   จิราภรณ%  เพ็งสอนบุตร นางสาว 1922 

075750302034-451   จิราวรรณ  อุAนอาวรณ% นางสาว 1923 

075750302065-852   ฉัตรฟ]า  พานทอง นางสาว 1924 

075750302211-853   ชญานิศ  โห�ไทย นางสาว 1925 

075750302316-554   ชนะพงศ%  จริยาแจAมสิทธิ์ นาย 1926 

อาจารย%ผุสสดี วัฒนเมธา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 36 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 72/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075860302026-71   ชนินาถ  พลทิพย% นางสาว 1927 

075960302030-72   ชนิษฐา  อAอนวงศ% นางสาว 1928 

075750302036-93   ชมพูนุช  กระแสทัศน% นางสาว 1929 

075750302001-34   ชัยรัตน%  ตันติวัฒน% นาย 1930 

075750302064-15   ชานันท%  แดงเปลAง นาย 1931 

075750302006-26   ชาลิตา  เสนปาน นางสาว 1932 

075960302077-87   ชุติกาญจน%  ช่ืนสงวน นางสาว 1933 

075750302097-18   ชุตินันท%  ป>ติการุณวงศ% นางสาว 1934 

075750302339-79   โชติพงศ%  ตันศิริ นาย 1935 

075750302039-310   โชติมณี  ใจเกAงดี นางสาว 1936 

075750302074-011   โชษิตา  สุนทร นางสาว 1937 

075960302085-112   ฐานุพงศ%  แซAจิว นาย 1938 

075750302112-813   ฐิฏิภพ  ศรีกาญจนวิวัฒน% นาย 1939 

075960302022-414   ฐิตารีย%  อ�นโต นางสาว 1940 

075960302026-515   ณฐ  พิทยาสกุล นาย 1941 

075750302071-616   ณัฐกานต%  พลายงาม นางสาว 1942 

075750302214-217   ณัฐปคัลภ%  ชมพันธุ% นาย 1943 

075750302347-018   ณัฐภาส  แก�วมีชัย นาย 1944 

075750302019-519   ณิชาภัทร  โกศลอุดมสุข นางสาว 1945 

075750302035-120   ณีรนุช  ชรินทร% นางสาว 1946 

075750302201-921   ดวงกมล  อิ่มเอมประเสริฐ นางสาว 1947 

075750302203-522   ดารารัตน%  แสงทอง นางสาว 1948 

075750302332-223   ทรงพล  เจียมเงิน นาย 1949 

075750302328-024   ทวิวรรณ  เท่ียงทนศักด์ิ นางสาว 1950 

075750302084-925   เทียมอาทิตย%  ฉายศิลศร นาย 1951 

075960302032-326   ธนกร  แซAแต� นาย 1952 

075960302010-927   ธนเดช  เลานอก นาย 1953 

ผศ.ขวัญฤทัย วงศ%กําแหงหาญ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 37 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 73/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960302063-828   ธนาภา  หล�าน�อย นางสาว 1954 

075750302326-429   ธัญญลักษ%  ศรีสาคร นางสาว 1955 

075960302076-030   ธิดารัตน%  ทAอนทอง นางสาว 1956 

075750302346-231   ธีระศักด์ิ  หมายยอดกลาง นาย 1957 

075750302086-432   นภัสสรณ%  ใจใส นางสาว 1958 

075750302336-333   นภาพร  ไกรเพชร นางสาว 1959 

075750302312-434   นรินทร  เพ็ชรชําลิ นาย 1960 

075960302089-335   นฤมล  จันทร%มาก นางสาว 1961 

075750302040-136   นลินี  แซAเบy นางสาว 1962 

075860302002-837   นวรัตน%  เกตุคล�ายแสง นางสาว 1963 

075750302079-938   นัฐพล  เดชโฮม นาย 1964 

075750302055-939   นัทธมน  สกุลทองดี นางสาว 1965 

075750302051-840   นันทพร  ทองสังข% นางสาว 1966 

075960302005-941   นํ้าฝน  ปรางเสถียร นางสาว 1967 

075960302015-842   นิชานันท%  รักสนอง นางสาว 1968 

075960302002-643   นุชสรา  วงศ%สวัสดิ์ นางสาว 1969 

075750302345-444   บุษกล  มะวังนุธูร นาย 1970 

075960302004-245   เบญจวรรณ  ภูผาสุข นางสาว 1971 

075750302022-946   ปกรณ%  กอสนาน นาย 1972 

075750302053-447   ปกรณ%  อูAภูA นาย 1973 

075960302027-348   ปฐมพร  ทิมพรมราช นาย 1974 

075750302059-149   ปริชญา  ชินเบญจพล นางสาว 1975 

075750302004-750   ปาณพันธ%  บางยี่ขัน นาย 1976 

075750302007-051   ปาณวัฒน%  บางยี่ขัน นาย 1977 

075750302219-152   ป>ยนุช  แกAนสาร นางสาว 1978 

075750302308-253   ป>ยะพร  สุหัตถกรชัย นางสาว 1979 

075960302009-154   ปุษยา  เนตรลําพู นางสาว 1980 

อาจารย%ชมพูนุท โภคณิตถานนท%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 37 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 74/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750302210-01   ผกากรอง  ใจศิล นางสาว 1981 

075750302223-32   พงศกร  พินิจวงศ%สกุล นาย 1982 

075750302089-83   พ�นภัย  งามพงษ% นาย 1983 

075960302075-24   พนิดา  เชอมือ นางสาว 1984 

075960302020-85   พศวีร%  เชียงฉิน นาย 1985 

075750302011-26   พัชรี  บัวผัน นางสาว 1986 

075750302026-07   พิมพ%ชญา  คล�ายยา นางสาว 1987 

075960302008-38   พิระยา  ตรีศิลปL นางสาว 1988 

075650302242-59   พิสิษฐ%  เช้ือวงษ% นาย 1989 

075960302019-010   พีรรัตน%  ภูนะ นาย 1990 

075750302117-711   เพ็ญนภา  ภักดีโชติ นางสาว 1991 

075750302012-012   ไพนภา  เกตุแก�ว นางสาว 1992 

075750302091-413   ภัทธิดา  ภัทรนาวิก นางสาว 1993 

075750302348-814   ภัทรพงศ%  เอกมหาชัย นาย 1994 

075960302054-715   ภัทรียา  ต้ังธนัชพรกุล นางสาว 1995 

075750302111-016   ภัสสร  แซAเต้ียว นางสาว 1996 

075750302301-717   ภากมล  เกื้อกูล นางสาว 1997 

075960302064-618   ภาคย%  มันทนานุชาติ นาย 1998 

075960302024-019   ภาวินี  ศรีวิเวก นางสาว 1999 

075750302093-020   ภาสกร  ชุณหชัชวาลกุล นาย 2000 

075960302023-221   ภิสิษฐ%  บัวระวงศ% นาย 2001 

075750302350-422   ภูริชญา  ตyะคิงสา นางสาว 2002 

075960302059-623   ภูสิทธิ์  ลํ่าลือธรรม นาย 2003 

075750302205-024   มนตร%ศรัณย%  นิรุตติกุล นาย 2004 

075750302060-925   ยุทธนา  ใจปรารถนา นาย 2005 

075750302058-326   รัฐพล  สีปKญญา นาย 2006 

075960302007-527   รัตติกาล  กองพรม นางสาว 2007 

อาจารย%วิรัลพัชร อสัมภินพงศ%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 38 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 75/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750302032-828   รัตนาภรณ%  บุญประคอง นางสาว 2008 

075750302338-929   รัศมี  ชมมณีศักด์ิ นางสาว 2009 

075750302310-830   ลักษมณ  นาคทัด นางสาว 2010 

075750302216-731   ลัดดา  ห�องสวัสด์ิ นางสาว 2011 

075750302227-432   วนิดา  ศรีทอง นางสาว 2012 

075750302215-933   วนิดา  สุคําภา นางสาว 2013 

075960302021-634   วรพล  ทองรองแก�ว นาย 2014 

075960302071-135   วรวีย%  ปะทัง นางสาว 2015 

075750302204-336   วรางคณา  เกาไศยานนท% นางสาว 2016 

075750302208-437   วราภรณ%  ทองเช้ือ นางสาว 2017 

075750302082-338   วศิน  สารานิกรณ% นาย 2018 

075650302222-739   วัฒนา  วินิจปKญญากุล นาย 2019 

075960302036-440   วารินทร%  ทัดทอง นางสาว 2020 

075960302018-241   วาสนา  แก�วเอี่ยม นางสาว 2021 

075960302068-742   วีนัส  จันทร%โอ นางสาว 2022 

075960302016-643   วีรภัทร%  พรมรินทร% นาย 2023 

075960302040-644   ศรัญญา  บุญเซ็น นางสาว 2024 

075750302042-745   ศรัญญา  พAวงผาด นางสาว 2025 

075960302087-746   ศศิพร  คํามีสวAาง นางสาว 2026 

075960302060-447   ศศิยากร  ตAางมงคล นางสาว 2027 

075750302311-648   ศิรสิทธิ์  กองพรม นาย 2028 

075750302105-249   ศิริพร  บําเรอสุข นางสาว 2029 

075960302083-650   ศิริรัตน%  วิชิตแย�ม นางสาว 2030 

075750302106-051   ศิริลักษณ%  แววไธสง นางสาว 2031 

075960302051-352   ศุภรัตน%  ธรรมรักษา นางสาว 2032 

075750302220-953   ศุภวัลย%  เบญจปKญญาวรกุล นางสาว 2033 

075750302108-654   สมภพ  ชุนดี นาย 2034 

อาจารย%มันทนา รังษีกุล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 38 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 76/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960302017-41   สมฤดี  ทองดี นางสาว 2035 

075960302011-72   สยาม  นุชนนทรี นาย 2036 

075960302053-93   สลิลทิพย%  เผือกเหมือย นางสาว 2037 

075960302061-24   สัญชัย  ไกรทอง นาย 2038 

075750302016-15   สิทธิกร  วัฒนไวฑูรย%ชัย นาย 2039 

075750302322-36   สิรภพ  ดารานัย นาย 2040 

075750302009-67   สุจริตกุล  ไทรชมภู นางสาว 2041 

075750302017-98   สุจิตรา  กันหานุ นางสาว 2042 

075750302031-09   สุชาดา  เพAงรุAงเรืองวงษ% นางสาว 2043 

075960302012-510   สุดารัตน%  พฤติขุนทด นางสาว 2044 

075960302028-111   สุดารัตน%  ศรีโพน นางสาว 2045 

075960302031-512   สุดารัตน%  หนAอนาค นางสาว 2046 

075750302314-013   สุนันทา  นุชคําแหง นางสาว 2047 

075960302006-714   สุนิสา  สาคร นางสาว 2048 

075750302103-715   สุภาพร  ฐินปุตโต นางสาว 2049 

075960302058-816   สุมิตรา  คําแก�ว นางสาว 2050 

075750302225-817   สุรศักด์ิ  ศรีบุญลอย นาย 2051 

075750302109-418   สุวรรณา  สอนกระตAาย นางสาว 2052 

075960302074-519   โสรยา  สุภิธรรม นางสาว 2053 

075650302241-720   อดิศร  แสนศักด์ิ นาย 2054 

075860302074-721   อธิพัชร%  ศิริพัฒนทวีสุข นาย 2055 

075750302090-622   อธิวัฒน%  ไชยวัฒนพงศ% นาย 2056 

075960302086-923   อนิรุทธ%  พงษ%จันทร% นาย 2057 

075750302107-824   อนุสรา  หวันทา นางสาว 2058 

075750302335-525   อภิชญา  กันเชียง นางสาว 2059 

075750302343-926   อภิญญา  พรมใบเงิน นางสาว 2060 

075750302320-727   อภิรัตน%  ชุนสิทธิ์ นาย 2061 

อาจารย%ณฐาพัชร% วรพงศ%พัชร%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 39 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 77/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750302207-628   อมรรักษ%  หม่ืนสา นางสาว 2062 

075960302082-829   อมรรัตน%  ฤทธิกุล นางสาว 2063 

075750302101-130   อรรถฎาวุธ  อินทรโอภาส นาย 2064 

075750302056-731   อรวรรณ  พุทธรรม นางสาว 2065 

075750302228-232   อริสรา  มาลารัตน% นางสาว 2066 

075750302224-133   อรุโณทัย  ใจนันตา นางสาว 2067 

075860302013-534   อ�อยทิพย%  วิถี นางสาว 2068 

075960302052-135   อังคณา  มาลาดาษ นางสาว 2069 

075960302001-836   อัจฉราพร  ทองเพชร นางสาว 2070 

075960302039-837   อัญชุลี  ถามูลเลศ นางสาว 2071 

075750302020-338   อัมภวรรณ  เดชใด นางสาว 2072 

075960302067-939   อาจารี  กรมสุริยศักดิ์ นางสาว 2073 

075750302104-540   อาจารีย%  บํารุงศิลปL นางสาว 2074 

075960302062-041   อาณัตยา  แสงจันทร% นางสาว 2075 

075750302024-542   อาทิตยา  โสภาพันธุ% นางสาว 2076 

075750302062-543   อารยา  บุรัมย% นางสาว 2077 

075960302072-944   อาวุธ  ฉายพึ่ง นาย 2078 

075750302340-545   อิทธิ  ซังขาว นาย 2079 

075750302213-446   อินทิรา  เจริญจิระวัฒน% นางสาว 2080 

075760302077-247   มุจริน  พรหมพAวง นางสาว 2081 

075860302028-348   เมธาวัลย%  อุAนจิตร% นางสาว 2082 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960303230-249   กชพร  เอี่ยมปฐม นางสาว 2083 

075750303142-450   กชพรรณ  มานิล นางสาว 2084 

075960303214-651   กชรัตน%  ดวงศรี นางสาว 2085 

075750303063-252   กนกพร  กิจงาม นางสาว 2086 

075750303233-153   กนิษฐา  เจริญนาคเพิ่มพูน นางสาว 2087 

075960303212-054   กมลวรรณ  ฮวบสวรรค% นางสาว 2088 

อาจารย%นวรัตน% ชวนะโชติ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 39 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 78/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960303003-31   กรกต  ศักด์ิศิริ นางสาว 2089 

075750303110-12   กรกนก  วงษ%มะเซาะ นางสาว 2090 

075750303178-83   กรชวัล  เจียรอัญมณีกุล นางสาว 2091 

075960303217-94   กรประกาย  รัตนบัลลังก% นางสาว 2092 

075960303027-25   กรรณิการ%  จุลเสริม นางสาว 2093 

075750303002-06   กฤตยา  อยูAเวียงไชย นางสาว 2094 

075750303201-87   กันตชัย  กล่ันไพฑูรย% นาย 2095 

075750303107-78   กาญจนาพร  นุชดํารงค% นางสาว 2096 

075960303005-89   เกวรินทร%  อ�นใจเอื้อ นางสาว 2097 

075750303179-610   เกวลิน  โตวัฒนา นางสาว 2098 

075750303239-811   จตุรภัทร  ไชยจําเริญ นาย 2099 

075750303221-612   จริยาภรณ%  พันธุ%เถาว% นางสาว 2100 

075960303023-113   จักรภัทร  หนูผาสุข นาย 2101 

075750303166-314   จันทิมา  ช�างวัล นางสาว 2102 

075550303089-115   จิรวรรณ  ฤกษ%มAวง นางสาว 2103 

075960303220-316   จิรัชยา  วงสวาห% นางสาว 2104 

075750303141-617   จุลจิตต%  จุลกรานต% นางสาว 2105 

075750303055-818   ชณัษฎา  เมทัสวินธาดา นางสาว 2106 

075750303168-919   ชนัญชิดา  อธิคมวรพันธ% นางสาว 2107 

075750303087-120   ชนากานต%  สมบุญดี นางสาว 2108 

075960303026-421   ชมพูนุท  เตชะอนันต%ไพโรจน% นางสาว 2109 

075750303214-122   ชลิตา  หะดี นางสาว 2110 

075960303032-223   ชวิน  วรพันธุ%พิสุทธิ์ นาย 2111 

075750303093-924   ชัยพล  แซAแต� นาย 2112 

075750303064-025   ชุติมา  เซ่ียงจyง นางสาว 2113 

075750303230-726   ญาณิศา  ชิดตะคุ นางสาว 2114 

075750303213-327   ฐาปนี  อักษร นางสาว 2115 

อาจารย%บุญเรียม ทะไกรราช

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 40 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 79/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960303221-128   ฐิตราพร  สุทธิสอาด นางสาว 2116 

075960303246-829   ฐิติกานต%  โพนพัดหลง นางสาว 2117 

075750303041-830   ฐิตินันท%  ตินตบุตร นางสาว 2118 

075750303167-131   ฐิติภรณ%  โพธิ์เผ่ือนน�อย นางสาว 2119 

075960303010-832   ณัฐจงกล  เอี่ยมนิรมิต นางสาว 2120 

075750303018-633   ณัฐชา  ด�วงแจAม นางสาว 2121 

075750303190-334   ณัฐนันท%  รัตนชมภู นาย 2122 

075750303109-335   ณัฐวุฒิ  เกิดผล นาย 2123 

075750303023-636   ณัฐวุฒิ  คงจันทร% นาย 2124 

075750303031-937   ณิชพณ  เดชศิริรัตนา นาย 2125 

075750303130-938   ติยาภรณ%  เดชา นางสาว 2126 

075750303237-239   ถวัลย%นันท%  ดอกบัว นางสาว 2127 

075750303129-140   ทรงวุฒิ  ทองน�อย นาย 2128 

075750303102-841   ธนกร  ยังดี นาย 2129 

075750303021-042   ธนชัย  งอนสวัน นาย 2130 

075960303022-343   ธนพร  ด�ายละออง นางสาว 2131 

075750303082-244   ธนพล  วิงเจริญ นาย 2132 

075750303104-445   ธนภรณ%  งามนิล นางสาว 2133 

075960303014-046   ธนภัทร  พงษ%สกุลรัตน% นาย 2134 

075750303078-047   ธนภัทร  พันกันปราณี นาย 2135 

075750303137-448   ธนาทิป  วงค%มั่น นาย 2136 

075750303039-249   ธมลวรรณ  บAอตาโลA นางสาว 2137 

075860303246-050   ธรณินทร%  ศรีสันทราย นาย 2138 

075750303117-651   ธาวินย%  ไชย%สุนทรจินดา นาย 2139 

075750303177-052   ธิติมา  เผือกแตง นางสาว 2140 

075750303044-253   นพัตธร  วิระมิตรชัย นาย 2141 

075750303187-954   นภัสสร  เรือนพรหม นางสาว 2142 

ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 40 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 80/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750303162-21   นภัสสร  ศรีเจริญ นางสาว 2143 

075960303204-72   นราธร  โตสงคราม นาย 2144 

075750303191-13   นฤเชษฐ  วงศ%แกAน นาย 2145 

075750303145-74   นฤนาท  พรหมศร นางสาว 2146 

075750303014-55   นฤมล  สุวรรณมาลี นางสาว 2147 

075860303048-06   นวพร  กล่ินจันทร% นางสาว 2148 

075750303058-27   นัฐพร  สายทอง นาย 2149 

075960303232-88   นัทฐา  ฟKกนิกรณ% นางสาว 2150 

075960303021-59   นันทนีย%  แสงกลาง นางสาว 2151 

075960303207-010   นํ้าทิพย%  ทองใบ นางสาว 2152 

075750303033-511   นิฤบล  คงปรีชา นางสาว 2153 

075960303205-412   บุญญาพร  อวนศรี นางสาว 2154 

075750303247-113   บุษบา  ชอบบุญ นางสาว 2155 

075650303153-314   ปนัดดา  มูลสงAา นางสาว 2156 

075960303020-715   ปภาวดี  เทียนศิริ นางสาว 2157 

075750303106-916   ปรดา  พันธุรี นางสาว 2158 

075550303078-417   ประกายรุ�ง  อAวมกลัด นางสาว 2159 

075960303249-218   ปรารถนา  ธรรมวงษ% นางสาว 2160 

075750303056-619   ปรินทร  สิริจรรยาพงศ% นาย 2161 

075750303034-320   ปริศนา  คงเจริญ นางสาว 2162 

075750303037-621   ปKฐชวินีย%  ฤทธิ์โพธิ์ นางสาว 2163 

075750303242-222   ปาริชาติ  สุขแย�ม นางสาว 2164 

075750303085-523   ป>ยธิดา  รุAงแสง นางสาว 2165 

075960303008-224   ผโลทัย  เครือเสนา นางสาว 2166 

075750303163-025   พงศกร  คุณะศักดิ์พาณิชย% นาย 2167 

075960303224-526   พงษ%ทวี  สารคํา นาย 2168 

075750303016-027   พรจิรา  คงวิโรจน% นางสาว 2169 

ผศ.จิรพร มหาอินทร%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 41 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 81/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750303114-328   พรสวรรค%  รอดแสวง นางสาว 2170 

075750303013-729   พฤฒิพงศ%  ทรัพย%เจริญ นาย 2171 

075750303003-830   พัชดาภา  พนาไพร นางสาว 2172 

075750303193-731   พัชรินทร  โนนกระโทก นางสาว 2173 

075750303074-932   พิชญา  ศิริรุAงสกุลวงศ% นางสาว 2174 

075750303017-833   พิภัทรา  อํานาจเจริญ นางสาว 2175 

075750303075-634   พิมพ%ชนก  จันทร%แตAงผล นางสาว 2176 

075960303013-235   พิมพ%ดาว  คําไสย นางสาว 2177 

075750303111-936   เพ็ญนภา  เช้ือสิงห%โต นางสาว 2178 

075960303025-637   เพ็ญพิชชา  แสงงาม นางสาว 2179 

075750303115-038   แพรวพรรณ  ฉัตรทอง นางสาว 2180 

075750303046-739   ไพสิฐ  เย็นสําราญ นาย 2181 

075750303062-440   ภัทร%นรินทร%  สงกระสินธุ% นางสาว 2182 

075750303234-941   ภัทราพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร นางสาว 2183 

075960303037-142   ภัทราวดี  พันธ%ชนะ นางสาว 2184 

075960303016-543   มลิสา  ทองดี นางสาว 2185 

075960303208-844   มินตรา  เกตุพืช นางสาว 2186 

075960303228-645   มุกดามาศ  เอกเลิศ นางสาว 2187 

075750303079-846   เมธาวี  ดวงรัศมี นางสาว 2188 

075750303066-547   เมธาวี  ดําคํา นางสาว 2189 

075750303067-348   ยศพล  เส็งสมุทร นาย 2190 

075960303034-849   ยุพรีวรรณ  กบิลพัฒน% นางสาว 2191 

075750303047-550   ยุพเรศ  ธรรมมาสมบูรณ% นางสาว 2192 

075550303096-651   เยาวลักษณ%  นิลวรรณ นางสาว 2193 

075960303011-652   ระวีวรรณ  อานุภาพภราดร นางสาว 2194 

075750303073-153   รัชนก  โพธิสาร นางสาว 2195 

075960303233-654   ริษสา  ภูผาทอง นางสาว 2196 

ผศ.พีรญา เชตุพงษ%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 41 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 82/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960303226-01   รุAงทิพย%  ดัชถุยาวัตร% นางสาว 2197 

075960303227-82   รุจิรา  เกตุผAอง นางสาว 2198 

075960303244-33   ฤทธิเกียรติ  กล�าศึก นาย 2199 

075960303240-14   วงศธร  สิงห%ทองหลาง นาย 2200 

075750303218-25   วชิร  แสงสิงแก�ว นาย 2201 

075750303069-96   วนาลี  โกมลสิงห% นางสาว 2202 

075750303143-27   วรรณพร  เมฆประยูร นางสาว 2203 

075750303035-08   วรรณภา  สารวรรณ นางสาว 2204 

075960303004-19   วรรณวิกา  แสงภิบาล นางสาว 2205 

075750303022-810   วรรณวิศา  อุAนจอก นางสาว 2206 

075750303084-811   วสุรัตน%  ฑีฆายุวงศ% นาย 2207 

075750303081-412   วัชราภรณ%  ลักษณะวิมล นางสาว 2208 

075750303048-313   วัชราภรณ%  วีระบุรุษ นางสาว 2209 

075750303071-514   วิชุดา  ชูชีพ นางสาว 2210 

075960303245-015   วิลาวัณย%  มีตา นางสาว 2211 

075750303236-416   ศรัญชนา  พงษ%สุริยา นางสาว 2212 

075750303212-517   ศรัณวัฒณ%  อยูAสกุล นาย 2213 

075750303103-618   ศราวุธ  บริสุทธิ์ นาย 2214 

075750303185-319   ศรินญารัตน%  เกตุสวัสด์ิ นางสาว 2215 

075960303209-620   ศันสนีย%  ยันวา นางสาว 2216 

075960303038-921   ศิริพร  มีสมบูรณ% นางสาว 2217 

075960303036-322   ศิวกร  เรืองกล่ัน นาย 2218 

075750303131-723   ศุภนิจ  เขียวเกิด นางสาว 2219 

075750303189-524   สมพล  เจริญคง นาย 2220 

075960303229-425   สมฤทัย  คําดี นางสาว 2221 

075750303072-326   สวรรยา  ผลไม� นางสาว 2222 

075960303239-327   สวิตตา  ปานสุวรรณ% นางสาว 2223 

อาจารย%อนงค% ไตAวัลย%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 42 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 83/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960303017-328   สาธิต  วัฒนศรี นาย 2224 

075650303185-529   สิทธิโชค  ตAางโอษฐ% นาย 2225 

075960303033-030   สุจิตรา  พินิจลึก นางสาว 2226 

075750303232-331   สุชาดา  สมบัติทยานนท% นางสาว 2227 

075960303203-932   สุดารัตน%  บุญสุวรรณ% นางสาว 2228 

075750303206-733   สุธาศิณี  พรมภักด์ิ นางสาว 2229 

075960303035-534   สุธิดี  กรุมรัมย% นางสาว 2230 

075960303236-935   สุนทรี  กระตุฤกษ% นางสาว 2231 

075750303136-636   สุพร  แสงประไพ นางสาว 2232 

075960303202-137   สุพัตรา  แพหมอ นางสาว 2233 

075960303031-438   สุพิชชา  เป_ยรัมย% นางสาว 2234 

075960303024-939   สุภาพร  พนาภัทรถาวรกุล นางสาว 2235 

075750303181-240   สุรีรัตน%  ฉินชัย นางสาว 2236 

075960303030-641   สุวนันท%  วันศุกร% นางสาว 2237 

075960303219-542   สุวิมน  สุทธา นางสาว 2238 

075960303210-443   สุวิสา  คําฉอ�อน นางสาว 2239 

075960303012-444   เสกสิทธิ์  แดงรุAงเรือง นาย 2240 

075750303209-145   เสาวลักษณ%  ปานแก�ว นางสาว 2241 

075960303211-246   หฤทัย  ศรีบุญเรือง นางสาว 2242 

075750303186-147   อธิวัฒน%  ต้ังยืนยง นาย 2243 

075960303223-748   อนิสรา  คุ�มมAวง นางสาว 2244 

075750303228-149   อภิวัฒน%  วุฒิคําประพันธ% นาย 2245 

075750303001-250   อภิสร  จันทรวิภาค นาย 2246 

075960303009-051   อมรรัตน%  เช้ือสิงห% นางสาว 2247 

075750303231-552   อมรศักด์ิ  เชาวนิตย% นาย 2248 

075960303218-753   อมลวรรณ  สุระกุล นางสาว 2249 

075750303036-854   อรนันท%  วันรักชาติ นางสาว 2250 

อาจารย%ลลิดา จูมโสดา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 42 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 84/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750303250-51   อรพิน  อารีสน่ัน นางสาว 2251 

075750303076-42   อรพินท%  นามเสถียร นางสาว 2252 

075960303216-13   อรัญญา  แซAเล�า นางสาว 2253 

075750303045-94   อวิรุทธ%  ซีบังเกิด นาย 2254 

075960303015-75   อัษฎายุธ  ตระหงAาน นาย 2255 

075750303029-36   อานนท%  ขันถม นาย 2256 

075960303248-47   อารียา  สาริบุตร นางสาว 2257 

075750303204-28   อินธิรา  เรือนปานันท% นางสาว 2258 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร7) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075550305132-79   ณัฐพล  จิตรกล�า นาย 2259 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960305017-110   กนกภรณ%  เสมามอญ นางสาว 2260 

075960305007-211   กนกวรรณ  คัชชะ นางสาว 2261 

075750305334-512   กนกวรรณ  บูชา นางสาว 2262 

075860305704-613   กมลชนก  เหมมาลา นางสาว 2263 

075860305722-814   กรวรรณ  สิทธิกูล นางสาว 2264 

075750305227-115   กัญญานันท%  ศรีคํา นางสาว 2265 

075960305068-416   กัณฑิมา  ชายทวีป นางสาว 2266 

075750305328-717   กัณทรากร  คิดถูก นาย 2267 

075750305314-718   กันตภัสสร  กรวิจิตรสิงห% นางสาว 2268 

075960305067-619   กัลย%สุดา  บุญมา นางสาว 2269 

075750305121-620   กัลย%สุดา  ภูบุญปลูก นางสาว 2270 

075960305703-621   กัลยา  หนูกรุด นางสาว 2271 

075750305163-822   กาญจนา  เอี่ยมแสง นางสาว 2272 

075750305001-023   การันต%  โหรชัยยะ นาย 2273 

075750305016-824   กิติพันธ%  ณัฏฐ%มิ่งช่ืน นาย 2274 

075750305105-925   เกวลิน  งามประเสริฐศรี นางสาว 2275 

075750305335-226   เกษมวิช  กาญจนสิริวิโรจน% นาย 2276 

075960305701-027   เกียรติศักด์ิ  คํานุ นาย 2277 

อาจารย%ณรงค%ฤทธิ์ ธีระเวช

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 43 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)
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รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960305705-128   ขนิษฐา  จัดนอก นางสาว 2278 

075750305326-129   ขวัญแก�ว  คุ�มได�อยูA นางสาว 2279 

075860305004-130   เข็มชาติ  ปKนทะทา นาย 2280 

075760305707-131   คณการ  นิราศวรรณ นาย 2281 

075960305704-432   คุณ  อรุณวิราม นาย 2282 

075750305027-533   จักรพันธ%  พิยะภา นาย 2283 

075960305033-834   จาตุพงศ%  ชAวยนะ นาย 2284 

075750305192-735   จารุวรรณ  แจAมวิถีเลิศ นางสาว 2285 

075750305204-036   จารุวรรณ  ทับทิมสุก นางสาว 2286 

075860305064-537   จิรนันท%  พันธ%โชติ นางสาว 2287 

075750305175-238   จิรวัฒน%  คุณเวียน นาย 2288 

075750305169-539   จิระนันท%  เหลAาอ�วน นางสาว 2289 

075750305193-540   จิราภรณ%  แสงทอง นางสาว 2290 

075960305066-841   จิรายุ  ฉันททวีวงศ% นาย 2291 

075960305059-342   จิรายุส  กิจวัติ นาย 2292 

075750305112-543   ฉัฐธยาน%  สุวโรจน%ภิญโญ นางสาว 2293 

075960305023-944   ชฎาภรณ%  เคารพรัตน% นางสาว 2294 

075750305343-645   ชนพร  เวชกามา นาย 2295 

075860305018-146   ชยพล  สีหะคลัง นาย 2296 

075750305237-047   ชลลดา  นาคนาวา นางสาว 2297 

075960305035-348   ชัชวาลย%  จันทาพูน นาย 2298 

075960305091-649   ชัชวาลย%  แสงจันทร% นาย 2299 

075860305725-150   ชาตรี  กระจังทอง นาย 2300 

075750305110-951   ชุติพร  เพชรบํารุง นางสาว 2301 

075750305045-752   ชุติมณทน%  โคตรชัย นางสาว 2302 

075750305179-453   โชคชัย  โภคะทวี นาย 2303 

075750305195-054   ฐิติ  แก�วพรหมมาน นาย 2304 

อาจารย%เกียรติศักด์ิ ลาภพาณิชยกุล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 43 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 86/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960305003-11   ฐิติพร  เสือเดช นางสาว 2305 

075960305044-52   ณรงค%ฤทธิ์  ดีอAอน นาย 2306 

075750305189-33   ณัฐณชา  ภูAนิเทศ นางสาว 2307 

075960305002-34   ณัฐธนิต  ตันทวานิช นาย 2308 

075860305052-05   ณัฐพงษ%  ปามา นาย 2309 

075860305720-26   ณัฐพล  พิมมาศ นาย 2310 

075750305111-77   ณัฐพล  มณีโชติ นาย 2311 

075750305178-68   ณัฐภัทร  วงศาวณิชชากร นาย 2312 

075750305231-39   ณัฐริกา  มีชํานาญ นางสาว 2313 

075750305171-110   ณัฐวุฒิ  เดชาภินันท% นาย 2314 

075960305022-111   ณัฐวุฒิ  เอี่ยมเจริญ นาย 2315 

075750305162-012   ณิชมน  วรรณาไทร นางสาว 2316 

075860305712-913   ดวงกมล  สโมสร นางสาว 2317 

075750305142-214   ตะวัน  ลักษณิยานนท% นาย 2318 

075750305325-315   ทวินันท%  ดีไรA นางสาว 2319 

075860305719-416   ทวีศักด์ิ  แซAเตียว นาย 2320 

075960305056-917   ทศพล  นาคโสภณ นาย 2321 

075750305103-418   ทัศน%นพันธ%  ชAวยศรี นาย 2322 

075750305021-819   ธนนันต%  คงชมสุข นาย 2323 

075750305232-120   ธนวัฒน%  บูรณมานัส นาย 2324 

075750305242-021   ธนิสร  ธนภัทรวิริยะ นาย 2325 

075960305048-622   ธไนศวรรย%  กุลบุตร นาย 2326 

075750305303-023   ธมลวรรณ  จิตต%ชื้น นางสาว 2327 

075960305051-024   ธะนะรัตน%  จันลองจับจิต นาย 2328 

075750305310-525   ธันยมัย  มีทรัพย% นางสาว 2329 

075860305062-926   ธิติพันธ%  ทิพยานนท% นาย 2330 

075750305159-627   ธีรดนย%  เพชรอาวุธ นาย 2331 

ผศ.ศิริรัตน% ชํานาญรบ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 44 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)
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รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960305072-628   นที  สุดลาภา นาย 2332 

075750305158-829   นนทวัฒน%  กาลปKกษ% นาย 2333 

075750305107-530   นพณัฐ  ทาระการ นาย 2334 

075750305018-431   นพดล  ไชยสวัสด์ิ นาย 2335 

075860305032-232   นพพล  ม่ันทรัพย%เพิ่มพูน นาย 2336 

075750305029-133   นภัชชา  เสรีสุข นางสาว 2337 

075750305129-934   นภัสสร  ใจมูล นางสาว 2338 

075750305190-135   นราธิป  นาคสุวรรณ นาย 2339 

075960305057-736   นราวิชญ%  แซAเล็ก นาย 2340 

075960305088-237   นฤปนาท  ยิ้มยAอง นาย 2341 

075750305116-638   นัฐกานต%  เรืองศรี นางสาว 2342 

075750305124-039   นัฐชา  ศรีเงินยวง นางสาว 2343 

075960305034-640   นัฐพล  อ่ําศรีจันทร% นาย 2344 

075750305185-141   นิติพร  แจ�งจั่น นาย 2345 

075860305714-542   นิธิมา  เช้ือแก�ว นางสาว 2346 

075860305005-843   นิพล  นวลอินทร% นาย 2347 

075750305030-944   บรรพต  คล�ายศร นาย 2348 

075750305327-945   บุญเทพ  แซAโง�ว นาย 2349 

075960305005-646   เบญจมาภรณ%  สิงห%เรือง นางสาว 2350 

075750305156-247   เบญจมาศ  ม่ันคง นางสาว 2351 

075750305319-648   ปฎิภัทร  เจียรานุชาติ นาย 2352 

075750305243-849   ปฎิภาน  สายเพ็ชร นาย 2353 

075750305122-450   ปรมาภรณ%  แดงกูร นางสาว 2354 

075750305123-251   ประไพพร  เฉยชอบ นางสาว 2355 

075750305305-552   ประวิทย%  ขําหAวง นาย 2356 

075750305012-753   ปราณิสรา  อมราภรณ% นางสาว 2357 

075750305118-254   ปราณี  ไชยนพกร นางสาว 2358 

อาจารย%จิราวรรณ แก�วจินดา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 44 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 88/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750305170-31   ปริยาภา  อรรถโส นางสาว 2359 

075750305176-02   ปรียานุช  ชูจร นางสาว 2360 

075750305208-13   ปวรุตม%  วารีสอาด นาย 2361 

075960305708-54   ป>ยวัฒน%  เสนีวงศ% ณ อยุธยา นาย 2362 

075750305311-35   ปุณยาพร  กําเนิดว้ํา นางสาว 2363 

075750305007-76   พงศ%กฤต  อินทรา นาย 2364 

075960305061-97   พชรดนัย  ชAางเกวียน นาย 2365 

075860305009-08   พนมกร  คูนา นาย 2366 

075960305079-19   พรพิมล  จังคพานิชย% นางสาว 2367 

075750305135-610   พรอัญญา  เช่ียวสาคร นางสาว 2368 

075750305127-311   พฤกษชาติ  โสมภีร% นาย 2369 

075750305144-812   พสธร  คําอ�าย นาย 2370 

075960305008-013   พัชรีภรณ%  ชุมทอง นางสาว 2371 

075960305089-014   พัณณิตา  พึ่งศร นางสาว 2372 

075750305236-215   พัทธนันท%  คําสัตย% นาย 2373 

075750305336-016   พัสสณฑ%  วิชญประเทือง นาย 2374 

075750305119-017   พิมพ%ชนก  ทวีวรรณ% นางสาว 2375 

075960305053-618   พิษณุ  หุนกระโทก นาย 2376 

075750305031-719   พีรณัฐ  ทองสาร นาย 2377 

075960305011-420   พีรพล  ปKญญาวิภูษิต นาย 2378 

075960305042-921   พีรพัทธ%  วAองเจริญวัฒนา นาย 2379 

075860305008-222   พีรภัทร  ศรีโพธิ์ นาย 2380 

075750305196-823   แพรว  การะวงษ% นางสาว 2381 

075960305716-824   ไพโรจน%  ต้ังกฤตยกวิน นาย 2382 

075860305002-525   ภคพร  หนูเมือง นางสาว 2383 

075750305215-626   ภัทรพงศ%  ล้ิมทอง นาย 2384 

075860305025-627   ภาคภูมิ  บุญพลี นาย 2385 

อาจารย%ศิริภรณ% ศิลปวานิช

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 45 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 89/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960305702-828   ภาณุพงศ%  ศรีมงคล นาย 2386 

075750305028-329   ภาณุวัชร  สวยพร้ิง นาย 2387 

075960305006-430   ภูพิรัฐ  บุญงาม นาย 2388 

075750305318-831   ภูริณัฐ  ปานทอง นาย 2389 

075750305329-532   ภูวดล  ยั่งยืน นาย 2390 

075960305075-933   ภูวพล  วงศ%ลักษณ% นาย 2391 

075750305220-634   ภูวภัทร  มีราศรี นาย 2392 

075960305019-735   ภูสิทธิ  เสนะสกุล นาย 2393 

075750305157-036   มนพร  ไอยโรจนพลกุล นางสาว 2394 

075750305109-137   มัทนา  แก�วนํ้าลักษณ% นางสาว 2395 

075960305713-538   เมธัส  ลํ้าเลิศ นาย 2396 

075750305307-139   เมธิชัย  กองฟู นาย 2397 

075860305707-940   รวีวรรณ  รAวมเอี่ยม นางสาว 2398 

075860305077-741   รุAงฟ]า  นิลขํา นางสาว 2399 

075750305120-842   รุจิรา  เจริญผล นางสาว 2400 

075750305154-743   ลลิตา  คําคุณา นางสาว 2401 

075960305706-944   วงศธร  วิทิตภัทรภาคย% นาย 2402 

075960305719-245   วรมน  แกAนอAอน นางสาว 2403 

075960305709-346   วรรญา  รุAงเรืองย่ังยืน นางสาว 2404 

075750305139-847   วรวรรณ  ภูพวก นางสาว 2405 

075960305062-748   วรากร  ยุวรรณธร นาย 2406 

075960305707-749   วราทิตย%  หวัดสูงเนิน นางสาว 2407 

075750305134-950   วรุต  พงษ%ภักดี นาย 2408 

075750305224-851   วัจนพล  ธัญญะเจริญ นาย 2409 

075750305128-152   วัชณิญา  ใจหาญ นางสาว 2410 

075860305718-653   วัชรพล  ธีรพงษ%พิพัฒน% นาย 2411 

075750305230-554   วัชรพล  สมบูรณ% นาย 2412 

อาจารย%ปาริชาติ ช�วนรักธรรม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 45 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 90/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750305235-41   วัชระ  อาสา นาย 2413 

075750305187-72   วัชรากร  หวองเจริญพานิช นาย 2414 

075750305315-43   วิศิษฐ%  ชูพงษ% นาย 2415 

075960305058-54   วีรพัฒน%  สุภานิช นาย 2416 

075750305050-75   วีรภัทร  ไกรคง นาย 2417 

075750305036-66   วีรวิชญ%  ลีนะชัยวัฒน% นาย 2418 

075750305218-07   วุฒิไกร  อAอนชาวนา นาย 2419 

075750305304-88   ศรสกนธ%  ธานีรัตน% นาย 2420 

075750305312-19   ศรายุทธ  เหมือนสิงห% นาย 2421 

075750305011-910   ศราวุฒิ  ปอยชีวะ นาย 2422 

075750305049-911   ศศิล  วรรณพินทร% นาย 2423 

075750305246-112   ศิริวรรณ  ทวีศักด์ิ นางสาว 2424 

075750305041-613   ศิวชัย  หอมเนียม นาย 2425 

075860305027-214   ศิวพร  กาวกําเหนิด นางสาว 2426 

075960305721-815   ศุภกร  แรงกสิวิทย% นาย 2427 

075750305309-716   ศุภณัฐ  อAวมวงษ% นาย 2428 

075960305049-417   ศุภฤกษ%  สุวรรณพิไชยศรี นาย 2429 

075750305104-218   เศรษฐโชค  แตงเจริญ นาย 2430 

075750305339-419   สตางค%  ต้ังวีรวรรณ นางสาว 2431 

075860305034-820   สถาปนิก  พูนทรัพย% นาย 2432 

075750305020-021   สถาพร  ขจรดี นาย 2433 

075650305016-022   สมบูรณ%  กอพงษ% นาย 2434 

075750305004-423   สมฤดี  เขียวชอุAม นางสาว 2435 

075960305009-824   สรชา  ภูริพุทธานนท% นางสาว 2436 

075860305067-825   สวิตต%  ภาชนะทิพย% นาย 2437 

075860305015-726   สหรักษ%  เล็งลัคน%รุAงโรจน% นาย 2438 

075750305044-027   สหฤทธิ์  รังรงทอง นาย 2439 

อาจารย%ชินพรรธน% สิทธิกรชยาพงษ%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 46 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)
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รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960305045-228   สันติสุข  เดชราช นาย 2440 

075960305090-829   สาลินี  น�อยเพชร% นางสาว 2441 

075860305713-730   สิรารัตน%  วาษะ นางสาว 2442 

075750305188-531   สิรินภา  เพิ่มสกุลสิน นางสาว 2443 

075860305037-132   สิริลักษณ%  ทรัพย%ปานา นางสาว 2444 

075960305723-433   สิริศักด์ิ  เพ็งรัศมี นาย 2445 

075750305331-134   สุชล  จุลโอภาส นาย 2446 

075960305004-935   สุตาภัทร  ทุมมานนท% นางสาว 2447 

075750305145-536   สุทัศน%  ธาราพืช นาย 2448 

075750305223-037   สุธี  อภิภัทรชัย นาย 2449 

075860305072-838   สุธีร%  สุขโส นาย 2450 

075860305701-239   สุนิสา  จันทร%เหมือน นางสาว 2451 

075860305708-740   สุนิสา  มงคลวิริยะกุล นางสาว 2452 

075750305213-141   สุภัสสร  กําเนิดศิริ นางสาว 2453 

075750305153-942   สุภาพร  ลอยแก�ว นางสาว 2454 

075960305083-343   สุภาพรรณ  ยุเจริญ นางสาว 2455 

075860305716-044   สุภาภรณ%  บรรทกิจ นางสาว 2456 

075860305724-445   สุภาวดี  อารยะทรงศักดิ์ นางสาว 2457 

075960305001-546   สุเมธ  วิเชียรสถาพร นาย 2458 

075750305344-447   สุรชัย  แจ�งคํา นาย 2459 

075750305313-948   สุรวุฒิ  มุงคุณ นาย 2460 

075750305229-749   เสกสรรค%  จันทร%หล�า นาย 2461 

075750305136-450   เสาวลักษณ%  ขาวปลอด นางสาว 2462 

075860305710-351   โสภา  พวงลม นางสาว 2463 

075860305040-552   โสภิกา  แก�วจําปาสี นางสาว 2464 

075750305219-853   หทัยชนก  พุAมไสล นางสาว 2465 

075750305125-754   อติพร  งามลา นางสาว 2466 

อาจารย%ธนภณ รัชตกุลพัฒน%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 46 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 92/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750305146-31   อนุกูล  ปKสตัน นาย 2467 

075960305054-42   อนุชา  กมล นาย 2468 

075750305210-73   อนุวัฒน%  สิงห%โต นาย 2469 

075960305055-14   อนุสรณ%  ลิภา นาย 2470 

075860305016-55   อภิชัย  เลิศฤทธิ์ นาย 2471 

075750305306-36   อภิสิทธิ์  ทองขัน นาย 2472 

075860305012-47   อรรถชัย  ไสยสาท นาย 2473 

075750305216-48   อรรถพล  บุญชม นาย 2474 

075960305717-69   อังษฎา  ศรีสาย นางสาว 2475 

075750305168-710   อัญชิสา  อบเชย นางสาว 2476 

075750305009-311   อัศวิน  เช้ือวงษ% นาย 2477 

075750305106-712   อาทิตยา  จิตรศิลปL นางสาว 2478 

075650305018-613   อานนท%  พูทอง นาย 2479 

075750305102-614   อารียา  อุAมภูธร นางสาว 2480 

075750305308-915   อิทธิพล  โอภาส นาย 2481 

075750305238-816   อุไรรัตน%  กัณหา นางสาว 2482 

075960305711-917   เอX  ปาสา นางสาว 2483 

075750305108-318   เอกชัย  บุญบรรดาล นาย 2484 

075960305060-119   เอกชัย  ปล้ืมโชค นาย 2485 

075650305219-020   สิทธิรักษ%  โพธิ์ชู นาย 2486 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750306128-021   กาญจนา  ทะแยง นางสาว 2487 

075750306111-622   คณิตตา  ขวัญหม่ัน นางสาว 2488 

075750306079-523   จิรการณ%  ปK^นงาม นางสาว 2489 

075750306145-424   จิรเมธ  ตัญญะเสถียรวงศ% นาย 2490 

075750306046-425   จุฑามาศ  คูระนันท% นางสาว 2491 

075750306054-826   เฉลิมรัตฐ%  พิมพ%อภิธนาธร นาย 2492 

075750306120-727   ชญาพร  ชุAมชิต นางสาว 2493 

ผศ.กมลวรรณ พิมพ%แพทย%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 47 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 93/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750306116-528   ชนัดตา  คุ�มทรัพย% นางสาว 2494 

075750306017-529   ชุติมณทน%  บุตรพรม นางสาว 2495 

075750306062-130   ชุติมา  ธีรนพคุณ นางสาว 2496 

075750306106-631   โชคชัย  กันหา นาย 2497 

075750306085-232   ญาณี  แซAคู นางสาว 2498 

075750306055-533   ณัฐทรี  ประมาณมาศ นางสาว 2499 

075750306074-634   ณัฐธนาพร  จั่นจ�อย นางสาว 2500 

075750306146-235   ณัฐธิดา  วังษา นางสาว 2501 

075750306087-836   ณัฐพงษ%  พัฒนชัย นาย 2502 

075750306077-937   ณัฐวุฒิ  หงษ%อAอน นาย 2503 

075750306001-938   ณิติกานต%  สุทธิสอาด นางสาว 2504 

075750306063-939   ดาริกา  จันทร%สวัสด์ิ นางสาว 2505 

075750306065-440   ทศพร  ผาสุข นาย 2506 

075750306131-441   ทักษิณ  ระบบกิจการดี นาย 2507 

075750306047-242   ธนพล  แตAงเจริญพาณิชย% นาย 2508 

075750306143-943   นภัศศร  เจริญขํา นางสาว 2509 

075750306110-844   นรีกานต%  อุดมทวีโภค นางสาว 2510 

075750306007-645   นฤมล  ภาคพรม นางสาว 2511 

075750306137-146   นันทนา  หวังข�อกลาง นางสาว 2512 

075750306006-847   นันทาวรรณ  เทศสีสุข นางสาว 2513 

075750306014-248   นํ้าค�าง  ชลเขต นางสาว 2514 

075750306148-849   ปณิธาน  วรรณดี นาย 2515 

075750306142-150   ปวีณา  พิทักษ% นางสาว 2516 

075750306067-051   ป>ยวัฒน%  อุทกภาชน% นาย 2517 

075750306018-352   ป>ยะมาศ  กองนิมิตร นางสาว 2518 

075750306053-053   พราวนภา  ถนัดหนังสือ นางสาว 2519 

075750306069-654   พิมพ%ชนก  ยิ้มไหม นางสาว 2520 

อาจารย%วรัญญา แก�วเชือกหนัง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 47 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 94/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750306119-91   เพ็ญประภา  แม�นพยัคฆ% นางสาว 2521 

075750306097-72   เพิ่มอภิฟู  มณีรัมย% นาย 2522 

075750306149-63   แพรวนภา  ดาราพัฒน% นางสาว 2523 

075750306012-64   ภาวินี  วรสุทธิ์พิศาล นางสาว 2524 

075750306134-85   เมวิญา  แก�วสิมมา นางสาว 2525 

075750306126-46   เยาวลักษณ%  เพิ่มศรี นางสาว 2526 

075750306082-97   รณกร  ดํารงผล นาย 2527 

075750306140-58   รวิวรรณ  มาเมตตา นางสาว 2528 

075750306056-39   รัชพล  ศุภวิกรานต% นาย 2529 

075750306042-310   รัฐพล  ลีลาประเสริฐชัย นาย 2530 

075750306061-311   รุ�งทิพย%  เสริมจันทร% นางสาว 2531 

075750306016-712   ฤทัยรัตน%  สมานวงษ% นางสาว 2532 

075750306025-813   ลัดดาวัลย%  เลาน�อย นางสาว 2533 

075750306030-814   วรญา  นันทพันธ% นางสาว 2534 

075750306034-015   วรวรรณ  เงินจังหรีด นางสาว 2535 

075750306076-116   วริศรา  เจียมทอง นางสาว 2536 

075750306029-017   วัฒนา  ป>ยะปKญญาพงษ% นางสาว 2537 

075750306115-718   วาสนา  แสงประเสริฐ นางสาว 2538 

075750306095-119   วิภาภรณ%  คงยนต% นางสาว 2539 

075650306077-120   วิมลรัตน%  หอมเนียม นางสาว 2540 

075750306107-421   ศกุนตลา  นันทวงศ% นางสาว 2541 

075750306102-522   ศรสวรรค%  ครุฑไชย นางสาว 2542 

075750306020-923   ศศิธร  ชาญเกรียงไกรชัย นางสาว 2543 

075750306031-624   ศศินา  ปุณยพนิตกุล นางสาว 2544 

075750306051-425   ศิรินทิพย%  กาญจนไตรภพ นางสาว 2545 

075750306089-426   ศิริพันธ%  จันทเขต นางสาว 2546 

075750306050-627   ศิริลักษณ%  จิตรีขาล นางสาว 2547 

อาจารย%ขวัญฤทัย บุญยะเสนา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 48 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 95/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750306080-328   สมพล  โม�เม�า นาย 2548 

075750306022-529   สมศักด์ิ  ไตรวุฒิปKญญาวงศ% นาย 2549 

075750306118-130   สุธิดา  ทองศิริ นางสาว 2550 

075750306123-131   สุนา  เสมาใหญA นางสาว 2551 

075750306005-032   สุพัตตรา  แก�วสุภา นางสาว 2552 

075750306127-233   สุริยะ  สมบูรณ% นาย 2553 

075750306084-534   สุวารีย%  ศรีทอง นางสาว 2554 

075750306023-335   เสาวลักษณ%  ชูเช้ือ นางสาว 2555 

075750306010-036   หทัยภัทร  วรวิเวศ นางสาว 2556 

075750306092-837   หทัยรัตน%  รอดยอดสร�อย นางสาว 2557 

075650306058-138   อภิวัน  จูคํานึง นางสาว 2558 

075750306015-939   อรวรรณ  ตรีรัตน% นางสาว 2559 

075750306052-240   อรวรรณ  มาเจริญ นางสาว 2560 

075750306083-741   อาภากร  หงษ%เผือก นางสาว 2561 

075750306071-242   อิทธิพล  สิงห%วิชัย นาย 2562 

075750306035-743   อุบลวรรณ  ดวงพุฒ นางสาว 2563 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว'างประเทศ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075650316764-244   ABDULLA MOH  AL-ALI Mr. 2564 

075750316750-945   NGAJAY  NORBU Mr. 2565 

075950316735-646   NI PUTU EKA  WIDIARY Miss 2566 

075950316734-947   NI PUTU MAHA  LINA Miss 2567 

075750316752-548   THUKTEN  JAMTSHO Mr. 2568 

075750316734-349   กาญ  นาคาพล นางสาว 2569 

075750316716-050   กานต%ดนัย  ประเสริฐสกุล นาย 2570 

075750316735-051   ชินพรรธ  พิริยากรชัยกิจ นาย 2571 

075750316701-252   ชุติมณฑน%  จั่นขาว นางสาว 2572 

075750316741-853   ณกมล  ภูเก�าล�วน นางสาว 2573 

075750316705-354   ทัศธรรม  ยิ้มสุข นาย 2574 

อาจารย%ศุภศิษฏ% เรAงมีศรีสุข

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 48 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 96/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 49 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว'างประเทศ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750316728-51   ธนพล  ทัพมงคล นาย 2575 

075750316709-52   ธนพล  พึ่งตําบล นาย 2576 

075750316742-63   ธัญญา  นามโคตร นางสาว 2577 

075750316702-04   นันท%นภัส  บุญช่ืน นางสาว 2578 

075750316738-45   บุตรสนีย%  สีเดือน นางสาว 2579 

075750316736-86   ป>ยะชาติ  ไทยรัตน% นาย 2580 

075750316739-27   ภัทรจิรา  จําปา นางสาว 2581 

075750316730-18   วีรณา  อุบลบาน นางสาว 2582 

075750316718-69   ศตพร  ตันติอภิกุล นางสาว 2583 

075750316723-610   ศศิวิมล  ขวัญบุรี นางสาว 2584 

075750316744-211   ศศิสุนันท%  ถ้ําทอง นางสาว 2585 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750307034-912   กมลวรรณ%  ภูมีศรี นางสาว 2586 

075750307033-113   กุลบุตร  วนากุล นาย 2587 

075750307030-714   ชนนิกานต%  ผลพานิช นางสาว 2588 

075750307007-515   ชนิสรา  แดงงาม นางสาว 2589 

075750307031-516   ติณระภี  บุญถึง นางสาว 2590 

075750307046-317   ทิพวรรณ  มีพงษ% นางสาว 2591 

075750307012-518   ทิพาภรณ%  คงทรัพย% นางสาว 2592 

075750307008-319   นครินทร%  ปานบ�านเกล็ด นาย 2593 

075750307032-320   พรพรรษา  โยธารักษ% นางสาว 2594 

075750307048-921   ภาณุมาส  โพธิ์ไพจิตร% นางสาว 2595 

075750307003-422   สายธาร  จาดฉา นางสาว 2596 

075750307010-923   สิริพรรณ  อินทขันตี นางสาว 2597 

075750307015-824   อมรรัตน%  จาไธสง นางสาว 2598 

075750307050-525   อมิตา  สินนา นางสาว 2599 

075750307040-626   อารยา  สากลวารี นางสาว 2600 

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960304040-427   กนกพรรณ  ออมแก�ว นางสาว 2601 

อาจารย%รัตนาวลี ไม�สัก

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 49 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 97/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 49 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750304123-328   กมลพร  เดชะเทศ นางสาว 2602 

075750304091-229   กมลวรรณ  ชัยอาภรณ% นางสาว 2603 

075750304156-330   กมลวรรณ  ทองผิว นางสาว 2604 

075750304035-931   กรณิกา  รุจิราภา นางสาว 2605 

075750304085-432   กรวัฒน%  มุนีนารถ นาย 2606 

075960304705-233   กฤษฎา  แซAต้ัง นาย 2607 

075960304730-034   กฤษฎา  ตาละซอน นาย 2608 

075750304018-535   กฤษณะ  พระสัมพันธ% นาย 2609 

075750304308-036   กฤษดา  ยAองเส�ง นาย 2610 

075960304601-337   กวิสรา  สามเค้ียม นางสาว 2611 

075750304291-838   กัญจนพร  สายศิลปL นางสาว 2612 

075750304224-939   กัญญณัต  คํานวนพจน%รัตน% นางสาว 2613 

075750304001-140   กัณทรัตน%  เลิศพิมพกานต% นางสาว 2614 

075750304008-641   กัลยกร  ศิริจินโน นางสาว 2615 

075750304383-342   กัลยรักษ%  ปานเพ็ง นางสาว 2616 

075750304086-243   กาญจนา  คงดอน นางสาว 2617 

075750304379-144   กานติมา  เป_Sยมพอดี นางสาว 2618 

075750304288-445   กิตติพงษ%  เทอดไทยแท� นาย 2619 

075960304687-246   เกศกนก  พันมะวงค% นางสาว 2620 

075960304640-147   เกศสุดา  แซAล่ิม นางสาว 2621 

075750304102-748   เกศินี  กนิษฐจินดา นางสาว 2622 

075750304399-949   เกษมณี  หัตถมาศ นางสาว 2623 

075750304274-450   โกวิท  กิวขุนทด นาย 2624 

075750304325-451   ขนิษฐา  นิพนธ%เจริญศรี นางสาว 2625 

075750304027-652   ขวัญใจ  ชAางลอง นางสาว 2626 

075960304608-853   ขวัญตา  ภุมราเศวต นางสาว 2627 

075750304215-754   คมพัชญ%  โชติยากรจิตสิริ นาย 2628 

ผศ.วันสิริ ประเสริฐทรัพย%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 49 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 98/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 50 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960304085-91   เครือวัลย%  สุขแสง นางสาว 2629 

075960304057-82   แคทลียา  ดาเดเลาะ นางสาว 2630 

075960304079-23   จันทปภา  โภคทรัพย% นางสาว 2631 

075960304672-44   จันทร%ทิมา  สิงห%โต นางสาว 2632 

075750304055-75   จารุวรรณ  สืบสายขัด นางสาว 2633 

075960304636-96   จิรัสยา  โชติธรรมรัตน% นางสาว 2634 

075960304067-77   จิราพร  ชูเชิด นางสาว 2635 

075960304663-38   จิราวรรณ  ทุมวงษ% นางสาว 2636 

075750304257-99   จีรวัฒน%  แก�วมรกต นาย 2637 

075750304207-410   จุฑาภรณ%  เรAงเหิม นางสาว 2638 

075750304105-011   จุฑามาศ  พุAมสงวน นางสาว 2639 

075960304081-812   จุติมา  แพงไทย นางสาว 2640 

075750304032-613   เจนจิรา  ช�างสุวรรณ% นางสาว 2641 

075960304686-414   ฉวีวรรณ  ฤทธิ์รุAง นางสาว 2642 

075960304720-115   โฉมสุดา  ชีชนะ นางสาว 2643 

075750304255-316   ชญานิศ  กิจกอบชัย นางสาว 2644 

075960304063-617   ชฎาธาร  พุมทอง นางสาว 2645 

075750304352-818   ชฎารัตน%  คําประดับ นางสาว 2646 

075750304397-319   ชณัตตา  เพ็ชรมี นางสาว 2647 

075960304009-920   ชนัญชิดา  เพ็ชรพุAม นางสาว 2648 

075750304037-521   ชนิดา  จันทร%นาราเลิศ นางสาว 2649 

075750304335-322   ชมมาศ  ดํารงเกียรติวัฒนา นางสาว 2650 

075960304685-623   ชยาภรณ%  ปานมี นางสาว 2651 

075960304003-224   ชลดา  ฮะเชียง นางสาว 2652 

075960304031-325   ชลธิชา  ประดับนิล นางสาว 2653 

075750304068-026   ชวัลนุช  ประพัสสร นางสาว 2654 

075750304114-227   ชัยกาญจน%  เติมสินทวีสุข นาย 2655 

ผศ.อมรศิริ ดิสสร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 50 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 99/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 50 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750304400-528   ช่ืนชีวี  นะมิ นางสาว 2656 

075960304615-329   ชุติกาญจน%  โออิฐ นางสาว 2657 

075960304025-530   โชติรส  เย็นกาย นางสาว 2658 

075960304669-031   ไชยเจริญ  กัญจนบุศย% นาย 2659 

075960304626-032   ฌัชชา  ธรรมพินิจ นางสาว 2660 

075960304629-433   ฐิตวันต%  เงินแท� นางสาว 2661 

075750304269-434   ฐิติมา  ขันโท นางสาว 2662 

075960304670-835   ณณันท%  ประเสริฐศิลปL นางสาว 2663 

075960304671-636   ณรีรัตน%  เพ็งวัน นางสาว 2664 

075960304668-237   ณลดา  บุตรสา นางสาว 2665 

075960304679-938   ณัฐกานต%  แป]นเกิด นางสาว 2666 

075750304136-539   ณัฐกานต%  ฤทธิศิรินทร% นาย 2667 

075750304045-840   ณัฐณิชา  สุพรรณารักษ% นางสาว 2668 

075750304363-541   ณัฐนนท%  ศรีอAอน นาย 2669 

075750304151-442   ณัฐพล  สิงห%อุดม นาย 2670 

075750304236-343   ณัฐริกา  สุขพงษ% นางสาว 2671 

075960304077-644   ณัฐริชา  ถอดรูป นางสาว 2672 

075750304060-745   ณัฐวดี  ชมช่ืน นางสาว 2673 

075750304012-846   ณัฐวรรณ  ภูศรีเทศ นางสาว 2674 

075750304343-747   ณัฐวัฒน%  นาคแสง นาย 2675 

075750304070-648   ณัฐวิภา  กาบคํา นางสาว 2676 

075960304068-549   ณัฒฐิยา  แพใหญA นางสาว 2677 

075960304704-550   ดาว  แซAหลอ นางสาว 2678 

075960304030-551   ทัณสุดา  พันธ%ประดิษฐ% นางสาว 2679 

075960304036-252   ทิพย%สุดา  ซันหวัง นางสาว 2680 

075750304287-653   ทิวากร  กิจรัตนา นาย 2681 

075750304021-954   ธนบดี  อํานวยศักด์ิโสภณ นาย 2682 

อาจารย%สมศรี เวิ่นทอง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 50 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 100/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 51 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750304317-11   ธนพร  รอมลี นางสาว 2683 

075960304638-52   ธนพล  รักพันธ% นาย 2684 

075750304225-63   ธนวัต  บวรนฤเดช นาย 2685 

075750304101-94   ธนสาร  แสงเงิน นาย 2686 

075960304631-05   ธนัฏฐา  พูลสมบัติ นางสาว 2687 

075750304264-56   ธนิดา  วุฒิมงคลชัย นางสาว 2688 

075960304622-97   ธเนศร%  สระวาสี นาย 2689 

075750304371-88   ธมลวรรณ  ปานรักษ% นางสาว 2690 

075960304723-59   ธัญจิรา  พลเมืองดี นางสาว 2691 

075960304056-010   ธัญญลักษณ%  เทียนทองคํา นางสาว 2692 

075750304337-911   ธันธิชา  กองนาค นางสาว 2693 

075960304701-112   ธารารักษ%  ตนุยาอภินันท% นาย 2694 

075750304334-613   ธิติ  ต้ังพรสิริกุล นาย 2695 

075750304242-114   ธีรยุทธ  ธํารงวงศ%เจริญ นาย 2696 

075750304118-315   ธีรรัตน%  แสงวิสูตร นางสาว 2697 

075960304618-716   ธีระ  พรประสงค%สุข นาย 2698 

075750304286-817   นงชนก  สิทธิพาที นางสาว 2699 

075960304710-218   นงลักษณ%  พุAมมณี นางสาว 2700 

075960304662-519   นภาพร  แซAแต� นางสาว 2701 

075960304651-820   นันทิดา  วงษ%ศิลา นางสาว 2702 

075750304110-021   นันทิยา  โปมินทร% นางสาว 2703 

075960304001-622   นิตยา  ซ่ือตรง นางสาว 2704 

075750304259-523   นิติชัย  ยโสธร นาย 2705 

075750304163-924   นิธิพร  ลาดติง นางสาว 2706 

075960304005-725   นิยาภา  วรดี นางสาว 2707 

075750304256-126   นุชนาถ  เสนจัตุรัส นางสาว 2708 

075750304211-627   นุสบา  แชAมเสือ นางสาว 2709 

อาจารย%ธนกร ซุ�นตระกูล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 51 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 101/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 51 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750304338-728   บุณฑริก  สําราญใจ นางสาว 2710 

075750304209-029   เบญจพร  มาลา นางสาว 2711 

075750304230-630   เบญจภรณ%  อุปลา นางสาว 2712 

075750304228-031   เบญจมาศ  เข�งนุเคราะห% นางสาว 2713 

075750304235-532   เบญจมาศ  เหมเกียรติกุล นางสาว 2714 

075960304021-433   เบญจวรรณ  ช่ืนชูกล่ิน นางสาว 2715 

075960304665-834   เบญจวรรณ  รุAงโรจน% นางสาว 2716 

075750304278-535   เบญจวรรณ  วงศ%สุวรรณ นางสาว 2717 

075750304273-636   เบญญาภา  หนAองพงษ% นางสาว 2718 

075960304018-037   ปนัชดา  นามวงศ% นางสาว 2719 

075750304074-838   ปภัสรา  ทรัพย%บางยาง นางสาว 2720 

075750304217-339   ประภัสรา  กระโฮ� นางสาว 2721 

075960304716-940   ประภัสสร  มูลเสนา นางสาว 2722 

075860304728-641   ประภาพรรณ  งามวัน นางสาว 2723 

075750304117-542   ปรางค%เนตร  มากนก นางสาว 2724 

075750304376-743   ปรางทิพย%  อดกล้ัน นางสาว 2725 

075750304339-544   ปรางวารี  นิลสอน นางสาว 2726 

075750304210-845   ปริยฉัตร  วรชิต นางสาว 2727 

075750304289-246   ปวีณ  ไกรศรีวรรธนะ นาย 2728 

075960304683-147   ปKญจพร  มะลิแย�ม นางสาว 2729 

075750304058-148   ปKณฑารีย%  งามศิริโรจน% นางสาว 2730 

075750304054-049   ปาณิสรา  ใสสAอง นางสาว 2731 

075750304082-150   ปารมี  อูAทอง นางสาว 2732 

075960304086-751   ปาริฉัตร  ตึกดี นางสาว 2733 

075960304632-852   ป>ยธิดา  เหล็กใหล นางสาว 2734 

075860304738-553   ป>ยะ  สุดใจ นาย 2735 

075960304635-154   ป>ยะกมล  ปรางอยูA นางสาว 2736 

อาจารย%ศรายุทธ% ยิ้มเรือน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 51 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 102/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 52 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750304134-01   ป>ยะนุช  อุAนใจ นางสาว 2737 

075750304130-82   ปุญชรัสม์ิ  ใจสมบัติ นางสาว 2738 

075960304728-43   ปุญฑริกา  บุญสําเร็จ นางสาว 2739 

075750304116-74   ปุณมนัส  สิริวัจนานนท% นาย 2740 

075860304730-25   พงษ%สุดา  สนธิภักดี นางสาว 2741 

075750304353-66   พนิดา  หนันดี นางสาว 2742 

075960304055-27   พนิตตา  จันทับ นางสาว 2743 

075750304124-18   พนิตา  ยังสุข นางสาว 2744 

075960304653-49   พรทิตา  ด�วงสิน นางสาว 2745 

075960304621-110   พรทิวา  ขาวอAอน นางสาว 2746 

075750304301-511   พรนภา  โชติสมบูรณ%รัตน% นางสาว 2747 

075860304740-112   พรประภา  สดีเดช นางสาว 2748 

075750304380-913   พรพินิจ  จันทรเสน นางสาว 2749 

075750304177-914   พรพิมล  คงเจริญ นางสาว 2750 

075750304322-115   พรพิมล  หลิน นางสาว 2751 

075860304670-016   พรสวรรค%  สามทอง นางสาว 2752 

075960304073-517   พริมเนตร  วุAนบํารุง นางสาว 2753 

075750304031-818   พสชนัน  เตชะพัฒนาวงษ% นางสาว 2754 

075750304135-719   พัชริดา  รัตนเกษตรกุล นางสาว 2755 

075750304387-420   พัชรินทร%  ต้ังใจ นางสาว 2756 

075960304617-921   พัชรีญา  ลาสนาม นางสาว 2757 

075750304283-522   พัทธนันท%  แจ�งขํา นางสาว 2758 

075750304364-323   พิชญา  รุAงวิทยา นางสาว 2759 

075750304034-224   พิมพ%ใจ  แตงอAอน นางสาว 2760 

075750304277-725   พิมพ%วิภา  ดิษฐบุญเชิญ นางสาว 2761 

075960304625-226   พีรภรณ%  เหมือนเสมอใจ นางสาว 2762 

075750304265-227   แพรพรรณ  รัตโรจน% นางสาว 2763 

อาจารย%พลภัทร พลบูรณ%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 52 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 103/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 52 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960304714-428   ภวรัญชน%  รักขยัน นางสาว 2764 

075750304043-329   ภัทรวรรณ  ศากรณ% นางสาว 2765 

075750304323-930   ภัทราพร  แก�วงาม นางสาว 2766 

075750304093-831   ภัทราภรณ%  คะเรรัมย% นางสาว 2767 

075960304024-832   ภัทราภรณ%  ชิตรัตถา นางสาว 2768 

075750304051-633   ภัสสร  สรสังวรณ% นางสาว 2769 

075750304395-734   ภาคภูมิ  วัฒน%พานิช นาย 2770 

075750304067-235   ภิญญาพัชญ%  สุดสวาท นางสาว 2771 

075750304002-936   ภูวเรศ  กันทะ นางสาว 2772 

075960304637-737   มธุริน  มาศสุรางค% นางสาว 2773 

075960304656-738   มัณฑิกา  อุณภาพิมล นางสาว 2774 

075960304674-039   มัยมูนะห%  ฉิมอ่ํา นางสาว 2775 

075750304241-340   มาริษา  โพธิ์ศรี นางสาว 2776 

075750304157-141   เมธิกา  ประเสริฐจินดา นางสาว 2777 

075750304024-342   เมธินี  แสงอุไร นางสาว 2778 

075750304252-043   ยุทธพล  ลิขิตธนพงศ% นาย 2779 

075960304080-044   ยุพาภรณ%  ยAอมไธสง นางสาว 2780 

075750304016-945   เยาวลักษณ%  ลีเลิศ นางสาว 2781 

075750304381-746   รมิตา  บรรจง นางสาว 2782 

075960304718-547   รวิวรรณ  อัศวภูมิ นางสาว 2783 

075750304204-148   รวีวรรณ  แซAโง�ว นางสาว 2784 

075960304084-249   รักชนก  วงศ%ขจิต นางสาว 2785 

075750304112-650   รัชชวรรณ%  ศรีบวรเศรษฐ% นางสาว 2786 

075960304610-451   รัชฎาภรณ%  เกษมสินธุ% นางสาว 2787 

075960304015-652   รัชนี  แนบทางดี นางสาว 2788 

075960304012-353   รัตนพร  เฉยบรรดิษฐ% นางสาว 2789 

075960304083-454   รัตนา  ดําแพร นางสาว 2790 

อาจารย%ศิริรัตน% พAวงแสงสุข

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 52 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 104/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 53 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960304658-31   รัตนาพร  ดิษฐ%สันเทียะ นางสาว 2791 

075960304058-62   ราตรี  บุตรโชติ นางสาว 2792 

075960304664-13   รุAงทิวา  คํามาก นางสาว 2793 

075750304113-44   รุAงทิวา  โพธิ์ฤกษ%พราหมณ% นางสาว 2794 

075750304362-75   รุAงนภา  บุญเรือง นางสาว 2795 

075750304190-26   รุAงฤดี  จิ๋วน�อย นางสาว 2796 

075960304612-07   ลักษมณ  พลกุล นางสาว 2797 

075750304023-58   วชิราภรณ%  ป]องกันภัย นางสาว 2798 

075750304333-89   วนิดา  มะหาปK^น นางสาว 2799 

075960304676-510   วรรณภาพร  แซAจิว นางสาว 2800 

075750304078-911   วรรณวิภา  เภตรานนท% นางสาว 2801 

075750304360-112   วรรณสินี  สุพรรณรัตน% นางสาว 2802 

075960304087-513   วรวรรณ  คําดวง นางสาว 2803 

075750304061-514   วรวัตร  หนูหา นาย 2804 

075750304040-915   วรวีร%  กุลพันธ% นางสาว 2805 

075750304290-016   วรัญญา  กAอกุล นางสาว 2806 

075960304624-517   วรัญญา  ทิมสา นางสาว 2807 

075750304275-118   วรัญญา  นิมมาลัยรัตน% นางสาว 2808 

075960304609-619   วราพร  วงศ%ไชยา นางสาว 2809 

075750304351-020   วราวุฒิ  ดําด�วง นาย 2810 

075960304607-021   วริษา  สิทธิวงศ% นางสาว 2811 

075650304745-522   วสันต%  แก�วสีมAวง นาย 2812 

075750304390-823   วัฒน%วิศิษฐ%  ดิฐวิญUู นาย 2813 

075750304329-624   วันวิสา  กัณหาป]อง นางสาว 2814 

075960304667-425   วัลภา  สิมมาลี นางสาว 2815 

075960304708-626   วาสนา  แผนขาว นางสาว 2816 

075960304076-827   วาสิตา  สอนนุต นางสาว 2817 

อาจารย%พิฐชญาณ% คาเนโกะ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 53 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 105/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 53 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750304238-928   วิชกร  สมจริง นางสาว 2818 

075750304342-929   วิธวินท%  วรดี นาย 2819 

075750304084-730   วิธัญญา  ผูกเกษร นางสาว 2820 

075960304605-431   วิภาดา  พลศิลปL นางสาว 2821 

075750304009-432   วิภานันท%  ศรีดี นางสาว 2822 

075750304311-433   วิภาส  สกุลภาพนิมิต นาย 2823 

075960304072-734   วิลัยวรรณ  หงษ%ทอง นางสาว 2824 

075750304158-935   วิลาสินี  เจตน%จงใจ นางสาว 2825 

075750304131-636   วิลาสินี  อิ่นคํา นางสาว 2826 

075960304726-837   ศรยา  หอมจันทร% นางสาว 2827 

075960304069-338   ศรัญญา  มาชัน นางสาว 2828 

075750304062-339   ศรัณยา  จันทร%ใบเล็ก นางสาว 2829 

075750304053-240   ศศิวิมล  ชําวงค% นางสาว 2830 

075750304073-041   ศักด์ิสิทธิ์  ธนคุณากร นาย 2831 

075960304066-942   ศิริญญา  เติมจอม นางสาว 2832 

075960304020-643   ศิรินทรา  ผกากลีบ นางสาว 2833 

075750304189-444   ศิริประเสริฐ  สดช่ืน นางสาว 2834 

075750304260-345   ศิริพร  อินทมาศ นางสาว 2835 

075750304129-046   ศิริรักษ%  เล๊ียะจู นางสาว 2836 

075960304604-747   ศิริรัตน%  กําจัดภัย นางสาว 2837 

075960304611-248   ศิริรัตน%  สุดสวาสด์ิ นางสาว 2838 

075960304680-749   ศิริลักษณ%  ศรีทะจักร นางสาว 2839 

075960304011-550   ศิลา   พรมเคนสา นาย 2840 

075960304682-351   ศิวพร  มะยะเฉียว นางสาว 2841 

075960304706-052   ศิวะพร  สอนขุนทด นางสาว 2842 

075750304261-153   ศุภกฤษ%  มาลาภิรมย% นาย 2843 

075960304016-454   ศุภชัย  ป]องกันภัย นาย 2844 

ผศ.บุญธรรม พรเจริญ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 53 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 106/110



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 54 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750304141-51   ษริกา  ธิถา นางสาว 2845 

075960304628-62   สงกรานต%  สิงขรแก�ว นาย 2846 

075960304709-43   สลิลทิพ  เย็นลับ นางสาว 2847 

075750304222-34   สิรภพ  คูหาพัฒนะศาล นาย 2848 

075960304008-15   สิริกร  เกิดแก�ว นางสาว 2849 

075750304284-36   สิริพล  คําพยัก นาย 2850 

075960304639-37   สิริภรณ%  อนุมอญ นางสาว 2851 

075960304684-98   สิริมาศ  เถื่อนยัง นางสาว 2852 

075750304017-79   สิรีธร  ธีรรัศมี นางสาว 2853 

075960304616-110   สุกัญญา  สมพงษ% นางสาว 2854 

075750304386-611   สุขพงศ%  ศรสุวรรณ นาย 2855 

075960304655-912   สุชาดา  เด่ือดิน นางสาว 2856 

075750304368-413   สุชานันท%  เจริญยั่งยืนสุข นางสาว 2857 

075750304391-614   สุดารัตน%  เจริญสมานธรรม นางสาว 2858 

075960304070-115   สุดารัตน%  วงศ%อัมพรพินิต นางสาว 2859 

075960304673-216   สุดารัตน%  สิงห%ตุ�ย นางสาว 2860 

075750304398-117   สุตาภัทร  ทองสอน นางสาว 2861 

075750304282-718   สุทธิดา  ชูสิงห% นางสาว 2862 

075960304681-519   สุทธิดา  แสนนุภาพ นางสาว 2863 

075750304071-420   สุธิตา  ไทยเจริญ นางสาว 2864 

075650304703-421   สุพรรษา  พินเผือก นางสาว 2865 

075750304138-122   สุพิชญ%นันท%  สุขาบูรณ% นางสาว 2866 

075750304182-923   สุภัสสรา  ยามะเทวัน นางสาว 2867 

075750304203-324   สุภาพร  มาลัยศรี นางสาว 2868 

075960304652-625   สุภารัตน%  เดชสุรางค% นางสาว 2869 

075960304721-926   สุภาวรรณ  อภัยโคตร นางสาว 2870 

075750304044-127   สุเมธ  กิตติมิ่งมงคล นาย 2871 

อาจารย%สโรชิน แผ�วพลสง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 54 ด�านซ�าย
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ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)
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รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 54 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750304304-928   สุวรรณทร  มูลปKญโญ นาย 2872 

075960304630-229   สุวรรณา  ยังยิ้ม นางสาว 2873 

075960304082-630   เสาวลักษณ%  ปK^นปล�อง นางสาว 2874 

075750304389-031   หน่ึงฤทัย  กระฐิน นางสาว 2875 

075960304719-332   หน่ึงฤทัย  พูลโสภา นางสาว 2876 

075750304076-333   หฤทชนัน  เกียรติกุลพงศ% นางสาว 2877 

075750304336-134   อติชาติ  เครือเช�า นาย 2878 

075750304033-435   อติชาติ  ประสงค%ศรี นาย 2879 

075750304121-736   อธิคม  เฉลิมฤทธิ์ นาย 2880 

075960304692-237   อนิสรา  เอียดแก�ว นางสาว 2881 

075960304619-538   อนุวัฒน%  ฉายแก�ว นาย 2882 

075960304061-039   อภิญญา  วรรณมา นางสาว 2883 

075750304104-340   อภินันท%  แซAดAาน นางสาว 2884 

075750304324-741   อภิวิชญ%  โตมงคล นาย 2885 

075750304243-942   อภิสิทธิ์  กิตติธรรมรักษ% นาย 2886 

075960304724-343   อรณี  เกตุแฟง นางสาว 2887 

075960304643-544   อรัญญา  กล�าหาญ นางสาว 2888 

075750304087-045   อริสรา  ชายวิชัย นางสาว 2889 

075960304659-146   อัญชุลีพร  พุดลา นางสาว 2890 

075750304231-447   อัญธิกา  ผAองแผ�ว นางสาว 2891 

075750304292-648   อัทธายุ  รัตตะรังสี นาย 2892 

075960304041-249   อันตรา  พิมพา นางสาว 2893 

075960304059-450   อัษฎาวุธ  คงตุก นาย 2894 

075960304707-851   อาทิตยา  สุนทรวิภาต นางสาว 2895 

075750304010-252   อาภานุช  สุริสาร นางสาว 2896 

075750304306-453   อาริสา  ไทยสวัสด์ิ นางสาว 2897 

075750304128-254   อารียา  รุAงนทีไสว นางสาว 2898 

อาจารย%ศิริกานต% ติรสุวรรณวาสี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 54 ด�านขวา
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ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)
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รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 55 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960304722-71   อุไรวรรณ  โตผา นางสาว 2899 

075750304233-02   เอกศักด์ิ  พินิจสอน นาย 2900 

ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075960304613-83   กมลภพ  นุกูลวุฒิโอภาส วAาท่ีร�อยตรี 2901 

075750302087-24   กันตพงศ%  แซAเฮ�ง วAาท่ีร�อยตรี 2902 

075960302014-15   จํานงค%  ภูAอAอน วAาท่ีร�อยตรี 2903 

075750303006-16   ชัชวาลย%  ขําปล้ืมจิตร% วAาท่ีร�อยตรี 2904 

075960305025-47   ณภัทร  คงสืบ วAาท่ีร�อยตรี 2905 

075860305711-18   ณัฏฐ%ดนัย  แจAมสุวรรณ วAาท่ีร�อยตรี 2906 

075750303188-79   ณัฐพล  พุฒศิริ วAาท่ีร�อยตรี 2907 

075750303053-310   ณัฐวัตร  เลิศเกตุพัฒนกุล วAาท่ีร�อยตรี 2908 

075750303222-411   ณัฐวุฒิ  บุตรศิริ วAาท่ีร�อยตรี 2909 

075750303171-312   ทรรศวรา  แอกทอง วAาท่ีร�อยตรี 2910 

075960304614-613   ธนกฤษ  ตรงเท่ียง วAาท่ีร�อยตรี 2911 

075960305080-914   ธนพล  แพทย%รักษ% วAาท่ีร�อยตรี 2912 

075750305191-915   ธนภัทร  สุวรรณรอ วAาท่ีร�อยตรี 2913 

075960305064-316   ธนวินท%  บุญมา วAาท่ีร�อยตรี 2914 

075750304258-717   ธนัฐ  ประเสริฐชัยชนะ วAาท่ีร�อยตรี 2915 

075750302054-218   ธนากร  แจAมนิยม วAาท่ีร�อยตรี 2916 

075750303040-019   เนวิน  เลิศสมนาวิน วAาท่ีร�อยตรี 2917 

075960305041-120   พงศ%ศิริ  ศรีแสงจันทร% วAาท่ีร�อยตรี 2918 

075750303052-521   พลประวีณ  ชาลี วAาท่ีร�อยตรี 2919 

075750302115-122   พัทธพล  นาคปนันท% วAาท่ีร�อยตรี 2920 

075750303133-323   ภัสภูมิ  สุขสงวน วAาท่ีร�อยตรี 2921 

075750305214-924   ลัทธกิตต%  บัววิเชียร วAาท่ีร�อยตรี 2922 

075750303134-125   วชิรวิทย%  ธํารงลักษณ% วAาท่ีร�อยตรี 2923 

075860302079-626   แสนภูมิ  ชโลดม วAาท่ีร�อยตรี 2924 

075750302025-227   อนวัช  เกียรติศิริกุล วAาท่ีร�อยตรี 2925 

ผศ.ฐิตินันท% พงษ%คะเชนทร%

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 55 ด�านซ�าย
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รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ%อมย'อยคณะ

.............................
ซ%อมย'อยรวม
21 ส.ค.2561

ซ%อมใหญ'
22 ส.ค.2561

รับจริง
29 ส.ค.2561

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 55 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
ซ%อมย'อยคณะ ซ%อมย'อยรวม ซ%อมใหญ' รับจริง

075750306058-928   กรรณิการ%  เหมือนวงษ%ธรรม วAาท่ีร�อยตรีหญิง 2926 

075750302349-629   ชนาภา  เนตรบังอร วAาท่ีร�อยตรีหญิง 2927 

075750302014-630   ทิพย%วิมล  นูขุนทด วAาท่ีร�อยตรีหญิง 2928 

075750302078-131   นุชนาฏ  ชAางเจริญ วAาท่ีร�อยตรีหญิง 2929 

075750304234-832   เพ็ญพิชชา  เล่ือนประเสริฐ วAาท่ีร�อยตรีหญิง 2930 

075960303029-833   รุAงนภา  ปานภิบาล วAาท่ีร�อยตรีหญิง 2931 

075750303095-434   หฤทัย  สุมามาลย% วAาท่ีร�อยตรีหญิง 2932 

075750306043-135   อรอุมา  แก�วสวAาง วAาท่ีร�อยตรีหญิง 2933 

075750306044-936   อัจฉรา  คําแสน วAาท่ีร�อยตรีหญิง 2934 

075750304083-937   อําไพ  ดอกไม� วAาท่ีร�อยตรีหญิง 2935 

075960303007-438   อุไรวรรณ  วงษ%พันธุ%ตรี วAาท่ีร�อยตรีหญิง 2936 

075750304326-239   อุษณีย%  เช่ือนิตย% วAาท่ีร�อยตรีหญิง 2937 

075750306086-040   เอกไพฑูรย%  ยงยุทธ จAาสิบเอก 2938 

075750303243-041   ภูวเดช  ชนกกวินกุล สิบเอก 2939 

075750303245-542   อภิสิทธิ์  ประเสริฐไชยชาญ สิบเอก 2940 

075960305710-143   มัลลิกา  แสวงชอบ จAาอากาศโทหญิง 2941 

อาจารย%อมร ถุงสุวรรณ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไมAมา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ%   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย%กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 55 ด�านขวา
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