
รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน) 
056070410703-91   จิตรานุช  แก�วประชา นางสาว 1 

056070410702-12   ชาญยุทธ  ซ้ิมสกุล นาย 2 

055670402702-93   ณัฐวุฒิ  สุ(มเจริญ นาย 3 

055770402509-64   ธีรพัฒน,  ยนต,พิมาย นาย 4 

055970402506-85   วรินทร  ฉิมน�อย นาย 5 

056070410701-36   ศิริธร  แสงใส นางสาว 6 

055870402523-57   อภิชาติ  แป3นเกิด นาย 7 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ:า) 
055870403704-08   ฉัตรพงษ,  บุบผา นาย 8 

055870403702-49   ชาญชัย  พฤกษ,พาดี นาย 9 

056070403502-410   ธีรภัทร  ทวีวงศ, นาย 10 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
055970404003-411   ชัยวัฒน,  ไชยมหาพฤกษ, นาย 11 

055970402509-212   ศรัณย,  ลัคณาพาช่ืนกุล ว(าท่ีร�อยตรี 12 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
055850402027-913   สรณรัณ  ศรีโสภณ นางสาว 13 ทอง

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
055850403046-814   วุฒิพงษ,  โพธิ์สี นาย 14 เงิน

055850401023-915   กฤตภาส  คล�ายหิรัญ นาย 15 

055850405054-016   กฤติภรณ,  จุ�ยเจริญ นางสาว 16 

055850451003-017   มุขพัฒน,  กุลปะละ นางสาว 17 

055850403070-818   วันชัย  แซ(เจี่ย นาย 18 

055750401009-019   ศุภกิจ  อมรการ นาย 19 

055850404019-420   สรวิศ  เทพณรงค, นาย 20 

055850403037-721   อุดมศักด์ิ  อAอดผล นาย 21 

055750401013-222   ณกฤษณ,  ต้ังพรพิพัฒน, ว(าท่ีร�อยตรี 22 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
055750401527-123   กรวิชญ,  นันตะสุพรรณ นาย 23 

อาจารย,สุวัสส, แพ(งธีระสุขมัย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 1/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
055650401051-424   กฤษฎา  รอดอาตม, นาย 24 

055650401023-325   กฤษณะ  แย�มขะมัง นาย 25 

055550401021-926   กฤษดา  สุขสุแดน นาย 26 

055650401519-027   กิตติพงศ,  สุริยอัมพร นาย 27 

055850401085-828   กิตติศักด์ิ  การสมชิต นาย 28 

055850401036-129   กุลชาติ  มณี นาย 29 

055850401032-030   คชาภัศ  อุดมศรี นาย 30 

055650401066-231   เจริญชัย  ชะลูด นาย 31 

055750401055-332   ชยพล  ถาวรพัฒน, นาย 32 

055750401006-633   ชุติพัฒน,  กลํ่าทัพ นาย 33 

055650401502-634   ณภัทร  ดานุวงค, นาย 34 

055750401054-635   ณัฐวุฒิ  บุญลักษณ, นาย 35 

055850401029-636   ณัฐวุฒิ  วงลคร นาย 36 

055650401523-237   ทนง  เดชเดชา นาย 37 

055650401509-138   ทักษิณ  ทองแม�น นาย 38 

055850401086-639   ธนศักด์ิ  บินสมาน นาย 39 

055750401027-240   ธนาพร  จันฮวด นางสาว 40 

055650401501-841   นรินทร,  สายสด นาย 41 

055750401079-342   นัธทวัฒน,  ไวพิทักษ,วรกุล นาย 42 

055650401531-543   ปฎิพัทธ,  สุภาวิมล นาย 43 

055960401721-544   ปฐมพร  ศิริแหยม นาย 44 

055750401033-045   พงศกร  จันทร,ภิบาล นาย 45 

055650401004-346   พงศกร  ห(านสวรรค, นาย 46 

055750401521-447   พศิษฐ,  ฐิติชนินท,รัฐ นาย 47 

055960401717-348   พิพัฒน,  ทรงงาม นาย 48 

055750401053-849   พิมพ,พลอย  มาตรวิจิตร นางสาว 49 

055650401069-650   แพรวพรรณ  พากเพียร นางสาว 50 

ผศ.ภูภูมิ พ(วงเจริญชัย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 1 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 2/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
055650401527-31   ภาณุวิชญ,  พรหมอารักษ, นาย 51 

055850401031-22   ภานุพงศ,  ยิ้มเปNนสุข นาย 52 

055750401019-93   มณฑิรา  ลดโต นางสาว 53 

055960401703-34   วันเฉลิม  แป3นเกล้ียง นาย 54 

055750401508-15   ศักด์ิพิชิต  เฉลยสรรพ นาย 55 

055750401083-56   ศักรินทร,  อนันตทรัพย, นาย 56 

055960401704-17   ศุภกร  สมเขาใหญ( นาย 57 

055650401072-08   เศกสรรค,  คํ้าสมบุญ นาย 58 

055650401530-79   สิงหนาท  โคศิลา นาย 59 

055650401065-410   หฤษฎ,  อิ่มเสม นาย 60 

055750401530-511   อภิสิทธิ์  ทิวจันทร, นาย 61 

055750401075-112   อรชุน  ฤกษ,ดี นาย 62 

055850401021-313   เอกรัตน,  เห็นจบท่ัว นาย 63 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
055850402016-214   กนกพร  หม่ืนจิตร นางสาว 64 

055860402030-215   กนกพล  ศรีสําโรง นาย 65 

055850402010-516   กฤตนันท,  เดชจร นาย 66 

055850402076-617   ก�องภพ  คนสุข นาย 67 

055850402069-118   กัญญาภัค  ดํารงกิจเกษม นางสาว 68 

055650402505-819   กัณตพัฒน,  ตุ�มสุดสิรินันท, นาย 69 

055750402046-120   กัณตภณ  แสงวารินทร, นาย 70 

055850402065-921   กาญจนา  ปOดตะเนตร นางสาว 71 

055860402025-222   กิตติพศ  หนูดํา นาย 72 

055760402007-223   เกรียงไกร  จูรณาลักษณ, นาย 73 

อาจารย,พลรัชต, บุญมี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 3/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
055960402019-324   คณาวุฒิ  ศรีเพ็ชร นาย 74 

055850402087-325   จักรพงศ,  เส็งเล็ก นาย 75 

055960402006-026   จักรพันธ,  คําดี นาย 76 

055850402026-127   จิราภา  บุญร(วม นางสาว 77 

055650402516-528   ชลธิชา  ทองวิเศษเจริญ นางสาว 78 

055750402051-129   ชาญเดช  รัตนมณี นาย 79 

055860402035-130   ชินวัฒน,  จันทร,เทพ นาย 80 

055860402017-931   ณรงค,ฤทธิ์  ชาญศรี นาย 81 

055960402018-532   ณัฐชนน  เปรมทอง นาย 82 

055750402056-033   ณัฐดนัย  สืบสรวง นาย 83 

055750402059-434   ณัฐพงศ,  ฮ(งกุล นาย 84 

055750402083-435   ติณณ,นารา  สุรังษี นางสาว 85 

055850402080-836   ทนุธรรม  หลําเอี่ยม นาย 86 

055750402038-837   ทัศนีย,วรรณ  ซ(อนกล่ิน นางสาว 87 

055650402522-338   ธนกร  บุญสุวรรณ, นาย 88 

055960402016-939   ธนดล  ศรีสุข นาย 89 

055650402003-440   ธนพล  แสวงสุข นาย 90 

055960402014-441   ธนภูมิ  บรรณาการ นาย 91 

055760402015-542   ธนู  อินทรส นาย 92 

055650402525-643   ธีรพงค,  เสนเกื้อ นาย 93 

055860402021-144   ธีรภัทร  นันตมาศ นาย 94 

055850402013-945   ธีรภัทร  รักคง นาย 95 

055860402019-546   บริรักษ,  ลครศรี นาย 96 

055760402018-947   บวร  ปานไม� นาย 97 

055860402016-148   พงษ,ศักด์ิ  ลือเร่ือง นาย 98 

055850402024-649   พรสวรรค,  หม่ันจิตร นางสาว 99 

055650402068-750   พีรภาส  แก�ววิมล นาย 100 

ผศ.วิหาร ดีปOญญา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 2 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 4/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
055750402034-71   ภานุวิชญ,  บุญเกิด นาย 101 

055960402017-72   มนัสพงศ,  พันธสาย นาย 102 

055850402058-43   วัชรชัย  มนตรี นาย 103 

055750402073-54   วัชรินทร,  แสนบุรี นาย 104 

055660402016-55   วิศิษฎ,  ศรเจริญ นาย 105 

055960402011-06   วิษณุ  สามพ(วงบุญ นาย 106 

055650402015-87   ศิริพงศ,  สีจันทร,แจ�ง นาย 107 

055750402084-28   ศุภาลักษณ,  สุขคง นางสาว 108 

055860402024-59   สกล  โยธี นาย 109 

055850402079-010   สริตา  ธนะโชติ นางสาว 110 

055750402033-911   สหรัฐ  ภาคีผล นาย 111 

055850402061-812   สิทธิชัย  ทรัพย,ทวีวุฒิ นาย 112 

055650402012-513   สิทธินาถ  ชุนแผ(นทอง นาย 113 

055750402010-714   สุชาครีย,  น�อยสอาด นาย 114 

055960402012-815   สุทธิศักด์ิ  สันทาลุนัย นาย 115 

055860402029-416   สุพจน,  รวยเลิศประเสริฐ นาย 116 

055750402005-717   สุรศักด์ิ  วงษ,วารี นาย 117 

055960402025-018   สุระศักดิ์  อินทบุตร นาย 118 

055650402531-419   องครักษ,  วุฒิเดช นาย 119 

055760402025-420   อโนชา  บางจั่น นาย 120 

055860402006-221   อภิสิทธิ์  แสงศร นาย 121 

055750402057-822   อรุณรัตน,  สังข,แก�ว นางสาว 122 

055850402501-323   อรุโณทัย  อินจันทร, นาย 123 

อาจารย,รัชดาศักด์ิ สุเพ็งคํา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 5/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
055850402040-224   อังคณา  อินนุพัฒน, นางสาว 124 

055850402073-325   อัญมณี  สุขจิต นางสาว 125 

055850402035-226   อิทธิพันธ,  อภิชัยชาญกุล นาย 126 

055860402034-427   อิทธิศักด์ิ  โพธิประสิทธิ์ นาย 127 

055760402005-628   บุญฤทธิ์  พยัคมาก นาย 128 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ:า) 
055850403005-429   กรณ,กวินท,  ปPติโชควรพงศ, นาย 129 

055850403013-830   กฤษณ,  เปQRยมช้ัน นาย 130 

055960403704-931   กิตติภัต  บุญชู นาย 131 

055750403083-332   เกวลิน  แซ(ตัน นางสาว 132 

055850403095-533   จิราวรรณ  เอี่ยมอร(าม นางสาว 133 

055850403075-734   จีรวัฒน,  ติเยาว, นาย 134 

055960403714-835   ฉลองรัชต,  สํากลาง นาย 135 

055850403033-636   ชนินทร,พัฒน,  ประสาสน,ศักด์ิ นาย 136 

055850403071-637   ชยธร  นิธิยานนทกิจ นาย 137 

055850403039-338   ชลทิศ  นิตยประภา นาย 138 

055750403010-639   ชัชชัย  ชุติวาณิชย, นาย 139 

055850403018-740   ชัยวัฒน,  เผือกพ(วง นาย 140 

055750403007-241   ชัยวัฒน,  พูลศิลปS นาย 141 

055960403726-242   ชาตรี  ปOTนปPตานุสรณ, นาย 142 

055850403060-943   ชิษณุพงศ,  แพต�อง นาย 143 

055850403078-144   ณภัทร  ด�วงดารา นาย 144 

055850403051-845   ณัฏฐ,พัชร  สมิตะเกษตริน นาย 145 

055850403534-346   ณัฐนิชา  เปรมจิตร นางสาว 146 

055850403029-447   ณัฐพงศ,  ปOญญา นาย 147 

055750403018-948   ณัฐพล  ส่ิวกลาง นาย 148 

055960403728-849   ทรงกิตติ  สมบูรณ, นาย 149 

055850403068-250   ทศวรรษ  ไทยรัตน, นาย 150 

อาจารย,สุฤกษ, ขวัญสุวรรณ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 3 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 6/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ:า) 
055850403504-61   ธนชาติ  แพรศรี นาย 151 

055850403069-02   ธนากิจ  ทองมนต, นาย 152 

055850403084-93   ธนาคม  สีปPRนเป3า นาย 153 

055650403015-74   ธนาคาร  คุ�มภัย นาย 154 

055850403009-65   ธนาคาร  ชงบางจาก นาย 155 

055650403031-46   ธวัชชัย  สุกใส นาย 156 

055650403085-07   ธัญพิสิษฐ,  ถึงสุข นาย 157 

055750403054-48   ธาดา  บุญประกอบ นาย 158 

055850403096-39   ธิดาทิพย,  พรหมทา นางสาว 159 

055850403535-010   ธีรโชติ  หัตถาภรณ,สกุล นาย 160 

055750403030-411   ธีรพงศ,  โพธิ์สันเทียะ นาย 161 

055850403506-112   ธีรพล  แย�มขจร นาย 162 

055850403528-513   ธีรเมธ  ทองเกล้ียง นาย 163 

055850403073-214   ธีระพงษ,  บุญแสง นาย 164 

055850403094-815   นพรัตน,  แสงทิพย, นาย 165 

055850403034-416   นพอนนต,  วาษะ นาย 166 

055850403518-617   นภัส  แม�นเสถียร นาย 167 

055850403083-118   นราทิพย,  ทิมเลขา นางสาว 168 

055850403036-919   นับทวี  แป3นเจริญ นาย 169 

055960403729-620   นิมิตต,  ชูเกิด นาย 170 

055960403721-321   บรรณวิฑิต  พานจันทร, นาย 171 

055850403533-522   บวรกฤษณ,  บรรจงเกล้ียง นาย 172 

055850403061-723   ปณิธาน  ภาคสุทธิผล นาย 173 

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก�ว

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 7/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ:า) 
055960403707-224   ปราโมทย,  เจียรนัยวิทยากุล นาย 174 

055850403531-925   ปวรุตม,  เตAะอั้น นาย 175 

055750403027-026   ปOณฑารีย,  พึ่งม่ัน นางสาว 176 

055850403081-527   ปPยพัทธ,  อ(อนน�อม นาย 177 

055960403701-528   ปุณยาพร  โชติวรธรรม นางสาว 178 

055960403709-829   พงศกร  คล�ายแก�ว นาย 179 

055850403030-230   พงศกร  วิจิตรเวชการ นาย 180 

055750403015-531   พงษ,พัฒน,  ไล�ทองท่ัว นาย 181 

055850403052-632   พงษ,เพชร  เรืองนาค นาย 182 

055850403091-433   พรนารี  เหมหงษา นางสาว 183 

055750403002-334   พลกฤษณ,  สกุลซ�ง นาย 184 

055750403061-935   พสิษฐ,  นิยมพันธ, นาย 185 

055850403501-236   พัฒน,  จันทร,เพ็ญ นาย 186 

055850403012-037   พิทวัส  ธารารมย, นาย 187 

055750403053-638   พีระพล  ทองเนียม นาย 188 

055750403039-539   ภาสกร  เชยชูศรี นาย 189 

055750403550-140   ราชรักษ,  คําแก�ว นาย 190 

055850403062-541   รุ(งทิวา  พราหมณ,น�อย นางสาว 191 

055850403059-142   วทัญยู  กล่ินหอม นาย 192 

055850403087-243   วรพล  คงสมพจน, นาย 193 

055850403082-344   วรภพ  สุภาพการ นาย 194 

055850403045-045   วรวุฒิ  โคตสมบัติ นาย 195 

055960403717-146   วัชรากร  รัตนูปกรณ, นาย 196 

055850403505-347   วิชญ,วิสิฐ  สมบูรณ, นาย 197 

055960403715-548   วิรัตน,  สริมลําจวน นาย 198 

055850403072-449   วีรภัทร  ฉัตรนฤมิต นาย 199 

055960403716-350   ศักรินทร,  มุ(งครอบกลาง นาย 200 

ผศ.ณัฐพงศ, พันธุนะ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 4 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 8/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ:า) 
055850403028-61   ศิรวิชญ,  ศรีหิรัญ นาย 201 

055850403074-02   ศุภกร  พลังสันติกุล นาย 202 

055850403041-93   ศุภณัฐ  ปานดี นาย 203 

055850403025-24   ศุภพงศ,  พรหมคุณ นาย 204 

055850403520-25   โศภณ  พิทักษ,เจริญ นาย 205 

055960403702-36   สถาพร  ทองประเสริฐ นาย 206 

055960403705-67   สรวิศ  บุญชู นาย 207 

055850403092-28   สหรัฐ  มาตศรี นาย 208 

055850403024-59   สัตยพรต  แกล�วกล�า นาย 209 

055650403076-910   สันติสุข  แสนบุญมี นาย 210 

055850403011-211   สิรวิชญ,  สาศิริ นาย 211 

055850403026-012   สิริภูมิ  เหลืองจิตวัฒนา นาย 212 

055750403079-113   สุพรรษา  คงช่ืนสิน นางสาว 213 

055750403078-314   สุพิชฌาย,  โพธิ์ทอง นาย 214 

055850403076-515   สุมิตร  เล็กสถิน นาย 215 

055850403066-616   สุรเดช  ตุงโสภา นาย 216 

055850403058-317   สุวัฒน,  เกษี นาย 217 

055650403508-118   อนันตชัย  ทองใหม( นาย 218 

055960403730-419   อนุพงษ,  สายเบาะ นาย 219 

055960403708-020   อนุรักษ,  พรรษา นาย 220 

055850403057-521   อภิชาติ  คุ(ยหอม นาย 221 

055850403517-822   อัครวิชญ,  สกุณี นาย 222 

055960403711-423   อานันต,  เสาร,แก�ว นาย 223 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส6และโทรคมนาคม) 
055650404003-224   กิตติ  พิริยาพิทักษ,ภรณ, นาย 224 

055750404082-425   เกียรติศักด์ิ  บุญฤทธิ์ นาย 225 

055450404060-726   ขจรศักด์ิ  จิตตรานนท, นาย 226 

055450404053-227   ขนิษฐา  แดงสน นางสาว 227 

รศ.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 9/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส6และโทรคมนาคม) 
055450404059-928   คุณากร  วงศ,วิศวรักษ, นาย 228 

055550404054-729   คุณาวุฒิ  ศรีบุศยดี นาย 229 

055650404038-830   ชนินทร,  โสมากุล นาย 230 

055650404009-931   ชาติพัฒน,  บุญประเสริฐ นาย 231 

055650404075-032   ชานนท,  เจียมรัตนวงศ, นาย 232 

055750404056-833   ชานนท,  ล่ิมศิลา นาย 233 

055750404005-534   ไชยศิษย,  เรืองดิษฐ, นาย 234 

055450404042-535   ณัฐวุฒิ  ศรีพิชัย นาย 235 

055450404085-436   ณัฐิวุฒิ  สุดศรี นาย 236 

055750404072-537   ถิระวุฒิ  จันคมณี นาย 237 

055850404011-138   ทัศนัย  เผือกยิ้ม นาย 238 

055650404064-439   ทิวา  ปOTนคํา นาย 239 

055960404707-140   เทวราช  ศรีสุรักษ, นาย 240 

055750404094-941   ธนภัทร  ทิมทอง นาย 241 

055750404052-742   ธนิตา  ยิ้มฉุน นางสาว 242 

055750404003-043   ธเนศ  ภูกงทอง นาย 243 

055450404083-944   ธีระชัย  เงินทอง นาย 244 

055750404067-545   นริชเบศ  ปOตภี นาย 245 

055750404013-946   นฤเบส  เกษวงศ, นาย 246 

055450404061-547   นิติพล  ดําประภา นาย 247 

055960404703-048   นิศารัตน,  โหรสกุล นางสาว 248 

055550404035-649   ปรเมษ  ฉัตรดีนุ�ย นาย 249 

055850404025-150   ประจักษ,  กันทุกข, นาย 250 

055650404056-051   ปOญญา  เจริญดี นาย 251 

055650404001-652   ปOทมกร  จุ�ยประเสริฐ นางสาว 252 

055750404055-053   พงศกร  กันพร�อม นาย 253 

055960404702-254   พงศภัค  จันทร,นาค นาย 254 

อาจารย,ธนะกิจ วัฒกีกําธร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 5 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 10/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส6และโทรคมนาคม) 
055550404091-91   พงษ,ศิริ  อาจสด นาย 255 

055750404010-52   พรพรรณ  ล้ีนิติไกรพจน, นางสาว 256 

055750404063-43   พวงผกา  กาฬภักดี นางสาว 257 

055750404074-14   พัฒนรัฐ  เรือนร่ืน นาย 258 

055650404091-75   พิเชษฐ,  ฐิติพนาวัลย, นาย 259 

055550404065-36   พีระพัฒน,  ช่ืนภิรมย, นาย 260 

055650404034-77   ภากร  ต้ังวงศ,สุคนธ, นาย 261 

055750404069-18   มฆวรรษ  ตันธนกุล นาย 262 

055750404091-59   ยศธร  เสาร,สุข นาย 263 

055850404021-010   รวี  อ(อนกล นาย 264 

055750404022-011   รัชชานนท,  หรีดอุไร นาย 265 

055450404063-112   รัฐวิทย,  ปOญญาคุณาภรณ, นาย 266 

055750404070-913   วรชน  อัครนารา นาย 267 

055450404054-014   วรากุล  บุญผ(อง นาย 268 

055960404708-915   วรานนท,  ยินดี นาย 269 

055750404059-216   วสวัตต์ิ  สังข,ทอง นาย 270 

055650404007-317   วัชรากร  ยศเฮือง นาย 271 

055750404007-118   วัฒนกิจ  ยางรัมย, นาย 272 

055850404006-119   วัตถาภรณ,  บุตรราช นางสาว 273 

055650404068-520   วิษณุ  สุวรรณพาณิชย, นาย 274 

055750404026-121   วีรภัทร  ซิมทิม นาย 275 

055750404021-222   ศรัณญ,  เช้ือสมัน นาย 276 

055850404014-523   ศักด์ิปOญญา  วงศ,บัว นาย 277 

055650404501-524   ศักด์ิสิทธิ์  กองเปง นาย 278 

055850404081-425   ศิริกร  สุขอนันต, นางสาว 279 

055750404054-326   ศิโรจน,  คําภู( นาย 280 

055960404706-327   ศุภกิจ  แย(งคุณเชาว, นาย 281 

อาจารย,กฤษณ, อภิญญาวิศิษฐ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 11/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส6และโทรคมนาคม) 
055450404068-028   เศรษฐา  รัศมี นาย 282 

055650404035-429   สรวิชญ,  มณีชัย นาย 283 

055450404062-330   สวัสดี  ขลิบทอง นาย 284 

055650404027-131   สําราญ  นุทผล นาย 285 

055450404041-732   สิทธิวัฒน,  น�อยดัด นาย 286 

055750404068-333   สืบศักดิ์  ศรีเดีย นาย 287 

055750404053-534   สุชัญญา  ณ นคร นางสาว 288 

055650404082-635   สุริษา  ราชเมืองฝาง นางสาว 289 

055650404021-436   ฬุจฐพงษ,  ทองสวัสด์ิ นาย 290 

055960404709-737   อชิตพล  สุวรรณราช นาย 291 

055650404029-738   อธิวัฒน,  เปรมทอง นาย 292 

055650404080-039   อธิวัฒน,  วงษ,สุวรรณ นาย 293 

055750404024-640   อนิรุจ  ครุฑเงิน นาย 294 

055450404075-541   อนุชา  ม(วงมา นาย 295 

055450404002-942   อภิชัย  นพรัตน,สิทธิศัก นาย 296 

055650404012-343   อรดี  สมถวิล นางสาว 297 

055650404509-844   อรรคพล  กถนานนท, นาย 298 

055450404077-145   อานนท,  วงษ,เจริญ นาย 299 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร6) 
055750405016-146   กนกพล  ศรีสุวรรณ นาย 300 

055850405065-647   กมลวรรณ  สุประไตร นางสาว 301 

055850405057-348   กรกช  กระอาจ นาย 302 

055650405030-449   กิจจา  รอดรัตน, นาย 303 

055750405081-550   คณชัย  อุบลรัตน, นาย 304 

055850405001-151   คทาเพชร  เอี่ยมในวงษ, นาย 305 

055850405051-652   ชรินรัตน,  เข็มราช นางสาว 306 

055750405027-853   ไชยวัฒน,  อุดมบุญดี นาย 307 

055850405012-854   ตรีทิพ  เสาให�สกุณีย, นาย 308 

อาจารย,นิลมิต นิลาศ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 6 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 12/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร6) 
055850405013-61   ตรีเทพ  เสาให�สกุณีย, นาย 309 

055650405083-32   ไตรภพ  ชนะมาร นาย 310 

055850405006-03   ทชาเดช  รัตนอุมาพร นาย 311 

055750405065-84   ทศพร  บัวศรี นาย 312 

055750405002-15   ทิวัฒน,  นามวงษ, นาย 313 

055750405031-06   ธวัชชัย  แคล�วสูงเนิน นาย 314 

055750405024-57   ธีรวุฒิ  จันทร,ไพศรี นาย 315 

055850405062-38   ธีระพัทธ,  ภูวนารถชินภัทร, นาย 316 

055850405052-49   นิติยา  คูณด�วง นางสาว 317 

055850405073-010   นิรมล  สมศรี นางสาว 318 

055850405030-011   พงศกร  ม่ันประเสริฐ นาย 319 

055850405079-712   พงษ,พัฒน,  เคยอาษา นาย 320 

055850405060-713   พรทิพย,  แก�วนาเคียน นางสาว 321 

055850405023-514   พรนที  สิงห,ทอง นาย 322 

055850405067-215   พรภิมล  หาญจันอัด นางสาว 323 

055850405007-816   พรหมพิริยะ  อัครมหโชติ นาย 324 

055850405074-817   พลวัฒน,  สุขสราญ นาย 325 

055750405060-918   พิมพ,วดี  มูลศรี นางสาว 326 

055850405014-419   ภาสวิชญ,  อุ(มยืนยง นาย 327 

055850405022-720   ยอดเพชร  อิฐสุวรรณ นาย 328 

055850405053-221   วรรณวิษา  นวลละออง นางสาว 329 

055750405084-922   วัชรพล  เข็มสุวรรณ นาย 330 

055850405018-523   ศักดินันท,  สุขสุวรรณ นาย 331 

055850405005-224   ศิครินทร,  รุ(งเจริญ นาย 332 

055850405003-725   ศุภกร  แสงทอง นาย 333 

055850405084-726   สิทธิโชค  ภิญโญภาวการ นาย 334 

055750405080-727   สิทธิศักด์ิ  กลีบรัง นาย 335 

ผศ.กมลพรรณ จารุวาระกูล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 13/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร6) 
055850405059-928   สุพิชญา  จิตต,อารมย, นางสาว 336 

055850405035-929   สุภาพร  ค(ายหนองสวง นางสาว 337 

055850405009-430   อมรรัตน,  แสงโหน(ง นางสาว 338 

055850405025-031   อริยะ  ลักษณะสุต นาย 339 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส6) 
055750406501-132   กฤษชภณ  คํานวล นาย 340 

055750406503-733   คฑาเทพ  พลายบัว นาย 341 

055750406018-634   คณิศร  ดอนทอง นาย 342 

055850406001-035   จิรเมธ  กัลวทานนท, นาย 343 

055750406020-236   เจษสุชน  ร(มแก�ว นาย 344 

055750406027-737   ชัดเจน  พ(วงจีน นาย 345 

055750406011-138   ฐิติวุฒิ  หอมสนิท นาย 346 

055750406504-539   ณรงค,ฤทธิ์  เพ็งเกล้ียง นาย 347 

055850406008-540   ณัฏฐ,  งามจบ นาย 348 

055650406501-341   ณัฐสิรี  งามเพลินศิลปS นางสาว 349 

055850406010-142   ตุลธร  มงคลเจริญ นาย 350 

055750406008-743   ไท  มหิปโภชน, นาย 351 

055850406009-344   ธนพล  ฤทธิ์จรุง นาย 352 

055750406516-945   ธวัชชัย  อนุการสกุล นาย 353 

055850406015-046   ธีรภัทร,  ทองศิริ นาย 354 

055850406026-747   บุญตา  รอดเเจ(ม นางสาว 355 

055850406025-948   ปPยะวัฒน,  ขนานเภา นาย 356 

055850406040-849   ปQย,วรา  เครือแตง นางสาว 357 

055850406005-150   พงศกร  ทองธรรมชาติ นาย 358 

055850406045-751   พชรพล  เช้ือชาติ นาย 359 

055850406012-752   พรทิพย,  หินดี นางสาว 360 

055650406026-153   ภาคภูมิ  วงษ,สุวรรณ นาย 361 

055850406017-654   ภาคินี  วงศ,ตาน�อย นางสาว 362 

อาจารย,วัชร ส(งเสริม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 7 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 14/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส6) 
055750406505-21   ภูวดล  คีรีศรี นาย 363 

055850406034-12   รัตนาภรณ,  หวังแววกลาง นางสาว 364 

055850406019-23   วณพฤกษ,  เด่ือไธสง นาย 365 

055750406019-44   วรวัฒน,  จันทร,ใหม( นาย 366 

055750406031-95   วศกร  บุญพิทักษ,สกุล นาย 367 

055850406002-86   วัชระ  ปงลังกา นาย 368 

055850406003-67   วิวัฒน,กุล  สุวรรณฑล นาย 369 

055750406006-18   ศิริประภา  สุขเจริญ นางสาว 370 

055750406517-79   ศุภสันต,  จันทร,ประสิทธิ์ นาย 371 

055850406011-910   สารัช  พงษ,พานิช นาย 372 

055550406009-911   สุวัฒชัย  บุตรน�อย นาย 373 

055850406044-012   อภิสิทธิ์  นิติธรรมรัตน, นาย 374 

055850406016-813   อรรถพล  ศรีวิริยไชย นาย 375 

055850406043-214   เอกลักษณ,  ริหัด นาย 376 

055750406017-815   กฤตภาส  แท�เท่ียงเจริญ นาย 377 

055450406002-716   ณัฐพล  ม�าทอง นาย 378 

055550406019-817   เบอร,ลิน  อาโรว(า นาย 379 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
055850407039-918   ฐนพัชร,  อุดมแก�ว นาย 380 

055750407504-419   ณัฐชนน  แก�วดวงดี นาย 381 

055850407009-220   ณัฐวุฒิ  วิจิตรการักษ, นาย 382 

055850407001-921   ทาริกา  แปงบุญเรือง นางสาว 383 

055750407520-022   ทิพวรรณ  สมวงศ, นางสาว 384 

055750407013-623   ธัญญะ  ประสูตรเสน นาย 385 

055750407514-324   ธีรศักด์ิ  นราพิทักษ, นาย 386 

055650407521-025   ธีระรัตน,  แก�วกองนอก นาย 387 

055750407008-626   ปณิธาน  ธีระบุตร นาย 388 

055850407042-327   ปภาวิน  วันเกิดผล นาย 389 

อาจารย,อนุรักษ, เทพกรณ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 15/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
055750407029-228   พงษ,พิพัฒน,  สิงห,คําป3อง นาย 390 

055750407019-329   พิบูลศักดิ์  อรุณมาศ นาย 391 

055750407027-630   มานิตย,  ขันภา นาย 392 

055850407041-531   ยศพงศ,  แก�วช(วย นาย 393 

055850407020-932   วันชัย  กล่ินประทุม นาย 394 

055850407017-533   ศรนรินทร,  กินสูงเนิน นาย 395 

055850407031-634   ศรสวรรค,  เกตุเกษร นางสาว 396 

055850407015-935   ศิรชัช  แสงภัทรเนตร นาย 397 

055850407036-536   ศิวะนันท,  เดือนศิริรัตน, นาย 398 

055850407008-437   ศิวัช  อุทัยรังษี นาย 399 

055850407010-038   เศกศิทธิ์  จึงสถาปOตย,ชัย นาย 400 

055850407012-639   สาธิต  เชียงเพี้ยน นาย 401 

055850407029-040   สาวิตรี  โตม(วง นางสาว 402 

055750407036-741   เอกพล  พลมะศรี นาย 403 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการบํารุงรักษา) 
055850408016-642   กวิน  ตราบุรี นาย 404 

055850408005-943   เจษฎา  ไม�สูงเนิน นาย 405 

055850408017-444   ฉัตรชัย  วัฒนา นาย 406 

055750408024-245   ณัฐวุฒิ  สมุทร นาย 407 

055750408007-746   นครินทร,  พวงหอม นาย 408 

055850408015-847   นราธิป  ทองสีเหลือง นาย 409 

055750408023-448   บัญชา  อมรปOญญา นาย 410 

055850408013-349   ปาฏิหารย,  ศาลา นาย 411 

055750408021-850   พิทยุตฆ,  สอพิมาย นาย 412 

055850408006-751   อรรฆวรรต  แก�วเหลา นาย 413 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม'พิมพ6) 
055750409003-552   กรกช  จินดาวงศ, นาย 414 

055850409002-553   จักรกฤษณ,  เดชะปOญญา นาย 415 

055850409018-154   ชัยวัฒน,  คงมี นาย 416 

อาจารย,นิโรจน, เงินพรหม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 8 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 16/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม'พิมพ6) 
055750409058-91   ณรงค,ฤทธิ์  จิตรพล นาย 417 

055850409054-62   ณัช  ปPติเพ็ชร, นาย 418 

055850409063-73   ณัฐชา  กล(อมจิต นางสาว 419 

055750409053-04   ณัฐยศ  สิงห,โต นาย 420 

055750409056-35   ณิชกุล  แม�นประเสริฐ นางสาว 421 

055750409025-86   ถนอมชัย  จันทร,ฉาย นาย 422 

055750409007-67   เทียมสร�อย  กาละสิรัมย, นางสาว 423 

055750409008-48   ธนวัฒน,  กองทอง นาย 424 

055850409058-79   ธันยบูรณ,  สาทประถัมภ, นาย 425 

055850409012-410   นิติธร  อ(องสว(าง นาย 426 

055850409070-211   บดินทร,  พิกุลแก�ว นาย 427 

055850409069-412   เบญจมาภรณ,  พรมเกตุ นางสาว 428 

055750409029-013   ประพัฒน,พงศ,  แสงประจวบ นาย 429 

055850409007-414   ปรุฬห,  ไวยพารา นาย 430 

055850409001-715   ปOญญา  จอนเทศน, นาย 431 

055750409021-716   พิสิษฐ,  บุญเจริญ นาย 432 

055750409073-817   ภราดร  ช(วงอรุณ นาย 433 

055850409068-618   รัตยาภรณ,  ขันบุรี นางสาว 434 

055850409003-319   วรัญ[ู  ธุวานนท, นาย 435 

055750409006-820   วัชรพงษ,  มีทอง นาย 436 

055750409061-321   ศรันย,  ศรีศิริ นาย 437 

055750409028-222   ศรายุธ  หอมสมบัติ นาย 438 

055750409026-623   สิปปกร  ทองคําขาว นาย 439 

055750409031-624   อานันต,  แดงรุ(งโรจน, นาย 440 

055850409062-925   เอกสิทธิ์  อินทรวิเชียร นาย 441 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม'พิมพ6เครื่องประดับ) 
055850451010-526   กมลเทพ  มูลริยะ นาย 442 

055850451002-227   กัลยาณี  วรศรัญยู นางสาว 443 

อาจารย,ธวัชชัย ชาติตํานาญ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 17/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด%านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม'พิมพ6เครื่องประดับ) 
055650451019-028   กิตติพันธ,  หนูพุ(ม นาย 444 

055650451013-329   ชยานันท,  เต้ืองวิวัฒน, นาย 445 

055650451023-230   ณัฐดนัย  ใจช(วย นาย 446 

055650451016-631   ภูริเบศวร,  ปวริศภวนันท, นาย 447 

055850451001-432   วรวรรณ  อานนท, นางสาว 448 

055850451014-733   สโรชา  เทพสถิตย, นางสาว 449 

055850451006-334   อธิชา  คติปOญจวรรณ นางสาว 450 

055850451013-935   อาทิมา  ไทยฉาย นางสาว 451 

055850451009-736   อานนท,  กุมาร นาย 452 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแม'พิมพ6) 
055550454056-137   กษิภัท  บังครันเดช นาย 453 

055650454057-738   ณัฐดนัย  คงปOก นาย 454 

055550454057-939   ธีรเดช  เนตร,ทอง นาย 455 

055550454017-340   มานพ  พาอีเม�ง นาย 456 

055550454068-641   อภิรักษ,  ศรีสังข, นาย 457 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน) 
056060455014-842   ก�องนภา  กนกธร นาย 458 

056060455006-443   จิรพงศ,  สุกร นาย 459 

056060455015-544   ธนพรรณ  แสงสุข นาย 460 

056060455023-945   ธนพล  ช่ืนบาน นาย 461 

056060455022-146   ธนภัทร,  เวียงอุโฆษณ, นาย 462 

056060455013-047   พัชรวัชร  สมัครราช นาย 463 

056060455016-348   ภูตะวัน  บางยี่ขัน นาย 464 

056060455021-349   ฤทธิพร  หว(างเพียร นาย 465 

056060455018-950   วราพล  แก�วกนก นาย 466 

056060455002-351   ศุรวิชญ,  ท่ังศรี นาย 467 

056060455019-752   สรวิชญ,  เกิดอารีย, นาย 468 

056060455001-553   สันติ  ธนะรัตน, นาย 469 

056060455020-554   อดิศักด์ิ  นามเขตร, นาย 470 

อาจารย,อาวุธ ฉายศิริ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 9 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 18/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด%านซ%าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร6

055650402504-11   เขมทัต  นาคประเสริฐ ว(าท่ีร�อยตรี 471 

055850409023-12   พงษ,ศักด์ิ  เอี้ยพิน ว(าท่ีร�อยตรี 472 

055850409022-33   ยุทธประจักษ,  เพียมขุนทด ว(าท่ีร�อยตรี 473 

055850405027-64   วีรภัทร  แสงทอง ว(าท่ีร�อยตรี 474 

055850401006-45   สิทธิเดช  ม่ังมี ว(าท่ีร�อยตรี 475 

055560403002-66   สุมิตร  พาลีวัน ว(าท่ีร�อยตรี 476 

055850402503-97   กฤติรัตน,  แป3นจันทร, ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 477 

055850403020-38   เจนจิรา  คําสอน ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 478 

055850405002-99   ชลธิชา  นามอญ ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 479 

055850405064-910   วรัญญา  เสาวคนธ, ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 480 

055850403006-211   ชัยยะ  แสงเพชร จ(าสิบเอก 481 

055650403514-912   ฐิติวัฒน,  โสตา จ(าสิบเอก 482 

055850403067-413   ณัฎฐิพงษ,  ศรีวงษ, จ(าสิบเอก 483 

055750407015-114   อังศุมาลิน  กีดก�อง จ(าสิบเอกหญิง 484 

055850403516-015   พชร  พรประสิทธิ์ จ(าอากาศเอก 485 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร6) 
125870706503-616   กาญจนา  เข็มปOญญา นางสาว 486 

125770706510-317   ขจร  อิศราสุชีพ นาย 487 

125770706505-318   คัมภีร,  พิศดาร นาย 488 

125770706502-019   จิรวัฒน,  สุภัคศรีทิวัตถ, นาย 489 

126070706501-620   ฉัตรเพ็ชร  ชมใจ นาย 490 

125970703532-621   ฐานิศร  กนกเลิศฤทธิ์ นางสาว 491 

125770706515-222   ธีรพล  ชมช่ืน นาย 492 

125770706511-123   นิศากร  สระทองหยอม นางสาว 493 

126070706502-424   เบญญาภา  บุญลํ้า นางสาว 494 

125870703503-925   ปรมะ  รอดม(วง นาย 495 

126070703504-326   ปาริฉัตร  สร�อยนํ้า นางสาว 496 

125970703520-127   ปPยชนน,  มหแสงสวรรค, นาย 497 

อาจารย,วรลักษณ, ปOญญาธิติพงศ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 19/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร6) 
126070703503-528   พนัชกร  สุทธไชย นางสาว 498 

126070703516-729   พรชนก  เจริญรัตน, นางสาว 499 

125970703522-730   พันธิภา  สกุณี นางสาว 500 

126070703501-931   มัฐฑิชา  ชวนมา นางสาว 501 

125970701501-332   เมธาวี  คํ้าชู นางสาว 502 

125970706505-933   ยอดขวัญ  ซาไข นางสาว 503 

125770706504-634   วิมล  อุ(นเพ็ชร, นาย 504 

126070703512-635   ศิวกร  ตลับนาค นาย 505 

126070703513-436   ศุภชัย  พิทักษ,มงคล นาย 506 

125970703511-037   สาธิต  ทองสุกงาม นาย 507 

125970703521-938   อณติมา  หมีสมุทร, นางสาว 508 

125770706514-539   อดิศร  วัฒนะกิจ นาย 509 

126070703505-040   อภิชา  เช่ียวเวช นาย 510 

125770706508-741   อมฤตปะ  นาคชลธี นาย 511 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
125850705019-642   ธัญญาเรศ  ดาวพิเศษ นางสาว 512 ทอง

125850705015-443   อณัญญา  เกาฏีระ นางสาว 513 ทอง

125850706083-144   ปOณทรัศม,  พลเกียรติบุรโชติ นางสาว 514 เงิน

125850705004-845   ขนิษฐา  ทองทรัพย,ใหญ( นางสาว 515 

125850703218-646   เครือวัลย,  ทะยอม นางสาว 516 

125850703165-947   ชวิศา  คุ�มครอง นางสาว 517 

125850705083-248   ณัฐชยา  นภาดล นางสาว 518 

125850705082-449   ดลพร  อํานวยพงษ, นางสาว 519 

125850705078-250   นิตินัย  ภูดี นาย 520 

126060704021-851   พณชกร  สว(างเมฆ นาย 521 

125850705033-752   ภันฐิฌาพร  พรพิจัยภาค นางสาว 522 

125850703013-153   รัตนภูมิ  เลิศนันทวัฒน, นาย 523 

125850705086-554   รัตนาภรณ,  แสร,ภู( นางสาว 524 

อาจารย,สุริยา เทพิน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 10 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 20/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
125850703237-61   วรัชพล  บริบูรณ,ธนกุล นาย 525 

125850706055-92   วสันต,  เอมโอษฐ, นาย 526 

125850703236-83   อนุพงศ,  จตุปOญญาโชติกุล นาย 527 

125850705048-54   อารีญา  พุ(มศรี นางสาว 528 

125850705047-75   อุษณีย,  สมศรี นางสาว 529 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
125850703175-86   กรกนก  มิตรทอง นางสาว 530 

125850705092-37   กาญจนา  แก�วมณี นางสาว 531 

126060703014-48   กาญจนา  ย(างวินิจฉัย นางสาว 532 

125850706061-79   จันทร,ธิมาพร  นครสูงเนิน นางสาว 533 

125850703079-210   ชนนิกานต,  สมจิตต, นางสาว 534 

125850706026-011   โชติกา  สุทธิภโวทัย นางสาว 535 

125850706057-512   ณัฏศรา  หม่ันเกตุ นางสาว 536 

125850706058-313   ณัฐวดี  จันทร,โกมล นางสาว 537 

125850705022-014   ทัชชญา  เกษมกิตติธรา นางสาว 538 

125850703235-015   ทิพาพร  จันทรเทศ นางสาว 539 

125850705038-616   ธนวรรณ  เอี่ยมคง นางสาว 540 

125850705054-317   ธนาวดี  ศรีสด นางสาว 541 

125850705097-218   ธันยา  ต้ังจิตสมานมิตร นางสาว 542 

125850703118-819   ธีรพันธ,  วิบูลย,สุข นาย 543 

125850706012-020   พรพิมล  ประจันบาล นางสาว 544 

126060702039-221   พรรณราย  ไทยนอก นางสาว 545 

125850706067-422   ภัทรวรินทร,  แซ(เฮง นางสาว 546 

125850703238-423   รักษิณา  พรหมโชติ นางสาว 547 

125850705013-924   ลลิตพรรณ  คําพรรณ, นางสาว 548 

125850703009-925   วราลี  เทียมโสม นางสาว 549 

126060702002-026   วันรวี  อาบโกเศส นางสาว 550 

125850703008-127   วิรากร  โยคาวจร นางสาว 551 

อาจารย,บุษยมาลี ถนนทิพย,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 21/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
126060703002-928   วีระชัย  แซ(หย(าง นาย 552 

125850705050-129   สรารัตน,  สุราฤทธิ์ นางสาว 553 

126060704019-230   สิรินยา  โภคาชัยกูล นางสาว 554 

126060702001-231   สิริพร  ตันพิกุล นางสาว 555 

125850704080-932   อาวีวุฒิ  ยงสุวรรณ นาย 556 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ%าและเครื่องแต'งกาย) 
125850701042-233   กณภัทร  สมบูรณกุล นางสาว 557 

125850701012-534   กาญจน,ติมา  เนตรทอง นางสาว 558 

125850701018-235   กาญจนา  กางทา นางสาว 559 

125850701029-936   จีน  คลานกลาง นางสาว 560 

125850701005-937   ชยาภัสร,  ยอดแก(น นางสาว 561 

125750701021-838   ณัฐสิทธิ์  จันทรังษี นาย 562 

125850701010-939   ณัฐสิมา  สกฤษยรรยงค, นางสาว 563 

125850701034-940   ณิชากร  อุดมทรัพย, นางสาว 564 

125850701009-141   ธีรดา  แสงทอง นางสาว 565 

125850701024-042   ปรัชญาภรณ,  เจริญทศ นางสาว 566 

125850701007-543   พรพรรณ  สมัค นางสาว 567 

125850701016-644   พิมภัสรา  ราชจํานงค, นางสาว 568 

125850701026-545   พิราวรรณ  วรรณพัฒน,หิรัญ นางสาว 569 

125850701021-646   พีรวุฒิ  ส่ือเฉย นาย 570 

125850701041-447   ภัทราภรณ,  พงษ,พิพัฒน, นางสาว 571 

125850701036-448   ภิราพร  สุขแฉล�ม นางสาว 572 

125850701028-149   มณัสญา  ทะริยะ นางสาว 573 

125850701027-350   มาดีรัตน,  คําโสภา นางสาว 574 

125850701039-851   ระวิ  ลันดา นางสาว 575 

125850701014-152   รัตนาพร  วิบูลย,ชัยเดช นางสาว 576 

125850701015-853   วัชราภรณ,  ชะเสริมไพร นางสาว 577 

125850701038-054   หทัยวรรณ  ศิริชัยพาณิชย, นางสาว 578 

อาจารย,ประพาฬภรณ, ธีรมงคล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 11 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 22/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ%าและเครื่องแต'งกาย) 
125850701033-11   อนุธิดา  อดุลยชาติ นางสาว 579 

125850701006-72   อโรชา  สงวนศักด์ิ นางสาว 580 

125850701040-63   อารีย,  วรรณโก นางสาว 581 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
125850703182-44   กนกพร  สังบัวช่ืน นางสาว 582 

125850703219-45   กมลลักษณ,  เผือกพึ่ง นางสาว 583 

125850703132-96   กรกช  มานมูเลาะ นางสาว 584 

126060702028-57   กัญจน,อมล  แสงรัตน, นางสาว 585 

125850703178-28   กาญจนา  จงประสิทธิ์พร นางสาว 586 

125850703057-89   กิติกานต,  แรงเขตการณ, นางสาว 587 

125850703027-110   เกษสุดา  ชูเส�ง นางสาว 588 

126060702035-011   จันทารัตน  ภูมิโคกรักษ, นางสาว 589 

125850703240-012   จารุวรรณ  โมทะจิต นางสาว 590 

126060702017-813   จินดาพร  ทองประดับ นางสาว 591 

125850703203-814   จิราพร  นฤกร นางสาว 592 

125850703227-715   จิราภรณ,  เสถียรอุดร นางสาว 593 

125850703173-316   จุฑามาศ  เฉลิมนิธิ นางสาว 594 

126060702003-817   จุฑามาศ  รุ(งนุช นางสาว 595 

126060702034-318   เจตษฎา  สระแสงทรวง นาย 596 

125850703162-619   เจนจิรา  ปOTนอุดม นางสาว 597 

125850703053-720   เจียระไน  น�อยสําลี นางสาว 598 

125850703152-721   ฉัตรมงคล  สุขใจม่ันคง นาย 599 

126060702026-922   ชฎายุ  แสวงวิทย, นาย 600 

126060702027-723   ชนกานต,  ขอเจริญ นาย 601 

125850703156-824   ชนนิกานต,  รักดี นางสาว 602 

125850703066-925   ชนัญชิดา  คุ�มนาน นางสาว 603 

125850703055-226   ชนากานต,  หาญกิจจานุรักษ, นางสาว 604 

125850703232-727   ชนาภา  ลําเจียก นางสาว 605 

อาจารย,วรธร ป3อมเย็น

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 23/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
125850703019-828   ชัญญานุช  กาษร นางสาว 606 

125850703234-329   เชาวลิต  ดีโคตร นาย 607 

125750703086-930   เชิดศักด์ิ  ชูควร นาย 608 

125850703179-031   ฐานภา  ลานทองกุล นางสาว 609 

126060702029-332   ฐิติมา  ทวีการ นางสาว 610 

125850703129-533   ณฐวัฒน,  เอี่ยมเช่ือม นาย 611 

126060702012-934   ณัฏฐา  ประภัศน,สุตานนท, นางสาว 612 

125850703029-735   ณัฐชนน  หาญธนะสุกิจ นาย 613 

126060702019-436   ณัฐชา  ลาวัลย, นางสาว 614 

125850703052-937   ณัฐชา  สมบูรณ, นางสาว 615 

125850703068-538   ณัฐฏมณฑ,  ดัดแจ(ม นางสาว 616 

125850703222-839   ณัฐณิชา  ล้ีลาวัลย, นางสาว 617 

125850703051-140   ณัฐมนต,  สินธุไชย นางสาว 618 

125850703001-641   ดิเรก  ชูกล่ิน นาย 619 

126060702011-142   เดชาชัย  โพธิปOตมะ นาย 620 

125850703022-243   ธนกิตต์ิ  ยอดแสงเดือน นาย 621 

125850703017-244   ธนชัย  วิชาโคตร นาย 622 

125850703168-345   ธนโชติ  ขุนทอง นาย 623 

125850703082-646   ธนภัทร  ศิลปศาสตร, นาย 624 

125850703241-847   ธนฤกษ,  อัมพุนันทน, นาย 625 

126060702005-348   ธราวิชญ,  พลเจริญ นาย 626 

126060702015-249   ธวัชชัย  ไชยกูล นาย 627 

125850703030-550   ธวัชชัย  สุขณะ นาย 628 

125850703105-551   ธัญจิรา  มะโนชัย นางสาว 629 

125850703054-552   ธัญชนก  กล(อมบรรจง นางสาว 630 

125850703101-453   ธัญญา  สูชัยยะ นางสาว 631 

125850703124-654   ธัญลักษณ,  มาตฤปโยธร นางสาว 632 

ผศ.เจตนิพัทธ, บุณยสวัสดิ์

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 12 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 24/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
125850703122-01   ธันยพร  ภาวะนุภาพ นางสาว 633 

125850703211-12   ธัศระวี  รักสวน นางสาว 634 

125850703230-13   ธีรยุทธ  เมืองมา นาย 635 

126060702016-04   นคเรศ  คะเชนทร นาย 636 

125850703015-65   นพรัตน,  พรธนาชัย นางสาว 637 

125850703102-26   นภัสนันท,  กันมาธนวิชย, นางสาว 638 

125850703080-07   นภัสสร  มัสโอดี นางสาว 639 

125850703223-68   นรกมล  เอี่ยมจิตโสภา นางสาว 640 

125850703084-29   นฤเทพ  จอมเกาะ นาย 641 

125850703171-710   นันทกานต,  เหล(าอุฬาร นางสาว 642 

125850703062-811   นัสดนัย  มาประกอบ นาย 643 

125850703206-112   นิศารัตน,  ขุนศรี นางสาว 644 

126060702043-413   นุษบา  ดลชม นางสาว 645 

125850703031-314   เบญจมาภรณ,  ปานเพ็ชร นางสาว 646 

125850703111-315   เบญจวรรณ  จัดนอก นางสาว 647 

125850703023-016   เบญญาทิพย,  แพทย,เจริญ นางสาว 648 

125850703114-717   ปฏิพล  กันทะแก�ว นาย 649 

125850703020-618   ประภัสรา  คงศรีโรจน, นางสาว 650 

126060702025-119   ปPยะบุญ  สมัครทะเล นาย 651 

125850703174-120   ปุณณพฤกษ,  อินเอี่ยม นาย 652 

125850703131-121   พรชนัน  ทรัพย,มั่นงาม นางสาว 653 

125850703212-922   พัชรีญา  แหล(งสนาม นางสาว 654 

125850703123-823   พิมพ,ชนก  ปOญญายืน นางสาว 655 

125850703078-424   พิริยา  แสงธูป นางสาว 656 

125850703076-825   เพชรรัตน,  สุนทรวิภาต นางสาว 657 

125850703014-926   เพียงนับพร  มาลาดีสวัสดิชัย นางสาว 658 

125850703207-927   แพรวพรรณ  ศรไชย นางสาว 659 

อาจารย,สุมภา เทิดขวัญชัย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 25/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
125850703028-928   แพรวา  รุจิเรก นางสาว 660 

126060702022-829   ภัทระ  เนียมต้ัง นาย 661 

125850703125-330   ภาพิชชา  เชาวนชาติ นางสาว 662 

126060702033-531   ภารุณี  ยอดธรรม นางสาว 663 

125850703158-432   เยาวเรศ  ป3องกลาง นางสาว 664 

125850703231-933   รุจิกานต,  เส�งเอียด นางสาว 665 

126060702024-434   เริงชัย  รัตนวราหะ นาย 666 

125850703121-235   ลักษณพร  ภูมิสมบัติ นางสาว 667 

125850703225-136   วรกมล  จันทรสิริมงคล นางสาว 668 

125850703163-437   วรวรรณ  มาแสวง นางสาว 669 

126060702038-438   วรัญญา  บัวดก นางสาว 670 

125850703018-039   วรัญญา  เรือนจรัสศรี นางสาว 671 

125850703072-740   วรัญญา  อินทะชุบ นางสาว 672 

125550703099-641   วรางคณา  วิศรุตานันท, นางสาว 673 

125850703070-142   วัชเรนทร,  วรสุขวณิช นาย 674 

125850703126-143   วัยวัฒน,  งามกาละ นาย 675 

125850703205-344   วิรตา  คล(องการเงิน นางสาว 676 

125850703026-345   วีรวรรณ  ดวงมณี นางสาว 677 

126060702036-846   เวธนี  มณีกลาง นางสาว 678 

125850703161-847   ศศิภา  เขียนสอาด นางสาว 679 

125850703060-248   ศศิโสม  เนียมพลับ นางสาว 680 

125850703108-949   ศิรินรัตน,  ณรงค,เดชา นางสาว 681 

126060702010-350   ศิริพร  ปอยมะเริง นางสาว 682 

125750703054-751   ศุภนิดา  ศิริธีระศิลปS นางสาว 683 

125850703011-552   ศุภิสรา  มีนันท, นางสาว 684 

125850703081-853   สถิตรัชต  แก�วมุกดา นาย 685 

125850703024-854   สรุตา  เตAะหิรัญ นางสาว 686 

ผศ.วรรณภา หวังนิพพานโต

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 13 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 26/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
125850703074-31   สันติ  สมบูรณ,สุข นาย 687 

125850703220-22   สัพปOญญา  สุวรรณวงศ, นาย 688 

125850703214-53   สิรินยา  แซ(ด(าน นางสาว 689 

125850703172-54   สุกัญญา  ล�อดี นางสาว 690 

125850703209-55   สุคณทิพย,  ศิริรักษ, นางสาว 691 

126060702018-66   สุชาญ  ไม�เรียง นาย 692 

125850703065-17   สุทธิดา  ปุณณมีสุข นางสาว 693 

125850703075-08   สุเทพ  นิธิโชติรส นาย 694 

125850703160-09   สุธาสินี  หนูรักษ, นางสาว 695 

126060702021-010   สุธิดา  ธรรมวงศ, นางสาว 696 

126060702031-911   สุมิลตรา  อ(อนสนิท นางสาว 697 

125850703155-012   อนงค,รักษ,  เขตบุญพร�อม นางสาว 698 

125850703106-313   อภิชาติ  สมบัติมี นาย 699 

126060702013-714   อภิญญา  ปรานกระโทก นางสาว 700 

125850703006-515   อภิญญา  ลักษณะวิบูลย, นางสาว 701 

125850703104-816   อมราวดี  ศรีบุญรอด นางสาว 702 

125850703033-917   อรณี  ปPRนเพ็ชร, นางสาว 703 

125750703196-618   อรัญ  เกื้อบุญมา นาย 704 

126060702037-619   อวิกา  ยุวพรหม นางสาว 705 

125850703201-220   อัญชัน  สืบกล่ัน นางสาว 706 

125850703069-321   อินทุอร  สง(างาม นางสาว 707 

126060702040-022   อิษญากรณ,  กระจ(างอาจ นางสาว 708 

125850703116-223   อิสราภรณ,  สําราญจิตต, นางสาว 709 

125850703113-924   อุกกฤษฏ,  แพลือ นาย 710 

125850703226-925   อุรัสยา  ทองขลิบ นางสาว 711 

125850703166-726   เอกราช  รมยะยศวัฒน, นาย 712 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) 
125850705020-427   กฤษณา  คิดข�างบน นางสาว 713 

ผศ.พจนีย, บุญนา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 27/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) 
125850705093-128   กานต,  เสริฐวาสนา นาย 714 

125850705030-329   กิตติวัฒน,  สร�อยมาลี นาย 715 

125850705089-930   กีรติ  รัตนางกูร นาย 716 

125850705085-731   ขจิตรประภา  ศรีศรันยพงศ, นางสาว 717 

125850705058-432   ขวัญจิรา  จํารัสฤทธิ์ นางสาว 718 

125850705052-733   คริษฐา  ทรัพย,ทวี นางสาว 719 

126060703003-734   แคทลียา  สินสวรรค, นางสาว 720 

126060703025-035   จตุพร  แก�วอินชัย นางสาว 721 

126060703029-236   จารุณี  เยอส(อ นางสาว 722 

125850705039-437   จิรพัฒน,  ประทุมธารารัตน, นาย 723 

125850705059-238   จิรัฎฐ,  พุทธ นางสาว 724 

125850705063-439   จิรายุ  ซ้ิมเจริญ นาย 725 

125850705088-140   จุฑารัตน,  นวลหอม นางสาว 726 

126060703018-541   เจตพล  พลศรี นาย 727 

125850705014-742   ชนากานต,  มาถี นางสาว 728 

126060703019-343   ชนิดา  อุดมศิลปS นางสาว 729 

125850705005-544   โชติพัฒน,  โรจนะเสน นาย 730 

125850705074-145   ฐิติพันธ,  บุญมา นาย 731 

125850705037-846   ณัฐวัฒน,  เน่ืองอุทัย นาย 732 

125850705064-247   ติสรณ,  ธะนะชัย นาย 733 

125850705027-948   ทศพล  ศิริกิตติกุล นาย 734 

126060703015-149   ทับทิม  เจริญราช นางสาว 735 

126060703028-450   ทัศนีย,  อยู(ลือ นางสาว 736 

125850705049-351   ธนกร  ทองคําดี นาย 737 

125650705099-252   ธนกร  วงษ,กําภู นาย 738 

125850705096-453   ธนพงษ,  ปOตถานัง นาย 739 

125850705011-354   นัทธิชา  เหาะกุล นางสาว 740 

ว(าท่ีร�อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 14 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 28/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) 
125850705010-51   นันทฉัตร  ฉัตรเท่ียง นางสาว 741 

126060703012-82   นํ้าทิพย,  ใยดี นางสาว 742 

126060703001-13   นิจจารีย,  ดวงประเสริฐ นางสาว 743 

125850705018-84   นิชาภา  ทองอยู( นางสาว 744 

125850705094-95   นิตยา  ปOตถาวะโร นางสาว 745 

125850705095-66   นิออน  บัวคล่ี นางสาว 746 

125850705079-07   เบญจมาศ  พรมภักดี นางสาว 747 

125850705035-28   เบญจวรรณ  ชิณหงส, นางสาว 748 

126060703007-89   ประกายแสง  สถิตพัฒนาไพร นางสาว 749 

125850705070-910   ปานสิน  แตงทองแท� นางสาว 750 

126060703032-611   ปPยรัตน,  หารพลลาน นางสาว 751 

125850705031-112   ปPยาภรณ,  มนตรี นางสาว 752 

125850705029-513   พิชชาพร  เชิดชู นางสาว 753 

125850705026-114   พิชญ,สินี  ลํ้าเลิศยุทธศิลป นางสาว 754 

126060703013-615   พีรณัฐ  ร(าเริง นาย 755 

125850705008-916   ภัคสราภรณ,  แซ(ล่ิม นางสาว 756 

125850705090-717   ยศศนนท,  นิยม นาย 757 

126060703011-018   ยุวราภรณ,  เท(าเทียม นางสาว 758 

126060703004-519   รัตนา  สมบุญ นางสาว 759 

126060703024-320   รัตนา  สะโง� นางสาว 760 

126060703026-821   วรรนภา  ดงสุกร นางสาว 761 

125850705066-722   วรวิทย,  นิลสุขุม นาย 762 

126060703016-923   วิมลวรรณ  โพธิ์ชัยแสน นางสาว 763 

125850705003-024   ศรัณย,พร  สายทอง นางสาว 764 

125850705091-525   ศศิมล  กล(อมพันธ, นางสาว 765 

125850705007-126   ศิริกาญจน,  อิทธิปPยวัช นางสาว 766 

126060703017-727   ศิริวรรณ  ย(างวินิจฉัย นางสาว 767 

อาจารย,ศันสนีย, ทิมทอง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 29/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) 
125850705032-928   ศุภกานต,  เน้ือเย็น นางสาว 768 

126060703023-529   สมศักด์ิ  เม(อโป\ะกู( นาย 769 

125850705073-330   สรชัย  วัฒน,แก�ว นาย 770 

125850705081-631   สรวิศ  ใจศิริ นาย 771 

125850705077-432   สันติภาพ  ภมร นาย 772 

126060703005-233   สุข  นามแสง นางสาว 773 

125850705046-934   สุภาพร  แจ(มจํารัส นางสาว 774 

126060703033-435   สุวรรณี  จุลโพธิ์ นางสาว 775 

125850705084-036   หน่ึงฤทัย  รักอยู( นางสาว 776 

125850705034-537   อธินันท,  ช(างทรัพย, นางสาว 777 

125850705055-038   อรปรียา  เพ็ชรสว(างเกิด นางสาว 778 

125850705028-739   ไอรดา  วิเศษศิริลักษณ, นางสาว 779 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร6) 
126060704015-040   กัญญารัตน,  ศรีสวัสด์ิ นางสาว 780 

126060704003-641   กานต,พิชชา  นรนวล นางสาว 781 

125850706021-142   กุลวดี  ประพันชัย นางสาว 782 

125850706085-643   เกตุวดี  หาสํารี นางสาว 783 

125850706028-644   เกษมสันต,  อินทร,ทับ นาย 784 

125850706076-545   เครือวัลย,  สะพะพันธ, นางสาว 785 

125850706013-846   จักรกฤษณ,  คาระโส นาย 786 

125960706016-847   ชนิสรา  สองเมือง นางสาว 787 

126060704006-948   ชัญญา  เสริมศรี นางสาว 788 

125850706073-249   ชาญวิทย,  โพนเฉลียว นาย 789 

125850706074-050   ฐิติรัตน,  พุทธจันทร, นางสาว 790 

126060704014-351   ณัฐกานต,  นีสูงเนิน นางสาว 791 

125850706079-952   ณัฐณิชา  จันทร,หอม นางสาว 792 

125850706011-253   ณัฐยุทธ,  ศิริต้ังมงคลชัย นาย 793 

125850706023-754   ดิฐิพัฒน,  แสงสี นาย 794 

อาจารย,ศักรินทร, หงส,รัตนาวรกิจ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 15 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 30/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร6) 
125850706080-71   ทรงพล  บุตรจันทร, นาย 795 

125850706018-72   ธนพร  รอดเนียม นางสาว 796 

125850706053-43   ธนัชพรลักษณ,  สิมะรักษ,อําไพ นางสาว 797 

126060704011-94   ธรรมรินทร,  นะแก�ว นาย 798 

125850706025-25   ธัญกร  จนโพธิ์ นาย 799 

126060704007-76   นภัสวรรณ  เพชรสัมฤทธิ์ นางสาว 800 

125750706001-57   นราธิป  เลิศจิรรุ(งเรือง นาย 801 

125850706082-38   นัฐมล  บุตรศรี นางสาว 802 

126060704018-49   นํ้าผ้ึง  ร(มศรี นางสาว 803 

125850706086-410   นิธิกร  แว(นแก�ว นาย 804 

125850706072-411   เบญญทิพย,  เลิศวงศาโรจน, นางสาว 805 

125850706005-412   ประกาศิต  วงศ,อารี นาย 806 

125850706034-413   ปOทมา  ขุนณรงค, นางสาว 807 

125850706010-414   พงศกร  อินทรพิทักษ, นาย 808 

126060704008-515   พัทธ,ธีรา  จันทร นางสาว 809 

125850706009-616   เพ็ญพิชา  ตู�ศิริ นางสาว 810 

125850706003-917   ภัทรพล  พรหมดวง นาย 811 

125850706022-918   ภาณุเดช  ชุมดํา นาย 812 

125850706014-619   ภานุวัฒน,  จํานงค, นาย 813 

126060704010-120   มนตรี  สุขคง นาย 814 

125850706066-621   ยุวดี  ม�าล�อม นางสาว 815 

126060704016-822   รพีพรรณ  เจนจิตต,วรภัณฑ, นางสาว 816 

125850706033-623   รภัสวินทร,  กาญจนเทียนศรี นางสาว 817 

125850706092-224   รัชกร  วาธิโยธา นางสาว 818 

125850706007-025   ลลิตา  ก]งเม(ง นางสาว 819 

126060704013-526   วชิรา  วงศ,ราย นางสาว 820 

125850706019-527   วรวิทย,  ช(วยเจริญ นาย 821 

ผศ.มานิตย, แก�ววงษ,ศิริ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 31/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร6) 
126060704017-628   วิวัฒน,  มหาสิงห, นาย 822 

125850706015-329   ศักด์ิชัย  โนนทิง นาย 823 

125850706084-930   ศิริพร  อิ่มใจ นางสาว 824 

125850706063-331   สายฟ3า  จันศรี นาย 825 

125850706088-032   สาวิตรี  นุมาตรัมย, นางสาว 826 

126060704005-133   สิทธิชัย  การิกาญจน, นาย 827 

126060704002-834   สิริกานต,  จันทร,อนุ นางสาว 828 

125850706064-135   สิริญาภรณ,  พลดร นางสาว 829 

125850706001-336   สิริวัฒน,  บัวประยูร นาย 830 

125850706052-637   สุพัฒน,  ศรีอรุณ นาย 831 

125850706016-138   อนุชิต  สระขาม นาย 832 

125850706031-039   อพิศาล  ไกรสรรักษ,วงศ, นาย 833 

125850706093-040   อรญา  เมืองวงค, นางสาว 834 

126060704004-441   อรยา  สิงหพันธ, นางสาว 835 

125850706078-142   อาณาจักร  นกใหญ( นาย 836 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค%าแฟช่ัน) 
125850702033-043   กัญญารัตน,  สว(าง นางสาว 837 

125850702020-744   เกษราภรณ,  รัชสมบัติ นางสาว 838 

125850702007-445   ชัชรีย,  เจริญคณาสิทธิ์ นางสาว 839 

125850702001-746   ชารียา  เหาะกุล นางสาว 840 

125850702006-647   ติณฑ,  กล่ินชุมพล นาย 841 

125850702030-648   บุญยวีร,  วรเศรษฐ,ฐากุล นางสาว 842 

125850702012-449   ปPยนุช  เรืองหุ(น นางสาว 843 

125850702026-450   พัชชา  กล่ันทิพย, นางสาว 844 

125850702004-151   พัชริดา  ศรีคํา นางสาว 845 

125850702013-252   พิมวรินทร,  อินทร,เถื่อน นางสาว 846 

125850702028-053   แพรวนภา  สงวนโพธิ์ นางสาว 847 

125850702002-554   ภัทรสุดา  เทวงศา นางสาว 848 

อาจารย,ณัฐชยา เปQยแก�ว

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 16 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 32/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค%าแฟช่ัน) 
125850702018-11   วรรณพร  ยุธิษฐีรกุล นางสาว 849 

125850702029-82   สุรัสวดี  สังข,ยิ้มพันธุ, นางสาว 850 

125850702019-93   อาบพร  เทียมศรีทอง นางสาว 851 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีการอาหาร) 
125850704039-54   กฤตพร  สินจริยานนท, นางสาว 852 

125850704002-35   กาญจนา  สิงสนิท นางสาว 853 

125850704028-86   ครองขวัญ  แข็งแรง นางสาว 854 

125850704055-17   จิรัชญา  นุ(มลมูล นางสาว 855 

125850704088-28   จุฑามาศ  ชนะนาน นางสาว 856 

125850704083-39   ชนกานต,  ประจวบวัน นางสาว 857 

125850704045-210   ชนิดา  ตุ�มแสงทอง นางสาว 858 

125850704067-611   ชัชวาล  อรัญนารถ นาย 859 

125850704051-012   ชุติมา  โพธิ์สังข, นางสาว 860 

125850704085-813   ณัฏฐกิตต์ิ  ราชรุจิทอง นาย 861 

125850704037-914   ณัฐนรี  ประดิษฐ, นางสาว 862 

125850704065-015   ณัฐมล  เปล(งรัตน, นางสาว 863 

125850704053-616   ณัตกาญจน,  ห(อเพชร นางสาว 864 

125850704087-417   ทักษ,ดนัย  ใจมัน นาย 865 

125850704046-018   ทิพยาภรณ,  พูลประเสริฐ นางสาว 866 

125850704029-619   ธนัญญา  กุลมณี นางสาว 867 

125850704084-120   ธีรวัตร  ปOญจธารากุล นาย 868 

125850704023-921   นราทิพย,  อุดมศิลปS นางสาว 869 

125850704042-922   นัฐติกาล  จําปาอ(อน นางสาว 870 

125850704035-323   นันท,นภัส  เสนีนวล นางสาว 871 

125850704016-324   นารีรัตน,  เพลียแก(นแก�ว นางสาว 872 

125850704043-725   นิภาภรณ,  จูมวันทา นางสาว 873 

125850704047-826   เนตรวรัตม,  บุนนาค นางสาว 874 

125850704054-427   ปนัดดา  รอดน�อย นางสาว 875 

อาจารย,เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 33/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร6

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีการอาหาร) 
125850704011-428   ปOญจพล  อะโสต นาย 876 

125850704086-629   ปOญญา  อภินันทน, นาย 877 

125850704089-030   พรรณนภา  ดีกล่ัน นางสาว 878 

125850704033-831   พรรณปพร  นันทวิริยนนท, นางสาว 879 

125850704078-332   พรอุมา  นวลละออง นางสาว 880 

125850704092-433   พิสิทธิ์  นกแก�ว นาย 881 

125850704044-534   แพรวนภา  คอนงัน นางสาว 882 

125850704036-135   ฤดี  คล(องวิถี นางสาว 883 

125850704040-336   วรัญญา  งามผักแว(น นางสาว 884 

125850704063-537   สโรชา  เจริญสุข นางสาว 885 

125850704093-238   สิริวรรณ  นงค,ลักษ, นางสาว 886 

125850704003-139   สุกานดา  ปอแก�ว นางสาว 887 

125850704096-540   สุขุมาลลิณี  ชูทอง นางสาว 888 

125850704052-841   สุชาดา  บัตรพิมาย นางสาว 889 

125850704041-142   สุธีรา  บุญประสพ นางสาว 890 

125850704081-743   อาภัสรา  ลอยร(อน นางสาว 891 

125850704095-744   อารียา  ปอโนนสูง นางสาว 892 

125850703025-545   เจนณรงค,  ชูอําไพ ว(าท่ีร�อยตรี 893 

125850703021-446   ทศพล  สุทัศน, ว(าท่ีร�อยตรี 894 

126060704001-047   กมลรัตน,  สานพคุณ ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 895 

125850703112-148   ชณาทิพย,  ประทุมเกตุ ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 896 

125850705068-349   ธนวรรณ  แย�มพุชชง ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 897 

125850704071-850   สิริประภา  ด�วงสํารวย ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 898 

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การส่ือสารการตลาด) 
035870804505-151   ปรียาณัฐ  เสริมศิลปS นางสาว 899 

035870804502-852   พิยดา  ทองประเสริฐ นางสาว 900 

035970804506-753   รวิวรรณ  ฉิ่นไพศาล นางสาว 901 

035770804509-554   วิภาวี  เวศย,ชวลิต นางสาว 902 

อาจารย,น�อมจิตต, สุธีบุตร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 17 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 34/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
035850805206-71   ศิรดา  จันทนา นางสาว 903 ทอง

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
035850805530-02   กัญชพร  กนกวณิชย,กุล นางสาว 904 เงิน

035850805338-83   ฐิตินันท,  พันธ,กมล นาย 905 

035850805115-04   ธนัช  รัตนโชติ นาย 906 

035850805421-25   บัณฑิดา  รัชพิศาล นางสาว 907 

035850805309-96   สุนทรีย,  ฐิตะสุวรรณ นางสาว 908 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ6) 
035850805247-17   กาญจนา  ชิณศรี นางสาว 909 

035850805225-78   กาญจนา  ดีบุกคํา นางสาว 910 

035850805132-59   กิตติชัย  ตันติวรรณศิล นาย 911 

035850805048-310   กิตติธัช  กล่ินสายหยุด นาย 912 

035850805550-811   เกวลิน  คงคํา นางสาว 913 

035850805543-312   เกียรติศักด์ิ  วงษ,ภูดร นาย 914 

035850805122-613   จักรพันธ,  จิ๋วเจริญ นาย 915 

035850805454-314   จักรภัทร  เมืองปฐม นาย 916 

035850805252-115   จิดานุช  สุขเกษม นางสาว 917 

035850805534-216   จิรายุ  รุจิพงษ,วาที นาย 918 

035850805118-417   จุฑามาศ  แซ(ต้ัง นางสาว 919 

035650801051-518   จุฑาวรรณ  ผลเจริญ นางสาว 920 

035850805232-319   ชนกานต,  ม(วงคํา นางสาว 921 

035850805128-320   ชนนิกานต,  เกล็ดเครือมาศ นางสาว 922 

035850805035-021   ชนพล  มณีรัตน, นาย 923 

035850805233-122   ชลธิชา  มุนินทรวัฒนา นางสาว 924 

035750805295-223   ชวัลนุช  ยะสูงเนิน นางสาว 925 

035850805545-824   ชุติพงศ,  ทิพย,แสง นาย 926 

035850805529-225   เชาวลิต  ภูศรีฐาน นาย 927 

035750805247-326   ณรงค,ชัย  พูลพร นาย 928 

035850805137-427   ณฤดี  ล�อธรรมจักร นางสาว 929 

อาจารย,ธีรวัจน, อุดมสินเจริญกิจ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 35/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ6) 
035850805526-828   ณัฐชนน  หม่ืนพันธ,ชู นาย 930 

035850805413-929   ณัฐชลัยย,  จูมแพง นางสาว 931 

035850805358-630   ณัฐชา  เกิดพินธุ, นางสาว 932 

035850805356-031   ณัฐธิดา  รัตนไพบูลย, นางสาว 933 

035850805249-732   ณัฐธิดา  แสงอรุณ นางสาว 934 

035750805197-033   ดบัสวิน  อริยะทรัพย, นาย 935 

035850805508-634   ทศพล  เกตุจํารูญ นาย 936 

035850805525-035   ทิพจุฑา  สายวรรณะ นางสาว 937 

035850805520-136   ทิวาพร  โขนชัยภูมิ นางสาว 938 

035850805142-437   ธน  วัฒนสุโรโรจน, นาย 939 

035850805440-238   ธัญรดากาญจน,  แจ(มเจริญ นางสาว 940 

035850805445-139   ธีรวัฒน,  ทวีศักด์ิ นาย 941 

035850805135-840   นิสา  หวังทอง นางสาว 942 

035850805121-841   บวรภัค  มงคลแผ�ว นาย 943 

035850805007-942   ปณิชา  จิรรุ(งธนกร นางสาว 944 

035850805350-343   ปวรปรัชญ,  ทองสุขนาม นาย 945 

035850805029-344   ปวีร,  ธรภาพพิศาล นาย 946 

035850805344-645   ปPยะพร  ประดิษฐ,จา นางสาว 947 

035850805427-946   พรชนก  พินทรัพย, นางสาว 948 

035850805414-747   พรนภา  จันทร,มานะเจริญ นางสาว 949 

035850805302-448   พรรณิภา  อินทชยาคม นางสาว 950 

035850805231-549   พลอยนภัส  อนันต,เดชจิรกุล นางสาว 951 

035850805324-850   พัชรียา  สุดตา นางสาว 952 

035850805141-651   พิชชาภา  เชิดชู นางสาว 953 

035850805305-752   พิชญาภา  ภู(ประภา นางสาว 954 

035850805434-553   พิมพ,ชนก  มะซอ นางสาว 955 

035850805017-854   พิสิทธิ์  ล้ิมตระกูล นาย 956 

อาจารย,อภิญญ,พัทร, กุสิยารังสิทธิ์

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 18 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 36/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ6) 
035850805033-51   พีรพล  ไพรงาม นาย 957 

035850805016-02   รสิตา  เกตุแก�ว นางสาว 958 

035850805256-23   รักษ,ศณามน  ยี่จีน นางสาว 959 

035850805531-84   รังสิมันต,  โปงธิยา นาย 960 

035850805220-85   รัฐศาสตร,  ออกแกร�ง นาย 961 

035850805331-36   รัตนาภรณ,  พินลํายอง นางสาว 962 

035850805539-17   ลลินดา  โสตถิวรนันท, นางสาว 963 

035850805428-78   วรัญญา  มีมุ�ย นางสาว 964 

035850805507-89   วิวัฒน,  เฉลิมพงษ, นาย 965 

035850805418-810   ศลิษา  รายะนคร นางสาว 966 

035850805112-711   ศศิประภา  บ(อสุข นางสาว 967 

035850805229-912   ศศิภรณ,  เสรีอรุโณ นางสาว 968 

035850805032-713   เสฏฐวุฒิ  เรืองนนท, นาย 969 

035850805430-314   อรนิภา  พรหมเกิด นางสาว 970 

035850805527-615   อรรถศิลปS  นิเรียงรัมย, นาย 971 

035850805433-716   อิกษณา  วิทยนันท, นาย 972 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน6และวิทยุกระจายเสียง) 
035850805129-117   กฤษกร  สุวรัตน, นาย 973 

035850805044-218   กฤษฎาพร  ภู(งามช่ืน นางสาว 974 

035850805246-319   กิตตินันท,  วัฒนธิติกุล นาย 975 

035850805353-720   เขตอุดม  สูติวราพันธ, นาย 976 

035850805106-921   จักรกฤช  ใจเท่ียง นาย 977 

035850805050-922   จักรพันธ,  ภิรมย,ครุฑ นาย 978 

035850805360-223   จิรภัทร  เชาว,หม่ืนไวย นางสาว 979 

035850805208-324   ชาตบดี  สถิรรัตน, นาย 980 

035850805441-025   ญาณิศา  ณ เชียงใหม( นางสาว 981 

035850805544-126   ณัฏฐา  หมู(ผ้ึง นางสาว 982 

035850805045-927   ณัฐณิชา  มวลชัยภูมิ นาย 983 

อาจารย,ชาญ เดชอัศวนง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 37/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน6และวิทยุกระจายเสียง) 
035850805535-928   ดลยา  เกียรตินอก นางสาว 984 

035850805140-829   ธนพล  นักรู� นาย 985 

035850805149-930   ธนาบดี  ยศธร นาย 986 

035850805021-031   ธนิดา  อิ่มเอก นางสาว 987 

035850805538-332   ธิติยา  ภาษาฐิติ นางสาว 988 

035750805038-633   ธีรวัฒน,  คูธํารงกุล นาย 989 

035850805148-134   ธีริศรา  เทียมฮ�อ นางสาว 990 

035850805009-535   นริศรา  เกียมทอง นางสาว 991 

035850805031-936   นริศรา  ศิริศักดิ์ นางสาว 992 

035850805139-037   นวพล  ศรีบุรินทร, นาย 993 

035850805219-038   นัจนันท,  ตระการไทย นางสาว 994 

035850805506-039   นิรัชรินทร,  ขัดปPนใจ นางสาว 995 

035850805230-740   ประภัสสร  บํารุงพืช นางสาว 996 

035850805355-241   ประสิทธิ์  แท(นศิลา นาย 997 

035850805001-242   ปPญานุช  รัตนเพียร นางสาว 998 

035850805133-343   พรตะวัน  เกษมสานต, นางสาว 999 

035850805348-744   พรพิมล  จีนเจนกิจ นางสาว 1000 

035850805532-645   พลอยไพลิน  เจริญจิต นางสาว 1001 

035850805516-946   พัลลภ  ไผ(โต นาย 1002 

035850805438-647   พัสกร  ยลระบิล นาย 1003 

035850805203-448   พิมกาญจนา  กาบแก�ว นางสาว 1004 

035850805047-549   ไพลิน  พิศดาร นางสาว 1005 

035850805451-950   ภัทราพร  มะธิมาตา นางสาว 1006 

035850805426-151   ภาคภูมิ  ชูทองรัตน, นาย 1007 

035850805503-752   ภิรมย,สุรางค,  อรรถจินดา นางสาว 1008 

035850805202-653   ภูมบดินทร,  เผ่ือนปฐม นาย 1009 

035850805023-654   รังสิมา  ตระการจันทร, นางสาว 1010 

อาจารย,นิศากร ไพบูลย,สิน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 19 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 38/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน6และวิทยุกระจายเสียง) 
035850805304-01   รัชภัฏ  กลัดสุขใส นาย 1011 

035850805436-02   วณิชชา  บุญพรพิเชษฐ, นางสาว 1012 

035850805354-53   วรพรรณ  วัดบุญเล้ียง นางสาว 1013 

035850805004-64   วรวรรณ  แววนกยูง นางสาว 1014 

035850805147-35   วริศ  เกตุชาติ นาย 1015 

035850805333-96   วฤนนท  ฉ่ําสมบูรณ, นางสาว 1016 

035850805332-17   สหรัชต,  เกียรติเสริมสุข นาย 1017 

035850805346-18   สินีณัฏฐ,  ทุ(งบางน�อย นางสาว 1018 

035850805537-59   สิริกัลยา  วงศ,ป3อม นางสาว 1019 

035850805146-510   สิริกาญจน,  ฉายภมรรัตน นางสาว 1020 

035850805435-211   สุพิชชา  สุ(มหิรัญ นางสาว 1021 

035850805020-212   อัจฉราพร  สอนศิริ นางสาว 1022 

035850805109-313   อัมรินทร,  เอี่ยมอักษร นาย 1023 

035850805551-614   อารีฎา  ชูช(วย นางสาว 1024 

035850805030-115   อารียา  คชวงษ, นางสาว 1025 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
035850805553-216   กฤษฎ,  ธนาวณิชยา นาย 1026 

035850805336-217   คุณานนท,  ทิมใจทัศน, นาย 1027 

035850805003-818   เจนจิรา  เทียนทอง นางสาว 1028 

035850805335-419   ชนาธิป  งามศิริเลิศสกุล นาย 1029 

035850805024-420   ชลกานต,  ชูชีพ นาย 1030 

035850805037-621   เชษฐ,ธิดา  มีชนะ นางสาว 1031 

035850805018-622   ณัฎฐณิชา  ต�องสุดใจธรรม นางสาว 1032 

035850805138-223   ณัฏฐกิตต์ิ  เจริญสุข นาย 1033 

035850805251-324   ณัฐกานต,  ศรีสุวิทย,วงศ, นาย 1034 

035850805408-925   ดวงพร  อินแตง นางสาว 1035 

035850805250-526   ตติยา  จุลกิจสุวรรณ นางสาว 1036 

035850805204-227   ตยาคี  เพ็ชรสีม(วง นาย 1037 

อาจารย,พงศ,กฤษฎิ์ พละเลิศ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 39/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด%านขวา)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
035850805456-828   ตรีทิพย,นิภา  ณ สงขลา นางสาว 1038 

035850805412-129   ธนภร  ภัทรโสภาชัย นางสาว 1039 

035850805423-830   ธนวรรณ  ศรีดี นางสาว 1040 

035850805134-131   ธนินวิชญ,  เปQRยมสมบูรณ, นาย 1041 

035850805041-832   ธัญญบูรณ,  สมเนตร, นาย 1042 

035850805226-533   ธัญญารัตน,  มีประเทศ นางสาว 1043 

035850805043-434   ธีรภัทร  ไพเมือง นาย 1044 

035850805150-735   นนทวัฒน,  ทรัพย,ประเสริฐ นาย 1045 

035850805221-636   นนทวัฒน,  ธนพัฒน,รัฐกุล นาย 1046 

035850805409-737   นาคภคินี  คุ�มเณร นางสาว 1047 

035850805450-138   เบญจวรรณ  สังข,มงคล นางสาว 1048 

035850805120-039   ปพน  ก(อเจดีย, นาย 1049 

035850805401-440   ปOณณพัทธ,  เจียมจิรานนท, นางสาว 1050 

035850805237-241   พงศกร  บุญเต้ีย นาย 1051 

035850805113-542   พรพรรณ  ใจเท่ียง นางสาว 1052 

035850805444-443   พรพิมล  เสมเจริญ นางสาว 1053 

035850805046-744   พรรณรายน,  ทรัพยานนท, นางสาว 1054 

035850805345-345   พิสิษฐ  สามารถ นาย 1055 

035850805038-446   พีร,ชนา  ทาทิตย, นางสาว 1056 

035750805035-247   เพ็ญนภา  กิจธรรม นางสาว 1057 

035850805238-048   ภัคพล  เกษมพันธุ, นาย 1058 

035850805130-949   ภานุพงค,  ปานคง นาย 1059 

035850805419-650   ภานุพงศ,  แสนจันทร, นาย 1060 

035750805133-551   ภาสุ  ตะเภาพงษ, นาย 1061 

035850805515-152   มหัจฉริย  ท(ากระเชียง นาย 1062 

035850805222-453   รัตติกานต,  สังข,เงิน นางสาว 1063 

035850805039-254   วรรณรดา  แก�วยก นางสาว 1064 

อาจารย,สุพินดา สุวรรณศรี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 20 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 40/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด%านซ%าย)

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
035850805236-41   วิชุกร  ทองท(าฉาง นาย 1065 

035850805205-92   วิลาสิณี  เผ่ือนเผ(าสูง นางสาว 1066 

035850805351-13   เศรษฐพงษ,  คงทน นาย 1067 

035850805343-84   สหชาติ  จักรพล นาย 1068 

035850805136-65   สุขเกษม  ลิขิตธนพงศ, นาย 1069 

035850805306-56   สุทธิลักษณ,  อินแก�วพะเนา นางสาว 1070 

035850805425-37   สุภาภรณ,  ความเพียร นางสาว 1071 

035850805114-38   สุรักคณา  ว(องไวพาณิชย, นางสาว 1072 

035850805439-49   หทัยชนก  ยังสุข นางสาว 1073 

035850805144-010   อนุชิต  พันธ,พงษ, นาย 1074 

035850805010-311   อนุพงศ,  จินดาธนานันท, นาย 1075 

035850805420-412   อรปรียา  หนองใหญ( นางสาว 1076 

035850805330-513   ชัยวุฒิ  เผ่ือนปฐม ว(าท่ีร�อยตรี 1077 

035850805347-914   พัฒนชาระ  สายทอง ว(าท่ีร�อยตรี 1078 

035850805002-015   มฆวัน  พุกบางจาก ว(าท่ีร�อยตรี 1079 

035850805422-016   นุชภาพร  สุเทวี ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1080 

035850805303-217   ภัทรานิษฐ  เกียรติบํารุง ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1081 

035850805036-818   สัญญพรรณ  เสริมสุข จ(าสิบเอก 1082 

 คณะครุศาสตร6อุตสาหกรรม

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
035960505018-619   วุฒิชัย  เหล(าแสงไทย นาย 1083 เงิน

035750505018-120   รังสรรค,  ศรีรุ(งเรือง นาย 1084 

 ปริญญาครุศาสตร6อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ:า) 
035750504009-121   กมลวรรณ  สกุณา นางสาว 1085 

035750501009-422   กิตติภัฎ  ชินพัณณ, นาย 1086 

035750504008-323   กุลธิดา  แจ(มเสมอ นางสาว 1087 

035750501005-224   จิตราภรณ,  น�อยสมบัติ นางสาว 1088 

035750501002-925   จิรานุวัฒน,  เวียงแก นาย 1089 

035750501021-926   ฉัตรชัย  ทัพไทย นาย 1090 

035750504016-627   ณัฐพล  บัวขาว นาย 1091 

อาจารย,รวีพร จรูญพันธ,เกษม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 41/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด%านขวา)

 คณะครุศาสตร6อุตสาหกรรม

 ปริญญาครุศาสตร6อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ:า) 
035750504015-828   ตรัยวัชร  กาญจนาประดิษฐ, นาย 1092 

035650505004-329   ทัตกิตต์ิ  ชาติสุวรรณ นาย 1093 

035750504012-530   ธนัชพร  อินทรสูรย, นางสาว 1094 

035650501015-331   ธนากร  แทนไธสง นาย 1095 

035750504001-832   ธีรพัฒน,  อรุณรัตน, นาย 1096 

035550505021-933   นนทนันท,  รักเมือง นาย 1097 

035750505014-034   นพพร  ปOถมารถ นาย 1098 

035750505020-735   นุชปวีณ,พร  บุตรศรี นางสาว 1099 

035750504013-336   ปOณณวิชญ,  คงสมาน นาย 1100 

035650501022-937   ปPRนมณัส  ธูปปORน นาย 1101 

035450501026-538   ภูมิเดช  ไทยภักดี นาย 1102 

035650501024-539   ฤทธิชัย  หงษ,ทอง นาย 1103 

035550505022-740   วัชรพงษ,  ปรือปรัง นาย 1104 

035550505013-641   วิบูลย,ชัย  วิไลลักษณ, นาย 1105 

035750505019-942   วีรยุทธ  ศรีงาม นาย 1106 

035650501017-943   สรายุทธ  จงเทพ นาย 1107 

035450504021-344   สัตยา  สิงห,ครุธ นาย 1108 

035650501023-745   สุชน  ทองพรม นาย 1109 

035750501001-146   สุธิตา  สังข,คร นางสาว 1110 

035650501009-647   สุธีรา  เฉลิมศรี นางสาว 1111 

035750505002-548   สุนิษา  ออกแมน นางสาว 1112 

035750504006-749   สุริยา  เสือพงษ,ใหญ( นาย 1113 

035750504007-550   อรรถสิทธิ์  พานทอง นาย 1114 

035750504010-951   อารีรัตน,  พึ่งดี นางสาว 1115 

035650504038-252   เอกชัย  สบายจิตร นาย 1116 

 ปริญญาครุศาสตร6อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
035860502213-853   กฤต  เปPงสูง นาย 1117 

035860502202-154   คมกริช  นันเสนา นาย 1118 

ผศ.นิธิพัฒน, อิ๋วสกุล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 21 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 42/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด%านซ%าย)

 คณะครุศาสตร6อุตสาหกรรม

 ปริญญาครุศาสตร6อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
035860502201-31   จิรารุ(ง  ไกรเทพ นาย 1119 

035650503025-02   เจษฏา  ทองลาด นาย 1120 

035750503010-03   ณัฐพล  แก�วเรือง นาย 1121 

035350503038-04   ณัฐศิลปS  ปPRนวงษ,งาม นาย 1122 

035750503026-65   ดลฤดี  เขียวเขว�า นางสาว 1123 

035860502205-46   ทวีศักด์ิ  แสงสุวรรณ, นาย 1124 

035750502007-77   ทักษิณ  โกศัลวิตร, นาย 1125 

035550503023-78   ธนทรัพย,  จารุไชย นาย 1126 

035350503022-49   นฤชา  มะหาโชค นาย 1127 

035750503018-310   ประภัสสร  โพธิ์ศรี นางสาว 1128 

035860502210-411   ปรัชญา  อามาตย,สมบัติ นาย 1129 

035860502216-112   พรรณรัตณ,  สุนทรบัณฑิตย, นาย 1130 

035860502211-213   ภูมิศักด์ิ  เศียรกระโทก นาย 1131 

035750502015-014   มงคล  ดลลออ นาย 1132 

035650503014-415   ยุทธนา  แปงการิยา นาย 1133 

035860502214-616   รัฐธีร,  ไชยอุดมพิทักษ, นาย 1134 

035750503002-717   วรพรต  บุนนาค นาย 1135 

035750503011-818   วรรณชณา  วันติยา นางสาว 1136 

035750503021-719   วิษณุ  แจ�งธรรม นาย 1137 

035860502204-720   ศรายุทธ  ปPตานุวัฒน, นาย 1138 

035860502203-921   ศุภฤกษ,  พรมจาด นาย 1139 

035860502209-622   สมบัติ  ลีลาศ นาย 1140 

035550502003-023   สุวิสิทธิ์  มนตรี นาย 1141 

035750503024-124   อนุชา  มหาวงษ, นาย 1142 

035750503003-525   อนุชา  อากาสสุภา นาย 1143 

035650503024-326   อภิชาติ  ชมประสพ นาย 1144 

035750503009-227   อภิพัฒน,  เพียรจัด นาย 1145 

อาจารย,วิชชา อุปภัย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 43/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด%านขวา)

 คณะครุศาสตร6อุตสาหกรรม

 ปริญญาครุศาสตร6อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
035860502206-228   อริย,ธัช  ภูชญานิน นาย 1146 

035450503039-629   ศราวุฒิ  มาสะทํา นาย 1147 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ:า) 
035960505029-330   จรัล  ปานทน นาย 1148 

035960501022-231   ชยากร  ศรีพิเชฐกุล นาย 1149 

035960505036-832   ณัฐพงศ,  พลายด�วง นาย 1150 

035960505001-233   ณัฐพล  มานะ นาย 1151 

035960505009-534   ณัฐวุฒิ  เลิศภูเขียว นาย 1152 

035960505010-335   ธนภพ  ฉัตรศิริศุภเลิศ นาย 1153 

035960505020-236   ธวัชชัย  จอมสาร นาย 1154 

035960505021-037   นพมาศ  แววเพ็ชร, นางสาว 1155 

035960505003-838   นิติพงศ,  อามหนู นาย 1156 

035960505026-939   นิติพล  ม่ันศักด์ิ นาย 1157 

035960505027-740   พงศกร  เกตุการุณ นาย 1158 

035960505028-541   พงศกร  มณีรัตน, นาย 1159 

035960505033-542   พรหมเทพ  นครเขตต, นาย 1160 

035960505034-343   พิทักษ,  ประดาพล นาย 1161 

035960505019-444   พีรพัฒน,  นาวีเสถียร นาย 1162 

035960505002-045   วรรณชนะ  ภิลุมวงศ, นาย 1163 

035960505037-646   อภิสิทธิ์  หมาดสง(า นาย 1164 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
036060503017-847   เกรียงศักด์ิ  บุตรสามบ(อ นาย 1165 

036060503028-548   เกียรติศักด์ิ  สมัญญา นาย 1166 

036060502011-249   จักริน  บุญกลาย นาย 1167 

036060503021-050   จิระศักด์ิ  อัฐแป นาย 1168 

035960502040-351   จีระศักด์ิ  สุโกมล นาย 1169 

036060502038-552   ชาญพิษณุ  เทียนคํา นาย 1170 

036060503026-953   ฐานธิษณ,  บุญมา นาย 1171 

036060503019-454   ณัฐไชยนันต,  จิตรีงาม นาย 1172 

อาจารย,ภูเบท อินทขันตี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 22 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 44/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด%านซ%าย)

 คณะครุศาสตร6อุตสาหกรรม

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
036060503005-31   ดํารงศักด์ิ  แก�วคงคา นาย 1173 

036060503023-62   ทัศนพงษ,  จตุพรชัยมงคล นาย 1174 

035860502019-93   ทินวัฒน,  พัฒธานี นาย 1175 

036060502026-04   ธนากร  ศิรินัย นาย 1176 

036060503016-05   ธีรศักด์ิ  หมอปาน นาย 1177 

036060502040-16   นราธร  แซ(โห นาย 1178 

036060502006-27   นราวิชญ,  อ(อนปรางค, นาย 1179 

036060503018-68   นันทวัฒน,  ทองใบอ(อน นาย 1180 

036060502039-39   เนติพงศ,  พุ(มคํา นาย 1181 

036060502037-710   ปรเมศวร,  เรืองสม นาย 1182 

036060503013-711   พชรพล  จําปาพันธ, นาย 1183 

036060503003-812   พิทวัส  พึ่งเพ็ชร นาย 1184 

035960503030-313   ภควัตร  นามมนตรี นาย 1185 

036060502004-714   ภรัณยู  สุริยันต, นาย 1186 

035960502003-115   รณฤทธิ์  กัณหา นาย 1187 

036060503014-516   รังสิพงษ,  อินอักษร นาย 1188 

036060502007-017   วรวุฒิ  ชมภูผล นาย 1189 

036060502015-318   วัชสันต,  ลงกลิกานนท, นาย 1190 

036060502029-419   ศรัณย,  สูตรไชย นาย 1191 

036060502042-720   ศรายุธ  รอดเพ็ง นาย 1192 

036060502033-621   ศิลาทิพย,  ศรีลายอดน�อย นาย 1193 

035960502038-722   สหรัฐ  อิ่มเต็ม นาย 1194 

035860503732-623   สันห,ฤทัย  บํารุงเขต นางสาว 1195 

036060502021-124   สิวดล  ปOTนเปQRยมทอง นาย 1196 

036060503024-425   อดิศักด์ิ  ทองเรือง นาย 1197 

036060503001-226   อดิศักด์ิ  ธีระเสถียร นาย 1198 

036060502034-427   อิทธิพล  จีนเท(ห, นาย 1199 

อาจารย,วันรักษ, ศรีสังข,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 45/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด%านขวา)

 คณะครุศาสตร6อุตสาหกรรม

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
035960502042-928   เอกภพ  สุวรรณี นาย 1200 

036060503015-229   ชนัยชนม,  ผิวขัวเรียง ว(าท่ีร�อยตรี 1201 

036060503004-630   พศวัตน,  กุลสุก ว(าท่ีร�อยตรี 1202 

036060503012-931   สุณัฐธานนท,  ศรีงาม ว(าท่ีร�อยตรี 1203 

036060502041-932   สายใย  เอี่ยมสะอาด ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1204 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
135850603136-933   ฉัตรสุดา  ทองแก�ว นางสาว 1205 ทอง

135850601030-634   ศศิประภา  บ(อพิมาย นางสาว 1206 ทอง

135850601022-335   อัจฉริยา  ก.ศรีสุวรรณ นางสาว 1207 ทอง

135850603210-236   รสิกา  ประสพวงษ, นางสาว 1208 เงิน

135850603242-537   ณัฐพร  เฉลิมล�น นางสาว 1209 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
135850604029-538   เจนจิรา  อ(อนคํา นางสาว 1210 

135850601029-839   ลักษิกา  ภูวภักดีวงศ, นางสาว 1211 

135850604030-340   อรพิมล  โยทองยศ นางสาว 1212 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผ%า) 
135850601026-441   กรชนก  ทองมลีวรรณ นางสาว 1213 

136060601003-842   จารวี  ยังชีพสุจริต นางสาว 1214 

135850601005-843   เจนจิรา  เกษมณี นางสาว 1215 

136060601006-144   เจนจิรา  พรหมเดช นางสาว 1216 

136060601008-745   ณภัทร  เมธสุทธิ์ นาย 1217 

135850601036-346   ทิพย,วดี  ลิขิตบุญประดิษฐ, นางสาว 1218 

136060601004-647   ธนัชพร  พรมศรี นางสาว 1219 

135850601012-448   นภัสวรรณ  วธารักษ, นางสาว 1220 

135850601025-649   นฤมล  แซ(กี้ นางสาว 1221 

135850601017-350   นัทธมน  จงใจ นางสาว 1222 

135850601040-551   พัชรินทร,  อินบุตร นางสาว 1223 

136060601001-252   เพ็ญสิริ  การุณบริรักษ, นางสาว 1224 

135850601033-053   แพรวพรรณ  เอี่ยมระเบียบ นางสาว 1225 

135850601021-554   ไพรินทร,  มีสวัสด์ิ นางสาว 1226 

อาจารย,ภาวนา ชูศิริ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 23 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 46/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด%านซ%าย)

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผ%า) 
135850601034-81   เฟ`Rองฟ3า  บุญใหญ( นางสาว 1227 

135850601011-62   เยาวเรศ  ทองนาค นางสาว 1228 

135850601016-53   ศิรณัฏฐา  วิชิตพันธุ, นางสาว 1229 

136060601010-34   สมิตรา  สุรินทร, นาย 1230 

135850601024-95   สุธิภา  มาหมี นางสาว 1231 

135850601010-86   สุพรรษา  ป3อมเมือง นางสาว 1232 

136060601005-37   สุวรรณา  ประกายลีสกุล นางสาว 1233 

136060601009-58   สุวรรณี  เพ็ชรปานกัน นางสาว 1234 

136060601002-09   สุวรีย,  แก�วคํามา นางสาว 1235 

135850601020-710   อภิญญา  โถปOญญา นางสาว 1236 

136060601013-711   อภิรดี  เพชรวัตร นางสาว 1237 

135850601027-212   อรวรรณ  จันทรคุปต, นางสาว 1238 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ) 
135850602010-713   กันตาภา  คําจันทรา นางสาว 1239 

135850602019-814   เกวลิน  หิรัญญาพร นางสาว 1240 

135850602015-615   จันทร,รัตน,  ทับทิมเขียว นางสาว 1241 

135850602006-516   จุฑามาศ  พาหาสิงห, นางสาว 1242 

135850602014-917   ชัญญา  มะริโค นางสาว 1243 

135850602008-118   ณิชา  พงษ,ธนาคม นางสาว 1244 

135850602007-319   ธนัชชา  เสือสุด นางสาว 1245 

135850602005-720   นรากร  พรมกัณฑ, นาย 1246 

135850602009-921   ภัทราพร  ไวยะเขตกรณ, นางสาว 1247 

135850602018-022   รัชนีกร  จันทร,ทอง นางสาว 1248 

135850602011-523   ศรารักษ,  หาญพรม นางสาว 1249 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ) 
135850603232-624   กมลฉัตร  ช�อยเช้ือดี นางสาว 1250 

135850603217-725   ชมพูนุช  ปนานนท, นางสาว 1251 

135850603125-226   ชัชพล  อรัณยะนาค นาย 1252 

135850603116-127   ชาญวุฒิ  งามฉวี นาย 1253 

อาจารย,ไอรดา สุดสังข,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 47/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด%านขวา)

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ) 
135850603221-928   ชิตญารัตน,  สอนสําแดง นาย 1254 

135750603240-129   ฐาวฤต  เพลินเพราพรรณ นาย 1255 

135850603131-030   ฐิติมา  ศรีเสริม นางสาว 1256 

135850603137-731   ณัฐวัตร  อุบลแย�ม นาย 1257 

135850603105-432   ณัฐิตา  ช่ืนเจริญ นางสาว 1258 

135850603228-433   ดนุดา  บุตรดาจันทร, นางสาว 1259 

135850603101-334   ดาราวรรณ  เขียนไชยขันธ, นางสาว 1260 

135850603104-735   ดุจนภา  อมฤตหิรัญ นางสาว 1261 

135850603146-836   นันทนัช  ณ เชียงใหม( นางสาว 1262 

135850603121-137   นํ้าทิพย,  อยู(โอน นางสาว 1263 

135850603129-438   นิชชาภรณ,  โตตะเภา นางสาว 1264 

135850603207-839   เนติพงษ,  กล่ินศิริ นาย 1265 

135850603212-840   บุษณีย,  ไชยพันธ, นางสาว 1266 

135850603103-941   ปฤษฎี  สัตยรังษี นาย 1267 

135850603202-942   ปPยะพร  พลเยี่ยม นางสาว 1268 

135850603126-043   พัชราภรณ,  โพธิ์หนองโคก นางสาว 1269 

135850603139-344   พัชรี  สิริรัฐพงศ, นางสาว 1270 

135850603120-345   พิมพ,รักษ,  รายะเลข นางสาว 1271 

135850603132-846   พีรดา  ผลบุญ นางสาว 1272 

135850603238-347   พีรวัส  หาญกุล นาย 1273 

135850603122-948   รังสิมา  เกตุแก�ว นางสาว 1274 

135850603144-349   ลันธริมา  ทาฟอง นางสาว 1275 

135850603133-650   วราภรณ,  กิจสมัคร นางสาว 1276 

135850603201-151   วริญญา  ผอมสวัสด์ิ นางสาว 1277 

135850603119-552   วินัชดา  บุญสอาด นางสาว 1278 

135850603227-653   วิภาดา  จันสุธิ นางสาว 1279 

135850603141-954   ศรินทร,  สว(างจันทร, นาย 1280 

อาจารย,จรัสพิมพ, วังเย็น

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 24 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 48/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด%านซ%าย)

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ) 
135850603245-81   ศิริยาดา  เกิดสมมาต นางสาว 1281 

135850603147-62   ศิวกร  เปล่ียนบางช�าง นาย 1282 

135850603135-13   สโรชา  จู(จ�าย นางสาว 1283 

135850603102-14   สิทธิพงษ,  จรัสแสง นาย 1284 

135850603246-65   สิริรักษ,  แย�มประดิษฐ, นางสาว 1285 

135850603107-06   สุธิดา  แสงประกอบ นางสาว 1286 

135850603247-47   อชิระ  พรหมรักษ, นาย 1287 

135850603209-48   อดิศักด์ิ  ไตรรัตนสุวรรณ, นาย 1288 

135850603218-59   อนุชิต  บัวศรี นาย 1289 

135850603150-010   อรกาญจน,  พรมจันทร, นางสาว 1290 

135850603130-211   อรญา  มณีเรือง นางสาว 1291 

135850603140-112   อัจฉริยา  พวงทอง นางสาว 1292 

135850603124-513   อาริยา  สุพันชา นางสาว 1293 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ6ส่ิงทอ) 
135550604065-514   กันต,ธน  อัชชวัฒนาพร นาย 1294 

135650604017-415   กิตติศักด์ิ  เอี่ยมสอาด นาย 1295 

135850604034-516   จิรวุฒิ  บุญสงเคราะห, นาย 1296 

135550604041-617   จิรายุ  แซ(ล้ี นาย 1297 

135450604012-018   เจษฎา  วงศ,อุบล นาย 1298 

135750604048-719   ชัชวาล  ปานมณี นาย 1299 

135750604021-420   ณัฐกานต,  ป3อมบ�านต�า นางสาว 1300 

135750604044-621   ณัฐธยาน,  ฤทธิ์ประเสริฐศรี นางสาว 1301 

135650604019-022   ธราพล  ล(อใจ นาย 1302 

135850604036-023   ธัญญารัตน,  หอมจันทร, นางสาว 1303 

135650604028-124   นภสร  สุขจันทร, นางสาว 1304 

135850604004-825   นัชชา  นิยมสุข นางสาว 1305 

135850604023-826   นิชานาถ  นิมิบุตร นาย 1306 

135850604006-327   นิศานาถ  สุวรรณากาศ นางสาว 1307 

อาจารย,สุดากาญจน, แยบดี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 49/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด%านขวา)

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ6ส่ิงทอ) 
135650604033-128   เบญจวรรณ  เปล่ียนปORน นางสาว 1308 

135550604036-629   ปOญจวุฒิ  สงค,ประสิทธิ์ นาย 1309 

135750604053-730   ปPยะนันท,  คนเพียร นางสาว 1310 

135650604041-431   ปPยะมาศ  พูนสุขโข นางสาว 1311 

135750604019-832   พรรณารายณ,  มาลีพันธ, นางสาว 1312 

135750604062-833   ภุชงค,  พจน,พานิช นาย 1313 

135850604021-234   เมธาวี  ทิพานนท, นางสาว 1314 

135850604032-935   รัฐพล  จันทร,บัว นาย 1315 

135450604024-536   วิริยาภา  นุชทองม(วง นางสาว 1316 

135550604046-537   สกานต,  สําราญรัมย, นาย 1317 

135850604003-038   สวัสด์ิ  โยยรัมย, นาย 1318 

135750604040-439   สิตานัน  โรจนวิภาต นางสาว 1319 

135850604008-940   สุนิตา  พุ(มจันทร, นางสาว 1320 

135750604054-541   สุวนันท,  ดํารงพันธ, นางสาว 1321 

135650604018-242   อนุธิดา  นมสาตร, นางสาว 1322 

135750604003-243   อรวรรณ  วงค,หิรัญ นางสาว 1323 

135850604025-344   อาภารัตน,  ไพลุวสัณฑาลัย นางสาว 1324 

135750603154-445   พัชรพร  เปรมปรี ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1325 

135850601039-746   ศุภมาศ  สืบวงศ, ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1326 

 คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
055850202073-547   แพรวพรรณ  กองกะแชง นางสาว 1327 ทอง

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
055750202035-648   พีรัชฌา  ทองแย�ม นางสาว 1328 เงิน

055850202013-149   วิมลรัตน,  ม(วงประเสริฐ นางสาว 1329 เงิน

055850202063-650   แก�วกาญจน,  เสียงเสนาะ นางสาว 1330 

055850201135-351   เจตพล  ชวนทิศ นาย 1331 

055850203013-052   วรรณรดา  สุวรรณกาญจน, นางสาว 1332 

055850202069-353   สิรินารถ  คะระนันท, นางสาว 1333 

055750202034-954   พิชญา  ทองแย�ม นางสาว 1334 

อาจารย,พิชิตพล เจริญทรัพยานันท,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 25 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 50/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด%านซ%าย)

 คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
055960201701-91   ภาวัต  ต้ังเพชรเดโช ว(าท่ีร�อยตรี 1335 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการส่ิงแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 
055750202029-92   กัญฐณา  พงษ,พุฒ นางสาว 1336 

055850202023-03   ฐาปกรณ,  วงษ,ประยูร นาย 1337 

055850202058-64   ฐาวุฒิ  ต(อศรีเจริญ นาย 1338 

055850202077-65   ฐิตินันท,  นิลทอง นาย 1339 

055850202024-86   นันทชา  เน้ือนวล นางสาว 1340 

055850202053-77   เบญญาภา  ธันวารชร นางสาว 1341 

055850202043-88   ปวีณธนกร  ปาปะวิมุด นางสาว 1342 

055850202006-59   ปานวาด  ณ ศรีโต นางสาว 1343 

055850202070-110   ปPยะพัทธ,  บัวบาน นาย 1344 

055850202065-111   พัชราภรณ,  บุตรวัง นางสาว 1345 

055850202018-012   พุทธรักษา  ไหวใจ นางสาว 1346 

055850202044-613   ภัทรพร  ครุฑสุธา นางสาว 1347 

055850202057-814   ภาสวิชญ,  บุญศรีทอง นาย 1348 

055750202005-915   วันเฉลิม  หมายช่ืน นาย 1349 

055850202048-716   ศศิพิมพ,  ครุธเกตุ นางสาว 1350 

055850202049-517   ศิริวรรณ  พรมเกตุจันทร, นางสาว 1351 

055850202056-018   ศิริวรรณ  รอดม(วง นางสาว 1352 

055850202071-919   สริญญา  ลําจวน นางสาว 1353 

055850202055-220   สัจจา  เดโชพล นาย 1354 

055850202052-921   สุนิดา  ละอองทอง นางสาว 1355 

055850202051-122   สุนิสา  ละอองทอง นางสาว 1356 

055850202034-723   อดิทัศน  เอี่ยมรักษา นาย 1357 

055850202050-324   อรุณรัตน,  เกิดศาสน, นางสาว 1358 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร6) 
055850201106-425   กฤติณี  สกุณา นางสาว 1359 

055850201122-126   กันต,ธีร,  พ(วงชาวนา นาย 1360 

055850201030-627   กานต,  ยงยืนชัย นาย 1361 

อาจารย,กิติยศ ต้ังสัจจวงศ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 51/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด%านขวา)

 คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร6) 
055850201049-628   กานต,สิรี  เจริญอริยะกุล นางสาว 1362 

055960201705-029   ขวัญจิรา  ฉิมไทย นางสาว 1363 

055850201019-930   เขมินท,  ถาดทอง นาย 1364 

055850201032-231   คมสรร  จันทร,เถื่อน นาย 1365 

055850201113-032   ครรชิต  ปรีชา นาย 1366 

055850201034-833   คุณากร  เสือเดช นาย 1367 

055850201041-334   จริยา  จันทร,จาด นางสาว 1368 

055850201128-835   จิราวุฒิ  อบปPRน นาย 1369 

055850201089-236   เจษฎา  แก�วเปล่ียน นาย 1370 

055850201029-837   ชนิพันธ,  จันทร,ทึก นางสาว 1371 

055850201082-738   ชยธร  เดชสนธิ นาย 1372 

055850201094-239   ชัยมงคล  สุขสมทรง นาย 1373 

055850201099-140   ชินพัฒน,  ราชมนตรี นาย 1374 

055850201081-941   ฐปนรรฆ,  จินาพันธ, นาย 1375 

055850201017-342   ณัฐชา  ม(วงปOTน นางสาว 1376 

055850201058-743   ณัฐชา  สกุลณา นาย 1377 

055850201129-644   ณัฐนันท,  โชติวิไลวรรณ นาย 1378 

055850201104-945   ณัฐพงค,  อึ้งธัญญวัฒนกุล นาย 1379 

055960201703-546   ณัฐพล  พานทอง นาย 1380 

055960201710-047   ดรุณี  วิชัยวงษ, นางสาว 1381 

055850201125-448   ธนทรรศ  บรมปOญญา นาย 1382 

055850201119-749   ธนะศักด์ิ  พิมสอน นาย 1383 

055850201063-750   ธัญญารัตน,  ปOญญาวงค, นางสาว 1384 

055850201052-051   ธีรชัย  รัสเสมอ นาย 1385 

055960201707-652   นนทนัตถ,  อินทรักษ, นาย 1386 

055850201006-653   นัฐพงษ,  พอธีระ นาย 1387 

055850201035-554   นันทิชา  คําสอนทา นางสาว 1388 

อาจารย,เมธิญาณินฆ, คําขาว

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 26 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 52/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด%านซ%าย)

 คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร6) 
055850201060-31   บัญชา  หัวนา นาย 1389 

055960201711-82   ปOญญา  กุมผัน นาย 1390 

055850201075-13   เปมิกา  ศิริรัตน, นางสาว 1391 

055850201020-74   พงษ,พัฒน,  สาระผล นาย 1392 

055850201046-25   พลวัต  วิไลเลิศประดิษฐ, นาย 1393 

055850201044-76   พีรณัฐ  พุทธลีลาศ นาย 1394 

055850201045-47   พีรพงค,  สุยAะตAะ นาย 1395 

055960201708-48   เพชรณพัฒน,  ศรีจิตตะวา นาย 1396 

055960201704-39   เพิ่มพล  จันทะกล นาย 1397 

055850201091-810   ภริดา  สุขน�อย นางสาว 1398 

055750201030-811   ภูมิรวิชย,  นพภาเพชรทองคํา นาย 1399 

055850201051-212   ภูมิรินทร,  ขาวเนตร, นาย 1400 

055850201071-013   ภูวณัฏฐ,  ศรีอนันต, นาย 1401 

055850201031-414   มณฑล  วงษ,พันธ,กมล นาย 1402 

055850201055-315   ยุทธพงศ,  บัวพิมพ, นาย 1403 

055850201105-616   รัชต,พล  ช่ืนสุวรรณา นาย 1404 

055850201074-417   ฤทธิเกียรติ  สุคนธ, นาย 1405 

055850201136-118   ศรัณย,  กมลวิบูลย, นาย 1406 

055850201033-019   ศิริพร  แซ(ต้ัง นางสาว 1407 

055850201027-220   ศิวาพร  น่ิมครุฑ นางสาว 1408 

055850201016-521   ศุภจิตต,  บุญแต(ง นาย 1409 

055850201137-922   ศุภธิดา  ทองขัน นางสาว 1410 

055850201100-723   สรรัก  สาดช่ืน นาย 1411 

055850201126-224   สัภยา  จ�อยมณี นาย 1412 

055850201127-025   สุชานาถ  จันทร,สุข นางสาว 1413 

055960201702-726   สุทิวัส  แก�ววิไลแสง นาย 1414 

055850201007-427   สุรสิทธิ์  รัตนพุทธพิบูล นาย 1415 

อาจารย,วิภา จักรชัยกุล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 53/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด%านขวา)

 คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร6) 
055850201101-528   สุรีย,รัตน,  ทองลี นางสาว 1416 

055850201072-829   อภิสิทธิ์  โพธาประสิทธิ์ นาย 1417 

055850201076-930   อรทัย  ฤทธิเดช นางสาว 1418 

055850201102-331   อรรถโกวิท  ขุนอักษร นาย 1419 

055850201078-532   อัญธิกา  คล�อยปาน นางสาว 1420 

055850201073-633   อัษฎา  นิยมพันธ, นาย 1421 

055850201123-934   อัษฎาวุธ  อดิสรณกุล นาย 1422 

055850201092-635   อาณกร  เช่ียวบางยาง นาย 1423 

055850201077-736   อุไรวรรณ  รักโคตร นางสาว 1424 

055750201114-037   อภินันท,  อนันต, นาย 1425 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร6อุตสาหกรรม) 
055850203012-238   กริชวรรณ  เกี้ยวชายสงค, นางสาว 1426 

055850203015-539   ณัฐวรรณ  พรมชาดา นางสาว 1427 

055850203023-940   ณัฐวุฒิ  เช้ือปรางค, นาย 1428 

055850203008-041   ทิฆัมพร  ศรีหาระ นางสาว 1429 

055850203009-842   นันทวัน  เหล(ารัตนอุ(นจิต นางสาว 1430 

055850203011-443   ปาลิดา  เหมะ นางสาว 1431 

055850203001-544   วงศธร  สุขวัฒน, นาย 1432 

055850203003-145   ศุกฤตา  ราชวงศ, นางสาว 1433 

055850203018-946   สุวรรณา  ทองเผือก นางสาว 1434 

055750203012-447   อัชฌา  กระจ(างแจ�ง นาย 1435 

055850203006-448   อานนท,  นุชอนงค, นาย 1436 

055850201084-349   กฤษณะ  ธรรมนิตยกุล ว(าท่ีร�อยตรี 1437 

055850201022-350   ชัยรัตน,  ชัยชนะกาญจน, ว(าท่ีร�อยตรี 1438 

055850201132-051   ธีรภัทร  ม่ังมีศรี ว(าท่ีร�อยตรี 1439 

055850202035-452   พงษ,ฑิพัฒน,  ไชยมงค, ว(าท่ีร�อยตรี 1440 

055850201014-053   รังสิยา  กฤษณพันธุ, ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1441 

055750202030-754   สาวิตรี  ปานเพียร จ(าสิบเอกหญิง 1442 

ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว,ชาญชัยกุล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 27 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 54/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด%านซ%าย)

 คณะสถาปHตยกรรมศาสตร6และการออกแบบ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
125850901035-41   ฐิติพร  อารีเอื้อ นางสาว 1443 ทอง

125850901041-22   นุชจรินทร,  อันตระกูล นางสาว 1444 เงิน

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
125850901003-23   เกวลิน  หิรัณยวิรุฬห, นางสาว 1445 

125850901077-64   ณัชชา  สุธงษา นางสาว 1446 

125850901039-65   นิรัตศัย  ช(วยประเสริฐ นาย 1447 

125750903017-26   ปรางทิพย,  กระตุฤกษ, นางสาว 1448 

125850901009-97   พิทยา  อิ่มประภา นาย 1449 

125750903037-08   พิมภรณ,  จําปาแดง นางสาว 1450 

125750903028-99   มหัทธนะ  สกูลเย็น นาย 1451 

125850901056-010   ยุภาภรณ,  สิริอัมพวัน นางสาว 1452 

125850901043-811   รัตติกาล  รัตนบุรี นางสาว 1453 

125850902010-612   ศิรวิทย,  ธะตะรัฎโฐ นาย 1454 

125850901079-213   สุวัสยา  วันชานนท, นางสาว 1455 

125850901027-114   อิทธิพล  พรหมพิงค, นาย 1456 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ6อุตสาหกรรม) 
125850901142-815   กฤติน  แก�วเกิด นาย 1457 

125750901028-116   กัญญ,วรา  นามวงษ,ชัย นางสาว 1458 

125850901089-117   กัญญาภัทร  จันทาพูน นางสาว 1459 

125550901090-518   กาญจนา  สุตภักด์ิ นางสาว 1460 

125850901130-319   กาญจนา  อับดุลรอมาน นางสาว 1461 

125850901049-520   กาย  นวลแก�ว นาย 1462 

125850901121-221   เกตุภัทร  เกตุกลัด นาย 1463 

125850901059-422   โฆษิต  ตาววัฒนา นาย 1464 

125850901038-823   จอมเทพ  จอมไตรภพ นาย 1465 

125850901085-924   จีรวรรณ  สุวรรณนพันธ, นางสาว 1466 

125850901124-625   เจนจิรา  จ(ายจันทร, นางสาว 1467 

125850901078-426   ญาณิกา  เกียรติโอภาส นางสาว 1468 

125850901139-427   ณฐพร  บัวเรียง นางสาว 1469 

ผศ.เกียรติพงษ, ศรีจันทึก

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 55/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด%านขวา)

 คณะสถาปHตยกรรมศาสตร6และการออกแบบ

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ6อุตสาหกรรม) 
125850901094-128   ณัฐนนท,  จันทร,กระจ(าง นาย 1470 

125750901120-629   ณัฐพงษ,  พันสูงเนิน นาย 1471 

125750901079-430   ณัฐพล  ผลจันทร, นาย 1472 

125850901091-731   ณัฐมล  วิจิตรสุนทร นางสาว 1473 

125850901093-332   ณิชชา  รัตนเมือง นางสาว 1474 

125850901058-633   ณีรนุช  แสนคําลือ นางสาว 1475 

125850901067-734   เทพพิทักษ,  บุญมี นาย 1476 

125850901051-135   ธงไชย  เปไสล นาย 1477 

125850901117-036   ธนกฤต  หวังผล นาย 1478 

125850901108-937   ธนวัฒน,  ทิวัตถ,ธนธรณ, นาย 1479 

125750901118-038   ธนาภา  หน่ึงสวัสด์ิ นางสาว 1480 

125850901025-539   ธนาวัฒน,  มาทรัพย, นาย 1481 

125850901064-440   ธราดล  เทพณรงค, นาย 1482 

125750901126-341   ธัญญลักษณ,  ปลอดสุวรรณ นางสาว 1483 

125850901018-042   ธิติยา  นกขําดี นางสาว 1484 

125850901053-743   ธีรเดช  บัวไข นาย 1485 

125850901050-344   ธีรพล  บัวไข นาย 1486 

125850901034-745   นพดล  รุ(งเรือง นาย 1487 

125850901047-946   นพรัตน,  เครือยอด นาย 1488 

125750901109-947   นิมลพรรณ  โชติพ(วง นางสาว 1489 

125850901022-248   ปรีชา  เหรียญทองดี นาย 1490 

125850901028-949   ปOญญา  หมอปaา นาย 1491 

125850901118-850   ปPยะณัฐ  งามศักดิ์ นาย 1492 

125750901051-351   พงศนาถ  บุญแสนแก�ว นาย 1493 

125850901017-252   พัฒนายุ  เต็งมงคล นาย 1494 

125750901112-353   พิกุลทอง  หอมหวล นางสาว 1495 

125850901125-354   ภาสกร  แจ(มจํารัส นาย 1496 

อาจารย,อุทัยวรรณ ประสงค,เงิน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 28 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 56/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด%านซ%าย)

 คณะสถาปHตยกรรมศาสตร6และการออกแบบ

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ6อุตสาหกรรม) 
125850901021-41   มนฑกาญจน,  สุขเกิด นางสาว 1497 

125750901127-12   รัชชานนท,  กิจสกุล นาย 1498 

125850901144-43   ฤชุกร  จิตรโสม นาย 1499 

125850901128-74   ฤทธิเกียรติ  ระไวกลาง นาย 1500 

125850901109-75   วรรณพร  ตันบุญจิตต, นางสาว 1501 

125850901153-56   วริศรา  เมฆา นางสาว 1502 

125850901088-37   วัชรวิทย,  เล่ือนประไพ นาย 1503 

125850901137-88   วัณณิตา  เกียรติเจริญรักษ, นางสาว 1504 

125850901147-79   วันเฉลิม  โสภา นาย 1505 

125850901132-910   วันชัย  สาสุวรรณ, นาย 1506 

125850901031-311   ศรัญญา  มะหะหมุด นางสาว 1507 

125750901072-912   ศรายุทธ  จิวหนองบัว นาย 1508 

125850901060-213   สงขกร  กันทะสอน นาย 1509 

125850901008-114   สรกฤษณ,  เหรียญโรจน,ศักด์ิ นาย 1510 

125850901135-215   สิทธิชัย  ทิพนา นาย 1511 

125850901020-616   สุชัญญา  บุญประเสริฐ นางสาว 1512 

125850901127-917   สุธีรัชต,  การะภาพ นาย 1513 

125850901106-318   สุพิชญา  สุตัญต้ังใจ นางสาว 1514 

125850901006-519   สุวัช  โกรธกล�า นาย 1515 

125850901133-720   สุวัฒนา  สันติกุลสุข นาย 1516 

125850901107-121   อดิสรณ,  พุ(มเพ็ชร, นาย 1517 

125850901026-322   อภิสรา  อนันตวัฒนา นางสาว 1518 

125850901087-523   อลงกรณ,  กลํ่าอุบล นาย 1519 

125850901005-724   อัจฉพงษ,  อยู(ยงสินธุ, นาย 1520 

125850901120-425   อาทิตย,  ปOดชาศรี นาย 1521 

125750901107-326   อารี  ชัยศรี นางสาว 1522 

125850901001-627   อิทธิรัตน,  นันตา นาย 1523 

ผศ.ชานนท, ตันประวัติ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 57/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด%านขวา)

 คณะสถาปHตยกรรมศาสตร6และการออกแบบ

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ6อุตสาหกรรม) 
125750901043-028   อุกกฤษฏ,  แสงยนต, นาย 1524 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ6) 
125850902038-729   ขวัญจิรา  ขาวผ(อง นางสาว 1525 

125850902032-030   ญาณิศา  กาญจโนภาส นางสาว 1526 

125850902006-431   ณัฐดนัย  ณ เกาะลอย นาย 1527 

125850902037-932   ธงไชย  บุ�งทิม นาย 1528 

125850902028-833   ธันยาภรณ,  หาญชนะ นางสาว 1529 

125850902018-934   ผุศชา  โหสุวรรณ นางสาว 1530 

125850902011-435   พรรณารายณ,  ธรรมสิทธิ์ นางสาว 1531 

125850902034-636   พัชรินทร,  มงคลลาภ นางสาว 1532 

125850902019-737   พิมณัชญา  นามสบาย นางสาว 1533 

125750902021-538   เพ็ญเพ็ชร  ประสพลาภ นาย 1534 

125850902029-639   ภรภัทร  จันทะพวง นางสาว 1535 

125850902044-540   ภูเบศ  กุลปOณณวรรธ นาย 1536 

125850902041-141   วราพร  ศรีดาชาติ นางสาว 1537 

125850902030-442   วริทธิ์นันท,  วัชรกาฬ นาย 1538 

125850902042-943   ศุภฤกษ,  มณีพันธ, นาย 1539 

125850902025-444   สุนิสา  ตรีสัตย, นางสาว 1540 

125850902020-545   อุไรวรรณ  ม่ันสมสกุลชัย นางสาว 1541 

 ปริญญาสถาปHตยกรรมบัณฑิต (สถาปHตยกรรม) 
125650903025-746   CHENCHO   Mr. 1542 

125750903044-647   กนกวรรณ  รอดพ�น นางสาว 1543 

125750903026-348   กมลวรรณ  ทุมทอง นางสาว 1544 

125750903030-549   กฤตภาส  แสนดี นาย 1545 

125750903018-050   ฐิติพงษ,  งามพร�อม นาย 1546 

125750903034-751   ณัฐพล  วรวณิชพงศ, นาย 1547 

125750903023-052   นนท,ธวัช  จุ�ยประเสริฐ นาย 1548 

125750903009-953   ปวีณ  ทวีเลิศ นาย 1549 

125750903032-154   พีระพงศ,  ต�นเกตุ นาย 1550 

อาจารย,กรณ,พงศ, ทองศรี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 29 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 58/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด%านซ%าย)

 คณะสถาปHตยกรรมศาสตร6และการออกแบบ

 ปริญญาสถาปHตยกรรมบัณฑิต (สถาปHตยกรรม) 
125750903012-31   มงคล  กะตะสีลา นาย 1551 

125750903006-52   รัตนาวดี  แก�วนิล นางสาว 1552 

125750903035-43   วรรณธิยา  วงษา นางสาว 1553 

125750903041-24   วารุณี  บุตวัน นางสาว 1554 

125750903039-65   เอ็ม  แสนสุรีย, นางสาว 1555 

125850901140-26   ธนกร  จงประเสริฐ ว(าท่ีร�อยตรี 1556 

125850901019-87   ธนโชติ  กาญจนพิบูลย, ว(าท่ีร�อยตรี 1557 

125850901126-18   ศุภวิชญ,  พากเพียร ว(าท่ีร�อยตรี 1558 

125850901071-99   จาริณี  รักษ,ชน ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1559 

 คณะศิลปศาสตร6

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
075850102038-510   กุสุมา  เจริญไทยกิจ นางสาว 1560 ทอง

075850103094-711   จิดารัตน,  เล่ียมกลาง นางสาว 1561 เงิน

075850103084-812   ชิดชนก  คุ�มสมุทร นางสาว 1562 

075850102127-613   ธัญลักษณ,  ตึกดี นางสาว 1563 

075850102125-014   เพชรรักษ,  เกษมศิลปS นางสาว 1564 

075850102059-115   ศศิพิชญา  พวงนาค นางสาว 1565 

075850103052-516   เศรษฐี  จันทร,เหมือน นางสาว 1566 

075850102101-117   อนัญญา  บุญญาฤทธิ์ นางสาว 1567 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
075850103072-318   กันติยา  ลิขิตฤกษ,วิทย, นางสาว 1568 

075850103035-019   ขนิษฐา  วิชัยศรี นางสาว 1569 

075850103054-120   คงฤทธิ์  สมใจ นาย 1570 

075850102073-221   จารุวรรณ  เทอดสุวรรณ นางสาว 1571 

075850103071-522   จิรพัฒน,  คําปล�อง นาย 1572 

075850103080-623   ชัญญานุช  โสอุดร นางสาว 1573 

075850103097-024   โชติกา  พิชัยยุทธกิจ นางสาว 1574 

075850103083-025   โชติกา  อุดมเสฏฐโชค นางสาว 1575 

075850102105-226   ณัชชา  บุญเฉย นางสาว 1576 

075850102062-527   ณัฏฐณิชา  รอดคลองตัน นางสาว 1577 

อาจารย,ลดาพร สระกาง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 59/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด%านขวา)

 คณะศิลปศาสตร6

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
075850103042-628   ณัฏฐ,ฤทัย  ตวงสิทธินันท, นางสาว 1578 

075850102114-429   นัฐติยา  โพธิ์ทอง นางสาว 1579 

075850103100-230   นันทิชา  พืชสิงห, นางสาว 1580 

075850103089-731   โนรี  โพธิ์แก�ว นางสาว 1581 

075850102016-132   ปทิตตา  พรหมศิลา นางสาว 1582 

075850102094-833   พัชรา  ทองวิไล นางสาว 1583 

075850103024-434   พัชราภา  พรหมสมบัติ นางสาว 1584 

075850102100-335   เฟ`Rองนภา  ครองยุติ นางสาว 1585 

075850102013-836   ภาศิณี  บุญโนนแต� นางสาว 1586 

075850103069-937   มณฑิตา  ปPRนสอางค, นางสาว 1587 

075850101127-738   เมธัส  จิตรทหาร นาย 1588 

075850102064-139   ยมลพร  ดาวสุข นางสาว 1589 

075850103109-340   รัชนี  ชุมแสง นางสาว 1590 

075850101058-441   วงศกร  สงวนไว� นาย 1591 

075850102126-842   วิมลฉัตร  จันทร,ฉาย นางสาว 1592 

075850102093-043   สุจินันท,  จันทะพรม นางสาว 1593 

075850102121-944   สุรัญญา  พูลสุข นางสาว 1594 

075850102021-145   อรพรรณ  เกิดผล นางสาว 1595 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท'องเท่ียว) 
075850101110-346   กชกร  สิทธิรัมย, นางสาว 1596 

075850101061-847   กนกพร  ขุนรอง นางสาว 1597 

075750101051-148   กมลทิพย,  จริยาธัญวัฒน, นางสาว 1598 

075850101087-349   กฤษณา  อาภรณ,แก�ว นางสาว 1599 

075850101108-750   กําลาภ  ธรรมประเสริฐ นาย 1600 

075850101129-351   กิตติญา  ชูตระกูล นางสาว 1601 

075850101128-552   ขวัญกมล  โกมารกุล ณ นคร นางสาว 1602 

075850101082-453   คณัสนันท,  ธิชาญ นางสาว 1603 

075850101095-654   จักรกฤษฐ,  การบรรจง นาย 1604 

อาจารย,ทิพย,อาภา ศรีรัตนะ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 30 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 60/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด%านซ%าย)

 คณะศิลปศาสตร6

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท'องเท่ียว) 
075850101010-51   จักรพันธ,  ทองเย็น นาย 1605 

075850101005-52   จารุนิภา  ควรชม นางสาว 1606 

075850101091-53   ฉัฐณัฐ  ณฐชูพิชชา นางสาว 1607 

075950101077-24   ชนกนันท,  แข็งเขตต,การ นางสาว 1608 

075850101066-75   ชนากานต,  เล็บครุฑ นางสาว 1609 

075850101118-66   ชนิตา  สายัณห,กุล นางสาว 1610 

075850101015-47   ชลรส  อนุกูลนารี นางสาว 1611 

075850101115-28   ชวิศา  พงษะบุตร นางสาว 1612 

075850101012-19   ชิดชนก  สมะณะ นางสาว 1613 

075850101076-610   ชิษณุพงศ,  วรรณาปะ นาย 1614 

075850101068-311   ฐิตาภา  โคตรภูเขียว นางสาว 1615 

075850101054-312   ฐิติมา  แต(งพลกรัง นางสาว 1616 

075850101047-713   ณัชชา  แจ(มศิริ นางสาว 1617 

075850101008-914   ณัฏฐณิชา  รจิตรังสรรค, นางสาว 1618 

075850101060-015   ณัฏฐนันต,  เทพดารักษ, นางสาว 1619 

075850101119-416   ณัฐชยา  จันทร,ประชา นางสาว 1620 

075850101062-617   ณัฐฐินันท,  ปOทมะสังข, นางสาว 1621 

075850101050-118   ณัฐณิชา  นาคธน นางสาว 1622 

075850101024-619   ณัฐนันท,  พวงทอง นางสาว 1623 

075850101038-620   ณัฐวรรณ  หมู(ตระกูลเจริญ นางสาว 1624 

075850101026-121   ณิชากร  พุมรัตน, นางสาว 1625 

075850101096-422   ธนิสร  โทนใหญ( นางสาว 1626 

075850101029-523   นัฐชยาภา  เซ็นนอก นางสาว 1627 

075850101033-724   นันณภัชสรน,  สุริยะคําวงษ, นางสาว 1628 

075850101057-625   นันทนา  ทองนิล นางสาว 1629 

075850101003-026   นิชานันท,  เอี่ยมสุรัชต, นางสาว 1630 

075850101052-727   นิศารัตน,  ขวัญเมือง นางสาว 1631 

อาจารย,พัดยศ เพชรวงษ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 61/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด%านขวา)

 คณะศิลปศาสตร6

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท'องเท่ียว) 
075850101098-028   บุญนภา  เก(งพินิจ นางสาว 1632 

075850101051-929   บุษรารัตน,  ทิมหิน นางสาว 1633 

075850101080-830   เบญญาภา  ส(งแสง นางสาว 1634 

075850101123-631   ประภาวดี  เชาวน,ดี นางสาว 1635 

075850101045-132   ปรีญาฉัตร  อินทร,กับจันทร, นางสาว 1636 

075850101113-733   ปPยะ  ปานกลํ่า นาย 1637 

075850101019-634   พรลภัส  โตพิจิตร นางสาว 1638 

075850101070-935   พลวัต  สิทธิประสงค, นาย 1639 

075950101024-436   พิชญ,สินี  อยู(มั่น นางสาว 1640 

075850101116-037   เพ็ญศิริ  โพธิ์สาลี นางสาว 1641 

075850101043-638   ไพฑูรย,  เอี่ยมดี นาย 1642 

075850101126-939   มัยรัตน,  เกิดธารา นางสาว 1643 

075850101084-040   มัสฐริการ,  นาคูณ นางสาว 1644 

075850101094-941   มุกนารี  สุขคล�าย นางสาว 1645 

075850101059-242   เมธาพร  ตัณประภัศสร นางสาว 1646 

075850101011-343   ยลรวี  สัยสุภี นาย 1647 

075850101097-244   รติพร  เสภา นางสาว 1648 

075850101002-245   รัชชิตา  สังขนุกิจ นางสาว 1649 

075850101055-046   รัฐณิฎา  บุญฉิม นางสาว 1650 

075850101034-547   ลักษมณ  วารีสวัสด์ิ นางสาว 1651 

075850101021-248   วรัญญา  กล่ินหอม นางสาว 1652 

075850101017-049   วรินทร  ศรีสุขใส นางสาว 1653 

075850101048-550   ศิรัญญา  นาคอินทร, นางสาว 1654 

075850101025-351   สกาวเดือน  พัฒนะ นางสาว 1655 

075850101049-352   สิทธิพัฒน,  ปามา นาย 1656 

075850101028-753   สิรินยกรณ,  อินลวง นางสาว 1657 

075850101081-654   สิริวัฒนา  เขียวเม(น นางสาว 1658 

อาจารย,กนกอร ประดาพล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 31 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 62/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด%านซ%าย)

 คณะศิลปศาสตร6

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท'องเท่ียว) 
075850101105-31   สิริวิมล  ชัยศิลปS นางสาว 1659 

075850101039-42   สุธิดา  โพธิประสิทธิ์ นางสาว 1660 

075850101124-43   สุมณฑา  บุศยมงคล นางสาว 1661 

075850101056-84   สุรางคณา  เทพจิตร นางสาว 1662 

075950101075-65   เสฎฐวุฒิ  ติณจินดา นาย 1663 

075850101044-46   หทัยรัตน,  บุณยะวันตัง นางสาว 1664 

075850101111-17   อริศรา  ธิติวรภัทรนันท, นางสาว 1665 

075750101060-28   อรุโณทัย  หินสม นางสาว 1666 

075850101122-89   อสมา  สหุนาฬุ นางสาว 1667 

075850101014-710   อาณิกา  แก�วด�วง นางสาว 1668 

075850101130-111   อุไรวรรณ  โคตรศรีเมือง นางสาว 1669 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) 
075850102108-612   กชกร  โชชัย นางสาว 1670 

075850102129-213   กมลวรรณ  แสงส(อง นางสาว 1671 

075850102030-214   กฤษฎา  คําสิงห, นาย 1672 

075850102084-915   กัญญารัตน,  ทากุดเรือ นางสาว 1673 

075850102006-216   กัลยกร  ม่ังชูพันธ, นางสาว 1674 

075850102109-417   กานต,  กล่ินบัวแก�ว นาย 1675 

075850102049-218   โกสินทร,  บุญสอาด นาย 1676 

075850102123-519   จิตรลดา  รัศมี นางสาว 1677 

075850102118-520   จิรายุส  ธรรมรักษ, นาย 1678 

075850102076-521   จุไรรัตน,  อรรคจันทร, นางสาว 1679 

075850102070-822   เจษฎากร  ฉาดนอก นาย 1680 

075850102104-523   ณภัทร  ทัสฐาน นางสาว 1681 

075850102023-724   ณัฏฐนันท,  แสงจันทร,ศรี นางสาว 1682 

075850102015-325   ณัฐชยา  คําสิยาภรณ, นางสาว 1683 

075850102035-126   ณัฐชลิดา  ศรีคําผาย นางสาว 1684 

075850102120-127   ณัฐธิดา  จันมา นางสาว 1685 

อาจารย,ภูมิพัฒน, ทองคํา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 63/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด%านขวา)

 คณะศิลปศาสตร6

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) 
075850102092-228   ณัฐวุฒิ  คําพุฒ นาย 1686 

075850102043-529   ณิชารีย,  ชุนประเสริฐ นางสาว 1687 

075850102039-330   ธนกฤต  ศรีวรสาร นาย 1688 

075850102128-431   ธนพล  จันทร นาย 1689 

075850102106-032   ธนภรณ,  จริตงาม นางสาว 1690 

075850102056-733   ธนวรรณ  โสมาบุตร นางสาว 1691 

075850102042-734   ธัญวัฒน,  จ�อยเจือ นาย 1692 

075850102122-735   ธันยพร  ดีวิจิตร นางสาว 1693 

075850102091-436   นัทชริดา  กาประทุม นางสาว 1694 

075850102047-637   นันทนัท  รักทอง นางสาว 1695 

075850102001-338   นาทัชชา  สืบญาติ นางสาว 1696 

075850102080-739   นารีรัตน,  คล�ายขําดี นางสาว 1697 

075850102027-840   พัทธ,ธีรา  ทองแดง นางสาว 1698 

075850102086-441   พิมพ,ชนก  ไวยเสมา นางสาว 1699 

075850102020-342   พิมพ,พิศา  วาติ นางสาว 1700 

075850102041-943   แพรพรรณ  แก�วประสพ นางสาว 1701 

075850102018-744   แพรวพรรณ  กุพลาคตี นางสาว 1702 

075850102099-745   ภัทรฉัตร  เจียมบรรจง นางสาว 1703 

075850102072-446   เมลิน  ขุนค�า นางสาว 1704 

075850102081-547   เมวดี  ปานทอง นางสาว 1705 

075850102019-548   ลักษิกา  ชุ(มชูจันทร, นางสาว 1706 

075850102098-949   วงศกรณ,  เช้ือหยก นาย 1707 

075850102048-450   วรภัทร  ทองสุขดี นางสาว 1708 

075850102115-151   วศี  กรสุวรรณ นางสาว 1709 

075850102033-652   ศกลวรรณ  เวชสกัย นางสาว 1710 

075850102077-353   ศิริพรรณ  นวลปลอด นางสาว 1711 

075850102054-254   สมฤทัย  คําสาริกา นางสาว 1712 

อาจารย,พัลลพ หามะลิ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 32 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 64/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด%านซ%าย)

 คณะศิลปศาสตร6

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) 
075850102117-71   สราฌา  พรหมพิชัย นางสาว 1713 

075850102090-62   สิริพร  รัชตะชีวะนาวิน นางสาว 1714 

075850102036-93   สุกัญญา  มือกุศล นางสาว 1715 

075850102107-84   สุนิสา  ชมแสงทอง นางสาว 1716 

075850102050-05   สุภาภรณ,  หม่ันการ นางสาว 1717 

075850102053-46   สุริยา  รูปสม นาย 1718 

075850102096-37   สุวนันท,  เสนสอน นางสาว 1719 

075850102102-98   อนุสรณ,  เภสัชชา นาย 1720 

075850102119-39   อษรา  วรญาณปรีชา นางสาว 1721 

075850102008-810   อุษมา  ศรีธาราพิพัฒน, นางสาว 1722 

075850102124-311   เอเซีย  สุขสมพร�อม นางสาว 1723 

075850102044-312   ไอลดา  หาสําลี นางสาว 1724 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) 
075650103053-713   กฤตยา  อุสาหะ นางสาว 1725 

075850103010-314   กฤตานน  โชคอนันต,วณิชย, นาย 1726 

075850103075-615   กัลย,สุดา  เหล็งบุญ นางสาว 1727 

075850103082-216   กาญจนา  มณีวรรณ นางสาว 1728 

075850103023-617   แก�วกาญจน,  อั่งสกุล นางสาว 1729 

075850103099-618   จรัญญา  กล่ินหอมร่ืน นางสาว 1730 

075850103060-819   จิราพักตร,  จารุอัครธนากร นางสาว 1731 

075850103031-920   ชญาพัฒน,  มักยิ้ม นางสาว 1732 

075850103038-421   โชติลักษณ,  พัทธะศิลปS นางสาว 1733 

075850103022-822   ฐิตเมธ  ด(านทิพารักษ, นาย 1734 

075850103065-723   ณภัทร  ธรรมนิตย,นิยม นาย 1735 

075850103068-124   ณัฏฐณิชา  สงมะเริง นางสาว 1736 

075850103043-425   ณัฐรุจา  สุขเกษม นางสาว 1737 

075850103105-126   ทิพานันท,  รัตนพันธ, นางสาว 1738 

075850103058-227   ธนะศักด์ิ  คงประสิทธิ์ นาย 1739 

อาจารย,ธิดาพร จําปาเกตุ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 65/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด%านขวา)

 คณะศิลปศาสตร6

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) 
075850103005-328   ธนัช  ศุภรักษ,สิริ นาย 1740 

075850103095-429   นฎกร  จันทร,สัมฤทธิ์ นางสาว 1741 

075850103090-530   นันทนา  ตระการวงศ,ไพศาล นางสาว 1742 

075750103097-231   บดินทร,  สละ นาย 1743 

075850103106-932   เบญจวรรณ  เลพล นางสาว 1744 

075850103062-433   ปวันวิศาข,  มงคลยศ นางสาว 1745 

075850103061-634   พิมพ,ชนก  ไม�แดง นางสาว 1746 

075850103037-635   ภัทรวดี  ศุภเศรษฐกุล นางสาว 1747 

075850103016-036   ภีม  สดภิบาล นาย 1748 

075850103045-937   มาริสา  มากไมตรี นางสาว 1749 

075850103036-838   เมธิณี  ศุภเศรษฐกุล นางสาว 1750 

075850103063-239   รชต  สําลีม(วง นาย 1751 

075850103086-340   ระพีพร  บุญสําราญ นางสาว 1752 

075850103067-341   รัฏฐสรณ,  ปริวัติธรรม นาย 1753 

075850103059-042   รัตนาภรณ,  เย็นท(าข�าม นางสาว 1754 

075850103027-743   วรกานต,  แสงแก�ว นางสาว 1755 

075850103007-944   วรญา  คุณวรรณะ นางสาว 1756 

075850103017-845   วรรณภา  เข็มหนู นางสาว 1757 

075850103032-746   วรัสชัย  ปรุงแสง นาย 1758 

075850103053-347   วราภรณ,  พันธ,มณี นางสาว 1759 

075850103008-748   ศรัณย,  สิทธิทา นาย 1760 

075850103104-449   สมฤดี  เสนาะน�อย นางสาว 1761 

075850103102-850   สุกฤตา  พิมพามา นางสาว 1762 

075850103092-151   สุธาทิพย,  ธรรมภิรตานนท, นางสาว 1763 

075850103103-652   สุนิสา  ฉิมแดง นางสาว 1764 

075850103093-953   อภิชญา  แสงสาตรา นางสาว 1765 

075850103107-754   อัญมณี  จุลกโกมล นางสาว 1766 

อาจารย,อารีรัตน, บริบูรณ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 33 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 66/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด%านซ%าย)

 คณะศิลปศาสตร6

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) 
075850103011-11   อัญรัตน,  ภูริโภไคย นางสาว 1767 

075850103055-82   อารยา  เรืองศรี นางสาว 1768 

075850103030-13   ชลธิชา  ธารีเวทย, ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1769 

075850103081-44   ธพรรษพร  บัวพุ(มอนันต, ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1770 

075850103018-65   นารีรัตน,  ภูประไพ ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1771 

075850102034-46   พัชรี  สระทองเทียน ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1772 

075850101007-17   ศิรินุช  หอเยี่ยม ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1773 

075850102061-78   สรามล  กันทะวัง ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1774 

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
075880301002-79   คุณัญญา  เบญจวรรณ นางสาว 1775 

075880301006-810   ลักษมี  ทุ(งหว�า นาง 1776 

075780302003-611   ศศพร  มุ(งวิชา นาง 1777 

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
075770304715-412   กนกอร  ประทุมพงษ, นางสาว 1778 

075770303705-613   กนิษฐา  ปPRนวนิช นางสาว 1779 

075770303716-314   กฤษณา  หนองปรือ นางสาว 1780 

075770303733-815   กิตติมา  ศรีพิทักษ, นาง 1781 

075770304718-816   จีรภาพร  กล�าหาญ นางสาว 1782 

075670303714-017   เจนจิรา  งามมานะ นางสาว 1783 

075670303735-518   เจนจิรา  เลิศจิรธัญวัฒน, นางสาว 1784 

075770302701-619   ชัยศิริ  เอี่ยมกุลวัฒน, นาย 1785 

075770303712-220   ญาติรัตน,  สินเพิ่มทองพูน นางสาว 1786 

075770304716-221   ฐานนันท,  ฐานบัญชา นางสาว 1787 

075670303507-822   ดวงพร  เลิศพลรัตน, นาง 1788 

075670303710-823   ถาวร  อ(อนละออ นาย 1789 

075670303719-924   ธัชมนตร,  กรวิจิตรสิงห, นาง 1790 

075970303708-625   นงเยาว,  ประแดงปุย นาง 1791 

075770306703-826   นพรัตน,  คําอินทร, นางสาว 1792 

075670303724-927   ปริญญา  มาดี นาย 1793 

อาจารย,พิฐชญาณ, คาเนโกะ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 67/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
075970304703-628   พรทิพย,  สุขจําลอง นางสาว 1794 

076070306701-629   พรพรรณ  ลีนะกนิษฐ, นางสาว 1795 

075670303701-730   พรรณอารี  พลายยงค, นางสาว 1796 

075970303710-231   พรอนันต,  ทิพย,สมบัติ นาย 1797 

075970303703-732   ภีรดา  ศิลปชัย นางสาว 1798 

075970303711-033   ภูริพัฒน,  เศวตโพธิทอง นาย 1799 

075670303504-534   มินทร,รตา  ม่ันเหมาะกุลภัทร, นางสาว 1800 

075770306702-035   ยุภาวดี  กิจทวีพิพัฒน, นางสาว 1801 

075670303501-136   วรินทร,  จงมีสุข นาย 1802 

075970303706-037   ศิริพร  ล้ิมรังษี นางสาว 1803 

075770303714-838   ศิริมา  ทับแก�ว นางสาว 1804 

075670303733-039   สีดา  ฉิมคุ�ม นางสาว 1805 

075870303710-440   สุนทร  น�อมเกียรติกุล นาย 1806 

075770304705-541   สุนิภา  หาญเชิงชัย นางสาว 1807 

075670303711-642   สุรีวัลย,  ใจงาม นางสาว 1808 

075870303712-043   สุวรรณา  เปQRยมทอง นางสาว 1809 

075670303514-444   อดิศักด์ิ  พรหมศรี นาย 1810 

075970306703-445   อินทชาต  แสงสุรินทร, นาย 1811 

075970306701-846   อิสยา  แซ(ซ้ิม นางสาว 1812 

075970303701-147   กัญญารัตน,  ทัดเปรม ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 1813 

075970304702-848   นิพิฐพนธ,  ฤกษ,เอี่ยมขจร สิบเอก 1814 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
075850304036-549   จิดาภา  พุทธเมฆา นางสาว 1815 ทอง

076060304002-250   ณัฐวรรณ  คงสินธ, นางสาว 1816 เงิน

075850303027-551   ภัทราวดี  วุฒิมาพรพงศ, นางสาว 1817 เงิน

075850304271-852   อภิญญา  สุภาพ นางสาว 1818 เงิน

075850316750-753   SONAM  CHOKI Miss 1819 

075850316742-454   SONAM  CHUKI Miss 1820 

อาจารย,ศิริรัตน, พ(วงแสงสุข

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 34 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 68/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
075750316749-11   SONAM  YANGCHEN Miss 1821 

075850316743-22   TSHERING  PENJOR Mr. 1822 

075750316756-63   TSHERING  WANGMO Miss 1823 

075850303073-94   กัญญารัตน,  สุภาดิษฐ, นางสาว 1824 

076060304703-55   กัลยรัตน,  มุนนี นางสาว 1825 

075850304377-36   กาญจนาพร  เข็มทอง นางสาว 1826 

075850305244-47   กิตติมา  มีศรีสงค, นางสาว 1827 

075850304284-18   เกริกพล  ลาโพธิ์ นาย 1828 

075850304308-89   คณิตา  พิมพ,ทอง นางสาว 1829 

076060304458-610   จันทร,ทิพย,  ยงภูมิพุทธา นางสาว 1830 

076060303312-611   จิรเมธ  บุญคุ�ม นาย 1831 

076060304035-212   เจนจิรา  ศรีสมวงศ, นางสาว 1832 

075850305030-713   ชนินธร  ศรีไพพจน, นาย 1833 

075850305114-914   โชติช(วง  แซ(โล�ว นาย 1834 

075850306113-015   ณชนก  สว(างวิวัฒน, นางสาว 1835 

075850302333-816   ณัฐธิดา  สันติวัฒนานนท, นางสาว 1836 

075850316710-117   ณัฐริกา  งามเจริญถาวร นางสาว 1837 

075850304311-218   ตรีรัตน,  ชาติสม นางสาว 1838 

075850305140-419   ทินภัทร  ศรีประเสริฐ นาย 1839 

075850306077-720   ธณัฐชา  พรภูมิพิพัฒภิญโญ นางสาว 1840 

075850304051-421   ธนพร  สถิติรัตน, นางสาว 1841 

075850304120-722   ธนวรรณ  ทองเรือง นางสาว 1842 

076060304026-123   ธนัชชา  แผ�วฉ่ํา นางสาว 1843 

075850304175-124   ธนาภรณ,  คอนเอม นางสาว 1844 

075850303246-125   ธัญรัตน,  อดทน นางสาว 1845 

075850303254-526   ธิดารัตน,  เลิศพรชัย นางสาว 1846 

075850304025-827   นวรัตน,  เย็นเพชร นางสาว 1847 

อาจารย,ชินพรรธน, สิทธิกรชยาพงษ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 69/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
075850304189-228   นัยนา  เพิ่มพิพัฒน, นางสาว 1848 

075850304380-729   บงกชวรรณ  จักระพงศ, นางสาว 1849 

076060304047-730   เบญจวรรณ  ไขสะอาด นางสาว 1850 

075850303232-131   ปกรณ,  สุทธิยั่งยืน นาย 1851 

075850304034-032   ปราณปรียา  ตันติเอมอร นางสาว 1852 

075850304062-133   เปรมฤทัย  เทศสุข นางสาว 1853 

075850306027-234   ผกาวรรณ  เจริญยศ นางสาว 1854 

075850302102-735   พรทิพย,  พิเชียรนรการ นางสาว 1855 

075850303159-636   พฤธา  พรมคํา นาย 1856 

075850304309-637   พัทธนันท,  กอนเกิด นางสาว 1857 

075850307018-038   พีรพล  ศรนารา นาย 1858 

075850304020-939   รุจิรดา  ศรีสมบัติ นางสาว 1859 

075850304184-340   รุจิลดา  ศิริเมตตานนท, นางสาว 1860 

075850304185-041   วรรณศิริ  พรหมทอง นางสาว 1861 

076060304804-142   วราณัฐภรณ,  ต้ังวิบูลย,พาณิชย, นางสาว 1862 

075850303102-643   วันเพ็ญ  อรัญ นางสาว 1863 

075850303276-844   วารี  จันทร,ปราง นางสาว 1864 

076060304420-645   วิชชุดา  จุลลวาทีเลิศ นางสาว 1865 

076060304961-946   วิภานันท,  สิทธิโน นางสาว 1866 

075850304304-747   วิราณี  โพธิ์ประสาร นางสาว 1867 

075850304332-848   วิศรุต  เช่ียวอาภา นาย 1868 

075850302082-149   ศิริพร  โตเขียว นางสาว 1869 

075850303240-450   ศิริพร  นาใจแก�ว นางสาว 1870 

075850304006-851   สิริพล  ศรีดวม นาย 1871 

076060304820-752   สุขเกษม  แจ(มกระจ(าง นาย 1872 

075850306133-853   สุชญา  ทองเดช นางสาว 1873 

075850303223-054   สุธิตา  บัวทอง นางสาว 1874 

อาจารย,นัทธ,หทัย เครบส,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 35 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 70/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
075850306078-51   สุธิมา  ชนะบุตร นางสาว 1875 

075850304022-52   สุพรรษา  ศรีโหมดสุข นางสาว 1876 

075850304003-53   สุพัตรา  ไพรสุข นางสาว 1877 

075850304322-94   สุภานัน  อ�นรุ(ง นางสาว 1878 

075850304385-65   สุภาวรรณ  สุทธิชีวินกุล นางสาว 1879 

076060304039-46   สุมิตา  วิเศษศรี นางสาว 1880 

076060304630-07   เสาวนีย,  ศรีสุวรรณ นางสาว 1881 

075850307006-58   เสาวภา  ลาภธรรมชาติ นางสาว 1882 

075850304111-69   อนนต,  กิจเจริญ นาย 1883 

076060304901-510   อมรรัตน,  วงศ,สา นางสาว 1884 

075850304383-111   อรปภา  สมบุญสําราญ นางสาว 1885 

075850304307-012   อริสา  วุฒิอุดม นางสาว 1886 

076060304061-813   อลิสา  แย�มสุนทร นางสาว 1887 

076060303335-714   อัษฎาวุฒิ  งาหอมธนโชติ นาย 1888 

075850302330-415   อารีรัตน,  จงนภาศิริกูร นางสาว 1889 

075850303202-416   อารีรัตน,  เสวกจินดา นางสาว 1890 

075850304259-317   ชินอัมพร  พลงาม ว(าท่ีร�อยตรี 1891 

076060304134-318   สหรัฐ  ไพรงาม ว(าท่ีร�อยตรี 1892 

076060304427-119   วนิดา  ปาละกวงศ, ณ อยุธยา สิบโทหญิง 1893 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
075850316744-020   JIGME  NAMGYEL Mr. 1894 

075850316749-921   SANGAY  ZANGMO Miss 1895 

075850316745-722   UGYEN  TENZIN Mr. 1896 

075850304015-923   กชพร  ถิ่นกําเหนิด นางสาว 1897 

075850304119-924   กชมน  เวชพานิชย, นางสาว 1898 

075850303256-025   กนกพร  ศรีชมภู นางสาว 1899 

075850304230-426   กนกวรรณ  เจริญนาม นางสาว 1900 

075850302052-427   กนกวรรณ  สังวาลย, นางสาว 1901 

อาจารย,อาริสา หาญเขตต,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 71/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
075850304067-028   กมลชนก  หมัดเช่ียว นางสาว 1902 

076060304127-729   กรรณิกา  สวัสด์ิปรีชา นางสาว 1903 

075850306035-530   กรรณิการ,  ใจกล�า นางสาว 1904 

075850306121-331   กรวิภา  วัดแก�ว นางสาว 1905 

076060304016-232   กฤษนี  เพ็งแก(นแท� นางสาว 1906 

076060304156-633   กัญญาพัชร  ผิวสอาด นางสาว 1907 

075850304103-334   กัญญาภัทร  วินิจสร นางสาว 1908 

075850304115-735   กัลยา  สันติพงษ, นางสาว 1909 

075850303270-136   กาญจนาพร  ทัดเทียม นางสาว 1910 

075850304379-937   เกียรติพร  ยาวไธสง นางสาว 1911 

076060304118-638   ขวัญตา  สุทธิพงศ, นางสาว 1912 

076060304839-739   จริดา  โพธิ์ทอง นางสาว 1913 

075850303083-840   จักรชลัช  พงษ,หิรัญ นาย 1914 

075850304352-641   จารวี  อันทรบุตร นางสาว 1915 

075850303059-842   จิดาภา  เพ็ญรัศมีพูนสุข นางสาว 1916 

075850303242-043   จิตตราพร  บุญรัตนกลิน นางสาว 1917 

075850302125-844   จุฑามาศ  พลชํานาญ นางสาว 1918 

076060303337-345   ชญาณี  ยุติพูติ นางสาว 1919 

076060304175-646   ชลิตา  โพธิ์เทศ นางสาว 1920 

075850306084-347   ชลิตา  ภิรมย,คล�อย นางสาว 1921 

075850304357-548   ชัญญารัตน,  คําแพร นางสาว 1922 

076060304907-249   ชุตินันทน,  นิราศภัย นางสาว 1923 

076060305103-750   ชุติมน  ชมโฉม นางสาว 1924 

075850304210-651   ชุติมน  นครผา นางสาว 1925 

075850304102-552   ฐิตาภา  เตวะสุข นางสาว 1926 

075850303239-653   ณภากุล  กิรติภัทรธนากร นางสาว 1927 

076060303509-754   ณัชชพันธ,  พรหมเนตร นาย 1928 

อาจารย,ศิริภรณ, ศิลปวานิช

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 36 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 72/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
076060303504-81   ณัฏฐริณีย,  ตรีเพ็ชร นางสาว 1929 

075850304368-22   ณัฐจักษณ,  วรินทุพงศ, นาย 1930 

076060303068-43   ณัฐณิชา  ชูจีน นางสาว 1931 

075850304318-74   ณัฐธยาน,  เกิดน�อย นางสาว 1932 

075850304358-35   ณัฐธิดา  สมบัติเจริญนนท, นางสาว 1933 

075850304315-36   ณัฐนันท,  บุญเกิด นางสาว 1934 

076060304927-07   ณัฐพล  สีมี นาย 1935 

075850304072-08   ณัฐมน  ดังใหม( นางสาว 1936 

075850303255-29   ณัฐมน  นุชสา นางสาว 1937 

076060304620-110   ณัฐริกา  อินทาปOจจ, นางสาว 1938 

075850304188-411   ดวงแข  นาคสุข นางสาว 1939 

075850304282-512   ดวงหทัย  แก�ววิชิต นางสาว 1940 

075850303228-913   ทวีพร  บุญภู( นางสาว 1941 

076060304613-614   ธนภัทร  โยธา นาย 1942 

075850304312-015   ธนวรรณ  ลาภเจริญวงศา นางสาว 1943 

075850303260-216   ธนะพรรณ  แสงกล�า นางสาว 1944 

075850304387-217   ธวัชชัย  สร�อยศรี นาย 1945 

075850304016-718   ธัญลักษณ,  สุขมาก นางสาว 1946 

076060303302-719   นนธิชา  โตAะสอ นางสาว 1947 

075850302030-020   นริศรา  พุทธโคตร นางสาว 1948 

076060304090-721   นฤมล  นุ(มเจริญ นางสาว 1949 

075850306087-622   นัดดามาตุ  เพ็ชรสุวรรณ, นางสาว 1950 

075850304223-923   นันทกา  เศวตเศรนี นางสาว 1951 

076060303305-024   นันทพร  วรรณขันธ, นางสาว 1952 

075850303269-325   นิธิญา  สุขสําราญ นางสาว 1953 

075850304018-326   นิธิภัทร  เจริญรัตน, นาย 1954 

075850303272-727   นิภาพร  ไชยน นางสาว 1955 

อาจารย,พีรณัฎฐ, ยาทิพย,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 73/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
075850304205-628   นิรชา  พุทธโส นางสาว 1956 

075850304279-129   นิศารัตน,  เมืองใหญ( นางสาว 1957 

076060304963-530   เนติมา  เดวีเลาะห, นางสาว 1958 

075850304201-531   บุปผา  บุญโกย นางสาว 1959 

075850307008-132   เบญจพร  ทองไกรแสน นางสาว 1960 

076060305107-833   เบญจรงค,  ไวว(อง นางสาว 1961 

075850304226-234   เบญจวรรณ  รามศรี นางสาว 1962 

076060304017-035   ปทิตตา  ทับใบแย�ม นางสาว 1963 

075850303229-736   ปนัดดา  นุชส(งสิน นางสาว 1964 

075850304219-737   ปริชาติ  เงาศรี นางสาว 1965 

076060304621-938   ปริยาภรณ,  สมศรี นางสาว 1966 

075850306118-939   ปรียาพร  เพ็งวิชา นางสาว 1967 

076060303349-840   ปPติธิดา  พลเขต นางสาว 1968 

076060305017-941   ปPยะธิดา  คงคาฉุยฉาย นางสาว 1969 

075850304227-042   พรนภัส  คงศรีวิศาล นางสาว 1970 

076060304936-143   พรพจน,  ทองบูรพา นาย 1971 

075850316727-544   พลอยไพลิน  สุวะไชย นางสาว 1972 

075850306005-845   พัชรา  เฟ`Rองพานิชเจริญ นางสาว 1973 

076060304610-246   พัชรีดา  ศรีสนอง นางสาว 1974 

076060303529-547   พิชชากานต,  รอร้ัง นางสาว 1975 

075850303212-348   พิชชาพร  บินซอและฮ, นางสาว 1976 

075850304029-049   พินิจนัน  บุญทอง นางสาว 1977 

075850302328-850   พีระณัฐ  เรืองศรีชัยภัทร นาย 1978 

075850303224-851   ไพลิน  เดือนงามจริง นางสาว 1979 

075850304217-152   ภัณฑิรา  ชมภูนุช นางสาว 1980 

076060303309-253   ภาคภูมิ  กฤษสินชัย นาย 1981 

075850304378-154   มณปภัส  เจียระไนเฮงตระกูล นางสาว 1982 

อาจารย,วริสรา ยงย่ิงประเสริฐ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 37 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 74/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
075850304267-61   มนสุดา  วิทยพัฒนาพร นางสาว 1983 

075850304386-42   มลทิรา  เนียมไธสง นางสาว 1984 

076060303346-43   มาริสา  ทัพมงคล นางสาว 1985 

075850303209-94   ยีนส,  ศรีโชติ นางสาว 1986 

076060305111-05   เรือนขวัญ  สุขปาน นางสาว 1987 

075850302023-56   ลลิตา  สุนทรวัฒนพันธุ, นางสาว 1988 

075850304127-27   ลัทธสิทธิ์  จิโรจวงศ, นาย 1989 

076060304604-58   ลูกนํ้า  ประกอบจิตร นางสาว 1990 

076060305024-59   วรกานต,  ไชยยุทธ, นางสาว 1991 

075850303230-510   วรรณกานต,  เหลืองมงคลไชย นางสาว 1992 

076060304931-211   วรินทร,ทิพย,  พรหมสะโร นางสาว 1993 

076060304180-612   วริศรา  สุขสมบูรณ, นางสาว 1994 

075850304140-513   วรุณทิพย,  โพธิ์พุดซา นางสาว 1995 

075850306053-814   วลัยพร  ทวีศักด์ิ นางสาว 1996 

076060304823-115   วัชรินทร,  รักษาชล นาย 1997 

075850306030-616   วิจิตรา  พึ่งขํา นางสาว 1998 

075850302116-717   วิสิทธิศักด์ิ  งามฉวีวรเวท นาย 1999 

075850307016-418   ศศินภา  เลิศพรรักษ, นางสาว 2000 

075850303222-219   ศันสนีย,  หนูวัฒนา นางสาว 2001 

076060305036-920   ศิริญญา  ใจตรง นางสาว 2002 

075850306023-121   ศิวพร  คล�ายน่ิม นางสาว 2003 

076060304806-622   ศุภกร  โพธิ์ทอง นาย 2004 

075850302115-923   ศุภกิตต์ิ  ชาวบางแก�ว นาย 2005 

076060303355-524   สรนัย  จิตรงาม นาย 2006 

075850302202-525   สรัล  สุครีวก นาย 2007 

075850307034-726   สรานนท,  ทองสุข นาย 2008 

075850307032-127   สลิตา  แก�วชูเงิน นางสาว 2009 

อาจารย,ณฐาพัชร, วรพงศ,พัชร,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 75/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
075850303208-128   สันติกร  บุญดีศิริพันธ, นาย 2010 

075850302325-429   สาธิวัฒน,  ธนสมบัติสุจริต นาย 2011 

075850303026-730   สาวิตรี  ดัชถุยาวัตร นางสาว 2012 

075850316726-731   สิริกร  สิงห,คํา นางสาว 2013 

076060304909-832   สิริรัตน,  สุระคํา นางสาว 2014 

076060304122-833   สิริลักษณ,  แป3นแก�วผา นางสาว 2015 

075850303241-234   สุจิตรา  ทองคุ�ม นางสาว 2016 

075850304354-235   สุธัญญา  โยธิบาล นางสาว 2017 

076060303530-336   สุธิดา  อาจวารินทร, นางสาว 2018 

076060304032-937   สุภาวดี  สุริยะ นางสาว 2019 

075850303286-738   สุมลมาศ  บุญหวาน นางสาว 2020 

075850302118-339   สุรชัย  ซ้ึงกมลรัตน, นาย 2021 

075850302108-440   สุรภา  ทวีเดชศิริกุล นางสาว 2022 

075850306086-841   สุรางคนา  หึกขุนทด นางสาว 2023 

076060304816-542   สุรารักษ,  คงศรี นางสาว 2024 

076060304959-343   สุวนันท,  ทรัพย,ลด นางสาว 2025 

076060302033-944   หฤทัย  ธาไธสง นางสาว 2026 

075850304224-745   อมรรัตน,  รอดมา นางสาว 2027 

075850316703-646   อรยา  พัฒน,กิจ นางสาว 2028 

075850304179-347   อรรถวิท  บุญรุ(งเรือง นาย 2029 

075850304325-248   อริสา  สุทธินัยวราภรณ, นางสาว 2030 

076060305130-049   อลงกรณ,  บัวหลวง นาย 2031 

075850304087-850   อลิศรา  ชูยก นางสาว 2032 

076060303503-051   อังคณาภรณ,  ศรีสุวรรณ นางสาว 2033 

075850304212-252   อัมพวัน  อําพันทอง นางสาว 2034 

075850304337-753   อาทิตย,  แก�วชุมภู นาย 2035 

075850304007-654   อิสรีย,  เพ็ชร,มณี นางสาว 2036 

อาจารย,สุวิช ฝอยฝน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 38 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 76/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
076060303307-61   อุทิศชัย  เวียงอินทร, นาย 2037 

075750307029-92   ธีระพงษ,  พินิจการ นาย 2038 

075850304159-53   ณกรณ,  ปyงเจริญ ว(าท่ีร�อยตรี 2039 

075850303077-04   อภิญญา  แก(นวิชา ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 2040 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
076060302137-85   กชกร  อิ่มมา นางสาว 2041 

076060302146-96   กตาธิการ  นันทดี นางสาว 2042 

075850302223-17   กนกพร  นวกิจเจริญกุล นางสาว 2043 

075850302304-98   กมลชนก  ยังพระเดช นางสาว 2044 

075850302215-79   กมลชนก  ลุ�ยประเสริฐ นางสาว 2045 

076060302036-210   กมลรัตน,  อุคํา นางสาว 2046 

076060302139-411   กรรณิกา  พงษ,พัฒ นางสาว 2047 

075850302311-412   กัญจน,  วงศ,ชาญสถาปOตย, นาย 2048 

075750302330-613   กัญญารัตน,  โสดา นางสาว 2049 

075850302235-514   กัลยา  ไพอุปรี นางสาว 2050 

075850302146-415   กาญจนา  ประทุม นางสาว 2051 

075850302106-816   กานต,ชนิต  สุขขัง นาย 2052 

075850302035-917   กิตติฬภัฏ  กาญจนธานนท, นาย 2053 

076060302044-618   กุหลาบ  หาสวนขวัญ นางสาว 2054 

076060302136-019   ขจรศักด์ิ  นทีทองรุ(งศักด์ิ นาย 2055 

075850302303-120   คัทรียา  พงษ,โชติ นางสาว 2056 

075850302228-021   จิตรา  ยั่งยืน นางสาว 2057 

076060302021-422   จิตราวรรณ  จุลมูล นางสาว 2058 

075850302329-623   จิตโสภิณ  ปาลวัฒน, นางสาว 2059 

075850302105-024   จินดารัตน,  พ(วงศรี นางสาว 2060 

076060302110-525   จิรชัย  ภะวะเวช นาย 2061 

076060302129-526   จิรวรรณ  ปaาไม� นางสาว 2062 

076060302104-827   จิรายุ  บางน�อย นาย 2063 

ผศ.ขวัญฤทัย วงศ,กําแหงหาญ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 77/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
076060302109-728   จุฑาทิพย,  ชูรา นางสาว 2064 

076060302014-929   จุฑามาศ  แซ(ล้ี นางสาว 2065 

076060302121-230   จุฑารัตน,  พรมวิลัย นางสาว 2066 

075850302067-231   เจนจิรา  ปาวะรีย, นางสาว 2067 

076060302031-332   ชฎาภรณ,  ชมพัฒน, นางสาว 2068 

076060302107-133   ชไมพร  ตาปนานนท, นางสาว 2069 

075850302037-534   ชยณัฐ  ยิ่งยงค, นาย 2070 

076060302124-635   ชลิดา  ทองใบน�อย นางสาว 2071 

075850302034-236   ชาริดา  ทองเกิด นางสาว 2072 

075850302137-337   ชาลิสา  ขิงทองหอม นางสาว 2073 

076060302144-438   ชิษณุ  เกียรติสุระยานนท, นาย 2074 

075850302230-639   ชุติมา  ปOTนทอง นางสาว 2075 

075850302141-540   ฐิติพร  เวียงชนก นางสาว 2076 

076060302007-341   ฐิติมา  หม่ืนขุนทด นางสาว 2077 

076060302134-542   ณตะวัน  สัจจะสรรเสริญ นาย 2078 

075850302003-743   ณัช  ปOกสังคะเนย, นางสาว 2079 

075850302006-044   ณัชชา  ดวงทาแสง นางสาว 2080 

075850302011-045   ณัชริญา  สาลี นางสาว 2081 

076060302131-146   ณัฐชา  ประดิษฐดร นางสาว 2082 

075850302238-947   ณัฐชุดา  อุ(นใจ นางสาว 2083 

075850302222-348   ณัฐญา  มาเครือ นางสาว 2084 

075850302036-749   ณัฐธิดา  บุญเปQRยม นางสาว 2085 

075850302207-450   ณัฐนัย  คงกําเหนิด นาย 2086 

075850302133-251   ณัฐพร  คํ้าคูณ นางสาว 2087 

076060302008-152   ณัฐพร  ฉิมสุวรรณ นางสาว 2088 

075850302306-453   ณัฐพล  ทรงศักดิ์ศรี นาย 2089 

076060302010-754   ณัฐพล  พันธ,ดงยาง นาย 2090 

อาจารย,ผุสสดี วัฒนเมธา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 39 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 78/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
075850302240-51   ณัฐมล  อิ่นอ�าย นางสาว 2091 

075850302234-82   ณัฐวรารินทร,  เจริญผล นางสาว 2092 

075850302142-33   ณัฐวุฒิ  กอ นาย 2093 

075850302068-04   ณัฐวุฒิ  คงวิชา นาย 2094 

075850302028-45   ณัฐวุฒิ  ปPRนน�อย นาย 2095 

075850302076-36   ดารินทร,  ด�วงช่ืน นางสาว 2096 

075850302227-27   ติณณา  แย�มช่ืนจิต นางสาว 2097 

075850302314-88   ทวีโชค  เอี่ยมโสภณ นาย 2098 

075850302130-89   ทศพร  เตโชภาส นาย 2099 

075850302054-010   ทักษ,ดนัย  ศรีเกษม นาย 2100 

075850302138-111   ทักษพร  นิลบรรพต นางสาว 2101 

076060302032-112   ทัศนีย,  โตโหมด นางสาว 2102 

075850302002-913   ทิวานัน  ศรีคุณ นางสาว 2103 

076060302114-714   ธนาเดช  ลิบประเสริฐ นาย 2104 

076060302016-415   ธนาธร  อารีราษฎร, นาย 2105 

075850302014-416   ธรรมสาร  ภักดี นาย 2106 

076060302019-817   ธัญนันท,  ล้ิมใช� นางสาว 2107 

076060302005-718   ธัญมน  สุนทรารักษ, นางสาว 2108 

075850302069-819   ธัญย,ชนก  พูลเส็ง นางสาว 2109 

075850302058-120   ธิดารัตน,  แตงผ่ึง นางสาว 2110 

076060302001-621   ธิดารัตน,  สุขอนันต, นางสาว 2111 

076060302130-322   นนท,นภัส  แป3นการ นางสาว 2112 

075850302331-223   นราภรณ,  กลับทับลัง นางสาว 2113 

075850302081-324   นวลอนงค,  ธนวัฒนานนท, นางสาว 2114 

076060302135-225   นัฐกาน  รู�แสวง นางสาว 2115 

075850302039-126   นันทนัช  ศรีพูล นางสาว 2116 

075850302309-827   นันทนาการ  ยันทะรักษ, นางสาว 2117 

อาจารย,ณัฐชา ธํารงโชติ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 79/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
075850302220-728   นารีรัตน,  คงกล(อม นางสาว 2118 

076060302116-229   นิตยา  ฟุ3งกล่ินจันทร, นางสาว 2119 

075850302319-730   นิรชา  ศรีหล่ิง นางสาว 2120 

076060302026-331   นิลรัตน,  วงษ,พิรา นางสาว 2121 

075850302131-632   นิศาชล  วงษ,ยะ นางสาว 2122 

075850302124-133   บัณทิตา  ลาภาพันธ, นางสาว 2123 

075850302313-034   บุญศิริ  มีบุญ นางสาว 2124 

076060302015-635   บุศรินทร,  เฉลยญาณ นางสาว 2125 

076060302141-036   ปณัฐสรา  สุขจิตร นางสาว 2126 

075850302073-037   ปณิธาน  ทิพยอําไพ นางสาว 2127 

075850302009-438   ปนัดดา  ธัญญาวัฒนา นางสาว 2128 

075850302008-639   ปรเมศวร,  รัตนกิจสุนทร นาย 2129 

075850302101-940   ประวีณา  เลขวิจิตร นางสาว 2130 

075850302111-841   ปริยา  สุทธา นางสาว 2131 

075850302301-542   ปรีชญา  ม่ังสมมุติ นางสาว 2132 

075850302321-343   ปวรวรรณ  บุณยศาสตร, นางสาว 2133 

075850302323-944   ปOญญวัฒณ,  รัตนชุม นาย 2134 

076060302023-045   ปOทมวรรณ  แทนคํ่า นางสาว 2135 

075850302310-646   ปุณณวิช  จันทร,ศรีธัญโกส นาย 2136 

075850302302-347   พงศกร  หุ(นเจริญ นาย 2137 

075850302001-148   พรกมล  คุณชัยประเสริฐ นางสาว 2138 

075850302114-249   พรชุดา  ทองเลิศ นางสาว 2139 

075850302324-750   พรประภา  เพไพ นางสาว 2140 

075850302080-551   พรอุษา  มีวงศ, นางสาว 2141 

075850302110-052   พลอย  ชมช่ืน นางสาว 2142 

075850302053-253   พัชรพล  รักจันทร, นาย 2143 

075850302024-354   พัชราภรณ,  พรหมนารถ นางสาว 2144 

อาจารย,มันทนา รังษีกุล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 40 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 80/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
075850302007-81   พัทธนันท,  คมขํา นางสาว 2145 

075850302214-02   พิชชาพร  แสงอุ(น นางสาว 2146 

075850302005-23   พิชญา  พิมวงษ, นางสาว 2147 

075850302338-74   พิชญา  สุขรัศมี นางสาว 2148 

075850302084-75   พิตะวัน  ตุ�ยหนัก นางสาว 2149 

075850302004-56   พิมประภา  กองสําลี นางสาว 2150 

075850302242-17   พิมพกาญจน,  ศักด์ิงาม นางสาว 2151 

075850302339-58   พิมพ,ชนก  วายุระกุล นางสาว 2152 

076060302030-59   พิมพ,ลดา  โนชัยวงค, นางสาว 2153 

075850302336-110   พิรญา  เทียนส(งรัศมี นางสาว 2154 

076060302013-111   พิรพล  แจ(มศรี นาย 2155 

076060302012-312   เพิ่มศักด์ิ  นาคอยู( นาย 2156 

076060302106-313   แพรวนภา  จันทวัช นางสาว 2157 

076060302113-914   ไพรฎา  ชนานนท,ธวัช นางสาว 2158 

076060302018-015   เฟรนด,  ป3องกันภัย นาย 2159 

076060302119-616   ภัททิยา  สุนทรพจน, นางสาว 2160 

075850302016-917   ภัทรสุดา  วงศิลา นางสาว 2161 

075850302021-918   ภาคภูมิ  ทอดสนิท นาย 2162 

076060302035-419   ภาณุกร  ลัดดากุล นาย 2163 

076060302009-920   ภาณุวิชญ,  ทองรองแก�ว นาย 2164 

075850302337-921   ภูมิภักด์ิ  มะกลํ่าทอง นาย 2165 

075850302231-422   มุกจรินทร,  เอี่ยมสอาด นางสาว 2166 

076060302117-023   โยธิตา  อุดมธนารักษ, นางสาว 2167 

075850302087-024   รชณีวรรณ  ศรีต(างวงษ, นางสาว 2168 

076060302041-225   รังสฤษด์ิ  ศรีชมภู นาย 2169 

076060302029-726   รัฐธรรมนูญ  สุขเกษม นาย 2170 

075850302318-927   รัตนชัย  ยุตตานนท, นาย 2171 

อาจารย,ธนากร รัชตกุลพัฒน,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 81/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
075850302063-128   รุ(งทิพย,  สุขแถม นางสาว 2172 

075850302208-229   รุ(งฤดี  อิ่มเจริญ นางสาว 2173 

076060302028-930   วนิดา  เพิ่มพูล นางสาว 2174 

076060302151-931   วรัณยา  สิทธิจินดาโชค นางสาว 2175 

075850302056-532   วรันยา  เพียรเก็บ นางสาว 2176 

076060302138-633   วราพร  ยิ่งงามศรี นางสาว 2177 

075850302312-234   วริศรา  จารุสกุลไทย นางสาว 2178 

075850302334-635   วัชรวิทย,  เจนจบพจนา นาย 2179 

075850302113-436   วันดี  แซ(ต้ัง นางสาว 2180 

076060302111-337   วิภาดา  หมอนทอง นางสาว 2181 

075850302070-638   วิรัญพล  โรจน,จิรทองกุล นาย 2182 

075850302075-539   วุฒิชัย  เกศภิญโญมณี นาย 2183 

075850302308-040   วุฒิภัทร  ต�อยปาน นาย 2184 

075850302057-341   ศรินทร,รตา  เกียรติสิริภาคิน นางสาว 2185 

076060302004-042   ศศิธร  มีสาวงษ, นางสาว 2186 

075850302135-743   ศศิธร  แรมกลาง นางสาว 2187 

075850302305-644   ศศิภา  โพธิพันธ, นางสาว 2188 

075850302241-345   ศศิวิมล  แสวงวงษ, นางสาว 2189 

075850302072-246   ศักดิพงศ,  ไล�สุวรรณ, นาย 2190 

075850302213-247   ศาศวัต  ประพันธ,ศรี นาย 2191 

076060302150-148   ศิริชล  ง(วนหอม นาย 2192 

075850302040-949   ศิรินภา  ไชยสุข นางสาว 2193 

076060302143-650   ศิริพร  ศึกษาการ นางสาว 2194 

075850302219-951   ศิริลักษณ,  พงษ,ประเสริฐ นางสาว 2195 

076060302002-452   ศุราภรณ,  สุขอนันต, นางสาว 2196 

075850302126-653   สมใจ  ดวงสีทา นางสาว 2197 

075850302335-354   สโรชา  บุญมา นางสาว 2198 

ผศ.สิริบุปผา อุทารธาดา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 41 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 82/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
076060302024-81   สัณหวัช  ปราสาทวัฒนา นาย 2199 

075850302012-82   สายธาร  สินโพธิ์ นางสาว 2200 

076060302132-93   สิทธิชัย  ธาระสิทธิ์ นาย 2201 

075850302015-14   สิริจันทร,  พรนันทารัตน, นางสาว 2202 

075850302077-15   สิริพิชญา  แก�วนาค นางสาว 2203 

075850302079-76   สิรีธร  พายตะคุ นางสาว 2204 

075850302123-37   สุจิตรา  เถาว,ชาลี นางสาว 2205 

075850302062-38   สุจีรา  อึ้งกั๊ก นางสาว 2206 

075850302243-99   สุชาดา  เจริญนอก นางสาว 2207 

075850302221-510   สุชาวดี  แตงไทย นางสาว 2208 

075850302204-111   สุฑัตตา  สุภาพ นางสาว 2209 

075850302059-912   สุตาภัทร  เลิศนิธิพรชัย นางสาว 2210 

075850302132-413   สุทธิกานต,  มลานาจ นางสาว 2211 

076060302147-714   สุทธิดา  หงวนเสง่ียม นางสาว 2212 

075850302066-415   สุทธินันท,  การะเวก นาย 2213 

075850302226-416   สุทธิรักษ,  ดํารงชัชวาล นางสาว 2214 

075850302128-217   สุทัตตา  ต�นคํา นางสาว 2215 

076060302046-118   สุปราณี  โนนโพธิ์ นางสาว 2216 

076060302034-719   สุปราณี  พรอินทร, นางสาว 2217 

076060302022-220   สุพัตรา  โยธาวุธ นางสาว 2218 

076060302027-121   สุภาพร  รัชตะนาวิน นางสาว 2219 

076060302043-822   สุภาภรณ,  เพียรงาน นางสาว 2220 

075960302078-623   สุรเชษฐ,  จําสนอง นาย 2221 

075850302129-024   สุรนันท,  บุญเพ็ชร นาย 2222 

075850302210-825   สุรัสวดี  ร�อยแสงจันทร, นางสาว 2223 

075850302078-926   สุอาภา  ธรรมการ นางสาว 2224 

076060302142-827   อทิติยา  ภูคง นางสาว 2225 

อาจารย,วิรัลพัชร อสัมภินพงศ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 83/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
076060302112-128   อธิฐาน  เกษมพงษ, นางสาว 2226 

075750302110-229   อธิวิทย,  แจ(มใส นาย 2227 

076060302108-930   อนิสา  วรรณรักษา นางสาว 2228 

075850302209-031   อภิสรา  อภิรันตอุดม นางสาว 2229 

076060302038-832   อมรทิพย,  สีสมยา นางสาว 2230 

075850302109-233   อรฐิชา  บุญทรัพย, นางสาว 2231 

076060302003-234   อรพรรณ  สมประสงค, นางสาว 2232 

076060302011-535   อรพิณร,  ดํารงภูมิ นางสาว 2233 

076060302126-136   อรอนงค,  พุ(มพร นางสาว 2234 

075850302033-437   อริยะ  จินตพานิชการ นาย 2235 

075850302085-438   อริสรา  จันกรี นางสาว 2236 

075850302019-339   อันดามัน  วัฒนวรางกูร นางสาว 2237 

075850302206-640   อาทร  จานมาตร นางสาว 2238 

075850302244-741   อาทิตย,  อ(อนศรีทอง นาย 2239 

075850302026-842   อานนท,  ธวัชสุภา นาย 2240 

076060302037-043   อารดา  เฉลิมวงศ, นางสาว 2241 

076060302105-544   อารีรัตน,  อัจฉริยะธรรม นางสาว 2242 

076060302025-545   อิติพร  พันธ,ชม นางสาว 2243 

076060302149-346   อินทุอร  ใจคิด นางสาว 2244 

075750302065-847   ฉัตรฟ3า  พานทอง นางสาว 2245 

075750302103-748   สุภาพร  ฐินปุตโต นางสาว 2246 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
075850303087-949   กชกร  อัจฉรากร นางสาว 2247 

075850303214-950   กชพร  ทองม่ันคง นางสาว 2248 

076060303358-951   กนกวรรณ  แสนพาน นางสาว 2249 

075850303022-652   กนกอร  กองนักวงษ, นางสาว 2250 

075850303062-253   กมลรส  เช้ือวงศ, นางสาว 2251 

075850303080-454   กมลวรรณ  ผลวิเศษชัยกุล นางสาว 2252 

อาจารย,ลลิดา จูมโสดา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 42 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 84/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
076060303331-61   กรวรรณ  ช(างเก็บ นางสาว 2253 

075850303041-62   กรหทัย  แสงสินเจริญชัย นางสาว 2254 

075650303058-43   กฤตกร  ต้ังธรรมนิยม นาย 2255 

075850303030-94   กวิน  กันสุธา นาย 2256 

075850303145-55   กวินทิพย,  ผลสุวรรณ นางสาว 2257 

075850303133-16   กัญญาพัชร  จักรกฤษ นางสาว 2258 

075850303023-47   กาญจนา  ไชยโคตร นางสาว 2259 

075960303006-68   กาญจนา  ไชยะโต นางสาว 2260 

075850303259-49   กานติมา  เนียมประเสริฐ นางสาว 2261 

075850303147-110   กิ่งกาญจน,  ปานประทีป นางสาว 2262 

075850303092-911   กิตติธัช  สุทธิธรรมจิต นาย 2263 

076060303321-712   กิตติพงศ,  ธีระรัตน, นาย 2264 

075850303309-713   กิตติพงษ,  ใจยะคํา นาย 2265 

075850303091-114   กิตติพศ  สุทธิธรรมจิต นาย 2266 

075850303111-715   กิติพงษ,  อุไร นาย 2267 

075850303213-116   กีรติ  จันทร,บัว นาย 2268 

075850303153-917   กุลศิริ  นามทัศ นางสาว 2269 

076060303524-618   กุลิกา  ขันช�อน นางสาว 2270 

075850303295-819   โกศล  โกศลเวท นาย 2271 

075850303308-920   ขวัญฤดี  ทองสุข นางสาว 2272 

075850303037-421   ไข(มุก  ก(อแก�ว นางสาว 2273 

075850303321-222   คฑาวุธ  โนชัย นาย 2274 

075850303264-423   คมกริช  บุญใจ นาย 2275 

075850303053-124   แคทลียา  สวยรูป นางสาว 2276 

076060303510-525   จราภรณ,  คําแสน นางสาว 2277 

076060303007-226   จักรกฤษณ,  เจริญศรี นาย 2278 

075850303017-627   จักรกฤษรัตน,  เกิดไผ(ล�อม นาย 2279 

ผศ.จิรพร มหาอินทร,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 43 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 85/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
075850303075-428   จันจิรา  ใบทอง นางสาว 2280 

075850303131-529   จันทร,ฐมาศ  กรุดแก�ว นางสาว 2281 

075850303129-930   จารุวรรณ  เอี่ยมชุมพล นางสาว 2282 

076060303318-331   จิตรลดา  บุญยืน นางสาว 2283 

076060303527-932   จิตรานุช  ศาลางาม นางสาว 2284 

075850303060-633   จิรายุส  คงแก�ว นาย 2285 

076060303063-534   จิราวรรณ  ศรีคง นางสาว 2286 

075850303306-335   จิลิตรา  ด�วงช่ืน นางสาว 2287 

075850303104-236   จีระวรรณ  จอมทอง นางสาว 2288 

075850303116-637   จุฑาทิพย,  เซียวสธนกุล นางสาว 2289 

076060303044-538   จุฑามาศ  แสงนิล นางสาว 2290 

075850303025-939   เจนจิรา  ปราบภัย นางสาว 2291 

076060303314-240   เจนจิรา  แสงศรีพล นางสาว 2292 

075850303002-841   ชฎาพร  สมจินดา นางสาว 2293 

076060303523-842   ชไมพร  สิงสีทา นางสาว 2294 

076060303519-643   ชยุต  เพชรคุ�ม นาย 2295 

076060303343-144   ชลลดา  เย็นสําราญ นางสาว 2296 

076060303065-045   ชินานาง  พรหมหาญ นางสาว 2297 

075850303303-046   ฌาญพัธศ,  ปานทอง นาย 2298 

075850303203-247   ฐิตาภรณ,  เวียงวีระเกียรติ นางสาว 2299 

076060303058-548   ฐิตินันท,  นพคุณ นางสาว 2300 

075850303051-549   ฐิติพร  จิตต,เจนกุศล นางสาว 2301 

076060303361-350   ฐิติภรณ,  อุดมพิทยภูมิพิจารณ, นางสาว 2302 

075850303079-651   ฐิติวัจณ,  รุจิวิภาส นาย 2303 

076060303334-052   ณัฐกานต,  จันทะนันต, นางสาว 2304 

075850303081-253   ณัฐการ  มาเมตตา นาย 2305 

075850303032-554   ณัฐจวา  ศิลาทอง นางสาว 2306 

นางกัณหา โฉมศรี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 43 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 86/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
076060303364-71   ณัฐชนันท,พร  อุรุวงศ,วณิช นางสาว 2307 

075850303150-52   ณัฐณิชา  กล่ินหอม นางสาว 2308 

075850303031-73   ณัฐณิชา  จันทร นางสาว 2309 

075850303227-14   ณัฐพงศ,  จันทร,หอม นาย 2310 

075850303233-95   ณัฐพล  พุ(มระชัฎ นาย 2311 

075750303094-76   ณัฐพล  มีชัยม่ันจิต นาย 2312 

075850303005-17   ณัฐภูมิ  ปPRนน�อย นาย 2313 

075850303277-68   ณัฐมน  หีบแก�ว นางสาว 2314 

075850303244-69   ณัฐวดี  นุเคราะห,ชน นางสาว 2315 

075850303042-410   ณัฐวิภา  วงษ,ศรีเผือก นางสาว 2316 

075850303305-511   ดวงกมล  หงษ,ทอง นางสาว 2317 

076060303054-412   ดวงนฤมล  ศักด์ิสังข,นุ(ม นางสาว 2318 

076060303515-413   ดวงสมร  อรุณนิธิ นางสาว 2319 

076060303072-614   ดารุณี  สวดตะมะนัง นางสาว 2320 

076060303055-115   ดุจมณี  ต้ังจรูญ นางสาว 2321 

075850303231-316   ตระการ  พลชัยขา นาย 2322 

075850303071-317   ไตรรัตน,  แซ(โง�ว นางสาว 2323 

076060303062-718   ทัศนีย,  คงเจริญ นางสาว 2324 

076060303521-219   ทัศนีย,  สังข,นาค นางสาว 2325 

075850303125-720   ทิพยาภรณ,  ช่ืนชมน�อย นางสาว 2326 

076060303010-621   ทิพานัน  ขวัญศรีเพ็ชร นางสาว 2327 

075850303069-722   ธนคุณ  ตรีอภิวันท, นาย 2328 

075850303076-223   ธนพล  แซ(ค้ิว นาย 2329 

076060303041-124   ธนพัฒน,  นุชรักษา นาย 2330 

075850303115-825   ธนะบูรณ,  ชัชวาลย,วิจิตร นาย 2331 

075850303057-226   ธนัฐชัย  อินทร,แป3น นาย 2332 

076060303306-827   ธนา  เศศะเทศานนท, นาย 2333 

อาจารย,บุญเรียม ทะไกรราช

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 44 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 87/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
075850303226-328   ธนาคร  ศิริสวัสด์ิ นาย 2334 

075850303121-629   ธนาพร  จันเทศ นางสาว 2335 

075850303294-130   ธรรมปพน  กนกสารวุฒิ นาย 2336 

076060303356-331   ธวัชชัย  คําวงษา นาย 2337 

075850303144-832   ธวัชชัย  ใยวิจิตร นาย 2338 

075850303122-433   ธัญสมร  แซ(จิว นางสาว 2339 

075850303084-634   ธันย,ชนก  ศรีมาลา นางสาว 2340 

075850303018-435   ธันยวิทย,  วรรณบูรณ, นาย 2341 

076060303541-036   ธีร,ดนัย  สีพลไกร นาย 2342 

075850303311-337   ธีรเดช  บุญญะบุญญา นาย 2343 

075850303146-338   ธีระเดช  ทองช้ัน นาย 2344 

075850303004-439   นนทวรรณ  แทนประชา นางสาว 2345 

075850303128-140   นพชัย  สุวรรณทวีลาภ นาย 2346 

075850303237-041   นพวรรณ  สวยเนตรทอง นางสาว 2347 

076060303516-242   นภสร  ปOญญาภิรตานนท, นางสาว 2348 

076060303001-543   นภัทสร  แพงราช นางสาว 2349 

075850303141-444   นภัสนันท,  จันทร,เดช นางสาว 2350 

075850303107-545   นภัสสร  อิ่มแจ�ง นางสาว 2351 

076060303323-346   นรากูลย,  จันทาบุตร นาย 2352 

075850303015-047   นฤภร  เช้ือวงศ, นางสาว 2353 

076060303057-748   นัฐพงศ,  เมืองช�าง นาย 2354 

076060303061-949   นัฐพร  นามคุณ นางสาว 2355 

076060303064-350   นัณธิญา  ผิวผัน นางสาว 2356 

075850303275-051   นัทธ,โชติ  โชติช(วงสินสิริ นาย 2357 

075850303040-852   นันท,นภัส  โพธิ์ศรีทอง นางสาว 2358 

076060303501-453   นันทวัน  อยู(เปNนสุข นางสาว 2359 

076060303315-954   นาตยา  พันธุ,มั่น นางสาว 2360 

อาจารย,นวรัตน, ชวนะโชติ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 44 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 88/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
075850303290-91   นิชาภา  จันทร,ปรุง นางสาว 2361 

075850303279-22   นิตยา  อบอุ(น นางสาว 2362 

075850303067-13   นิติพล  คงกิติมานนท, นาย 2363 

075850303108-34   นิภาวรรณ  โปร(งทองคํา นางสาว 2364 

076060303038-75   นิลาวัลย,  ช่ืนกล่ิน นางสาว 2365 

075850303296-66   นิสาชล  มังษา นางสาว 2366 

075850303106-77   นุชนาถ  โพธิ์ทองคํา นางสาว 2367 

075850303112-58   นุสรา  สิงห,ป3อง นางสาว 2368 

076060303319-19   เนาวรัตน,  ชํานาญยิ่ง นางสาว 2369 

076060303324-110   บงกช  หวันแก�ว นางสาว 2370 

075850303307-111   บุญฑริก  สมานจิตร, นางสาว 2371 

075850303317-012   บุรพงศ,  วัฒนสุวรรณ นาย 2372 

075850303090-313   บุศรัตน,  ศรีทอง นางสาว 2373 

076060303539-414   เบญจมาภรณ,  เกษร นางสาว 2374 

076060303053-615   เบญจมาศ  ไชยเดช นางสาว 2375 

075850303011-916   เบญจรัตน,  แปลกโฉมฉิน นางสาว 2376 

075850303265-117   เบญจวรรณ  สินคําคูณ นางสาว 2377 

075850303297-418   ปฏิภาณ  ม่ันทองคํา นาย 2378 

076060303317-519   ปณิตา  สินสันธิเทศ นางสาว 2379 

075850303263-620   ปติญญา  สถาพร นางสาว 2380 

076060303071-821   ประภัสสร  พรมแก�ว นางสาว 2381 

075850303003-622   ปรัชญา  เขวาลําธาร นางสาว 2382 

075850303287-523   ปวริศา  สายชุม นางสาว 2383 

076060303011-424   ปวีณา  ธุลี นางสาว 2384 

075850303248-725   ปาณัสม,  ดวงใจ นาย 2385 

075850303074-726   ปานเทพ  พันธเสน นาย 2386 

076060303336-527   ปาริฉัตร  พรมเจริญ นางสาว 2387 

อาจารย,อนงค, ไต(วัลย,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 89/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
075850303052-328   ปาริชาต  พิมสุด นางสาว 2388 

075850303013-529   ปาริชาติ  สวยค�าข�าว นางสาว 2389 

076060303360-530   ปาลิตา  เจริญใจ นางสาว 2390 

075850303261-031   ปPยวรรณ  พรรษาสมบัติ นางสาว 2391 

076060303536-032   ปPยะณัฐ  คําประสิทธิ์ นาย 2392 

075850303271-933   พงศ,ธร  ประกาศธรรมกุล นาย 2393 

075850303064-834   พรชิตา  ขวัญเมือง นางสาว 2394 

076060303322-535   พรชิตา  พวงสด นางสาว 2395 

076060303344-936   พรปรีญา  อินพะลัน นางสาว 2396 

075850303021-837   พรพิมพ,  ปานเนาว, นางสาว 2397 

075850303117-438   พรมงคล  แซ(ตัน นางสาว 2398 

075850303085-339   พรสุดา  แป3นจันทร, นางสาว 2399 

075850303036-640   พัชร  ภูษณะมงคล นาย 2400 

075850303103-441   พัชรวดี  ทรงพา นางสาว 2401 

075850303118-242   พัชริตา  เดชดวง นางสาว 2402 

076060303353-043   พัชรินทร,  นิลไชย นางสาว 2403 

075850303139-844   พัฒน,นรี  น�อยแรม นางสาว 2404 

076060303359-745   พันธกานต,  สุระชาติ นาย 2405 

075850303236-246   พิชชากร  เลิศฤทธิ์ธา นาย 2406 

076060303347-247   พิชชาพร  พูลสมบัติ นางสาว 2407 

075850303088-748   พิชญ,สินี  มะเริงสิทธิ์ นางสาว 2408 

075850303072-149   พิชญาภา  แก�วกําเนิด นางสาว 2409 

075850303078-850   พิมสุภา  สุขดี นางสาว 2410 

075850303201-651   พิริยะ  รุ(งเจริญ นาย 2411 

075850303220-652   พูลทรัพย,  ขวัญทิพย,ธนสาร นางสาว 2412 

075850303068-953   เพชรนภา  เสมขํา นางสาว 2413 

075850303314-754   ภัครัช  จันทร,มณี นาย 2414 

ผศ.พีรญา เชตุพงษ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 45 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 90/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
076060303339-91   ภัทรานิษฐ,  สีโท นางสาว 2415 

076060303357-12   ภัทราภรณ,  สําเนียง นางสาว 2416 

075850303243-83   ภาณุ  โรจน,ทองคํา นาย 2417 

076060303006-44   ภาณุพงษ,  ทิพกรด นาย 2418 

075850303119-05   ภาวิดา  กล่ินจันทร, นางสาว 2419 

076060303313-46   ภูมิพัฒน,  ต้ิวเครือ นาย 2420 

075850303161-27   มณทิรา  พูลทวีป นางสาว 2421 

075850303101-88   มณีกาญจน,  แสงแพร นางสาว 2422 

076060303340-79   มณีรัตน,  แสนใจ นางสาว 2423 

075850303210-710   มาริษา  ทัศนพี่น�อง นางสาว 2424 

075850303292-511   ยุพิน  บุตรลักษ, นางสาว 2425 

076060303525-312   ยุพิน  เรืองศรี นางสาว 2426 

076160303048-413   รชตวรรณ  ปราดเปร่ืองเวทย, นางสาว 2427 

076060303325-814   รชนิชล  กิจผลิต นางสาว 2428 

075850303312-115   รังสิมันต,  จิเมฆ นาย 2429 

075850303009-316   รัชฎา  ขําวงษ, นางสาว 2430 

076060303538-617   รัตนาภรณ,  แก�วลา นางสาว 2431 

075850303283-418   รุ(งทิพย,  ประสาทกลาง นางสาว 2432 

075850303155-419   รุจิพัชญ,  วริทธิ์พันธุ, นางสาว 2433 

075850303123-220   วรโชติ  มารยาท นาย 2434 

075850303089-521   วรรณดา  เต็มปรีชา นางสาว 2435 

075850303039-022   วรวิช  กิ่งกําปOง นาย 2436 

075850303094-523   วรวุฒิ  สิมมา นาย 2437 

076060303506-324   วราภรณ,  ศรีมุล นางสาว 2438 

075850303160-425   วราภรณ,  หงษ,โสภา นางสาว 2439 

075850303066-326   วัชรินทร,  นาคะเกษียร นาย 2440 

076060303059-327   วันลยา  เซียะเม�ง นางสาว 2441 

อาจารย,จิราวรรณ แก�วจินดา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 46 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 91/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
076060303542-828   วิจิตตรา  พลพิทักษ, นางสาว 2442 

075850303285-929   วิภาวี  โฆษิตไทย นางสาว 2443 

075850303109-130   วิมลสิริ  บุญแก�ว นางสาว 2444 

075850303217-231   วิศิษฏ,พร  วงษ,พราหมณ, นาย 2445 

075850303007-732   วิสาขา  ผลจันทร, นางสาว 2446 

076060303351-433   วุฒิภัทร  คํานวนพจน,รัตน, นาย 2447 

075850303154-734   แววพลอย  สุวรรณอทาน นางสาว 2448 

075850303065-535   ศจี  เกียรติพร นางสาว 2449 

076060303048-636   ศรัณย,พร  นุชเจริญ นางสาว 2450 

075850303035-837   ศรุตยา  วารีนิล นางสาว 2451 

075850303137-238   ศศินา  มายา นางสาว 2452 

076060303036-139   ศันสนีย,  ทหารเพียง นางสาว 2453 

075850303158-840   ศิขรินทร  เวียงชัย นางสาว 2454 

076060303070-041   ศิรัญญา  โลวมิตร, นางสาว 2455 

076060303320-942   ศุภกฤต  วงษพันธ, นาย 2456 

075850303136-443   ศุภพร  อาจวิชัย นางสาว 2457 

075850303253-744   ศุภวัช  สราคํา นาย 2458 

075850303221-445   เศรษฐพงศ,  เหมะสุทธิ์ นาย 2459 

076060303316-746   สกุลรัตน,  มีบุญ นางสาว 2460 

075850303288-347   สมจารี  ฉัตรศิริ นางสาว 2461 

075850303086-148   สมชาติ  รักโคตร นาย 2462 

076060303045-249   สรัลนุช  อินทร,โสม นางสาว 2463 

075850303029-150   สโรชิณ  คุณพุฒิไพศาล นาย 2464 

076060303526-151   สวาสดิ์  โดยประเสริฐ นาย 2465 

075850303156-252   สิฏฐี  ส(องแสง นางสาว 2466 

075850303135-653   สิริพงศ,  คะประสิทธิ์ นาย 2467 

075850303008-554   สิริยาภรณ,  จิระวัฒน, นางสาว 2468 

อาจารย,มนัส บุญวงศ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 46 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 92/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
075850303110-91   สิริราช  พงษ,มี นางสาว 2469 

075850303010-12   สิริลักษณ,  สัยเกตุ นางสาว 2470 

076060303345-63   สุจิตตรา  ตามประกอบ นางสาว 2471 

075850303143-04   สุชาวดี  เดชเจริญ นางสาว 2472 

075850303218-05   สุทธิเกียรติ  บุญหิรัญวัฒน, นาย 2473 

076060303518-86   สุธิดา  เช้ือสุข นางสาว 2474 

076060303363-97   สุปราณี  พรมณี นางสาว 2475 

076060303056-98   สุพรรณษา  อ(วมกุล นางสาว 2476 

076060303004-99   สุพรรษา  แก�วเลิศ นางสาว 2477 

075850303268-510   สุพิชญา  อรศรี นางสาว 2478 

076060303037-911   สุมาลิน  อยู(คง นางสาว 2479 

076060303013-012   สุรางคณา  คทวณิชกุล นางสาว 2480 

076060303531-113   สุวิชา  ยิ้มมงคล นางสาว 2481 

076060303008-014   โสภณ  ต(อรัตน, นาย 2482 

076060303348-015   หทัยชนก  ศรีอุดร นางสาว 2483 

075850303148-916   อดิศักด์ิ  ภูครองหิน นาย 2484 

075850303024-217   อนันต,สิทธิ์  แสนสุขโรจน, นาย 2485 

076060303532-918   อนุชา  เซ็นโส นาย 2486 

076060303002-319   อภิชาติ  ฤทธิ์พันธุ, นาย 2487 

075850303252-920   อภิญญา  หวังข�อกลาง นางสาว 2488 

075850303033-321   อมลธิรา  ธัมมาคุณาพร นางสาว 2489 

075850303134-922   อรทัย  ไชยมีสุข นางสาว 2490 

075850303289-123   อรนรินทร,  ลออเงิน นางสาว 2491 

075850303140-624   อรมณี  แสงแก�ว นางสาว 2492 

076060303352-225   อรยา  เทศแท� นางสาว 2493 

075850303157-026   อรัญรัฐ  บุญถือ นาย 2494 

075850303302-227   อลงกรณ,  ไตรรัตน,ถนอม นาย 2495 

อาจารย,ปาริชาติ ช�วนรักธรรม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 93/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
075850303120-828   อัครชัย  นาคแก�ว นาย 2496 

075850303284-229   อังคณา  ละอองนวล นางสาว 2497 

075850303205-730   อัณณพ  นามพุก นาย 2498 

075850303061-431   อัศวิน  บุตรนํ้าเพ็ชร, นาย 2499 

075850303206-532   อาภณัฐ  เกียรติวิบูลย,กิจ นาย 2500 

076060303543-633   อาภารดี  นาคา นางสาว 2501 

076060303047-834   อารยา  เจริญยศ นางสาว 2502 

076060303303-535   อารยา  บุญลี นางสาว 2503 

076060303517-036   อารีรัตน,  บัวธรรมบูชา นางสาว 2504 

075850303315-437   อิทธิพร  ทิพยศร นาย 2505 

076060303069-238   อุมาภรณ,  ตอรบรัมย, นางสาว 2506 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
075850305101-639   กชกร  ต้ังสุวรรณ นางสาว 2507 

075850305238-640   กนกกาญจน,  ซาเฮาะ นางสาว 2508 

075850305247-741   กนกนภา  เลิศอัจฉริยะ นางสาว 2509 

075850305172-742   กมลวรรณ  ขุนหม่ืน นางสาว 2510 

075960305086-643   กฤศธนัช  เทพวงศ, นาย 2511 

076060305119-344   กฤษณะ  อานามวัฒน, นาย 2512 

076060305724-045   กฤษณะ  อินทรเสน นาย 2513 

075850305159-446   กองพัน  พงษ,สว(าง นาย 2514 

076060305001-347   กัญญารัตน,  น�อยเปรม นางสาว 2515 

076060305002-148   กัลยรัตน,  อุณจักร นางสาว 2516 

075850305153-749   กาญจนาพร  อ่ําเมือง นางสาว 2517 

076060305012-050   กิตติ  อุ(นเสรี นาย 2518 

075850305138-851   เกรียงไกร  ดีแจ(ม นาย 2519 

075850305006-752   เกียรติกุล  สุรคณาสิต นาย 2520 

075960305065-053   ไกรวิน  นาชัยเพชร นาย 2521 

075960305028-854   คณวัฒน,  สันติร(วมใจรักษ, นาย 2522 

อาจารย,ศุภศิษฏ, เร(งมีศรีสุข

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 47 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 94/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
076060305021-11   จารุวรรณ  นุชน�อย นางสาว 2523 

075850305151-12   จิราเมธ  เหล(าทูลเกียรติ นาย 2524 

076060305715-83   จิรายุ  ศิรินันทนกุล นาย 2525 

075850305141-24   จุฬาวดี  พูนช(วย นางสาว 2526 

076060305726-55   เจริญทรัพย,  ธ.เชียงทอง นาย 2527 

076060305136-76   เจษฎา  โกศลประดิษฐ, นาย 2528 

075850305160-27   ชญานันท,  หาดสืบวงษ, นาย 2529 

075850305190-98   ชฎากาญจน,  ศักด์ิเพ็ชร นางสาว 2530 

075850305137-09   ชลิต  ทับทิมศรี นาย 2531 

075850305031-510   ชัยธัช  บุญเนรมิตร นาย 2532 

076060305124-311   ชัยนนท,  ธารสาธร นาย 2533 

075850305121-412   ชัยรัตน,  ทิตตเมธา นาย 2534 

075850305170-113   ชัยวุฒิ  ดุสดี นาย 2535 

076060305725-714   โชติมา  กระดาษทอง นางสาว 2536 

076060305004-715   ณดล  โตสมบูรณ, นาย 2537 

075850305111-516   ณภัทร  บุณย,นารา นาย 2538 

076060305033-617   ณรงค,ฤทธิ์  ทองฉวี นาย 2539 

075960305031-218   ณัฏฐิรานี  หันเสรี นางสาว 2540 

075850305202-219   ณัฐกมล  เบญจางจารุ นางสาว 2541 

075850305134-720   ณัฐกฤช  ไกรสุวรรณ นาย 2542 

076060305120-121   ณัฐกานณ,  ขําประสิทธิ์ นาย 2543 

075850305179-222   ณัฐกานต,  ขุนทอง นาย 2544 

075850305157-823   ณัฐชุกร  ศรีวิเศษ นางสาว 2545 

075960305077-524   ณัฐธัญ  ปฐมพรพิทักษ, นาย 2546 

075850305127-125   ณัฐนรี  ทองแถม ณ อยุธยา นางสาว 2547 

075850305103-226   ณัฐพงศ,  ลิขิตประเสริฐ นาย 2548 

075960305013-027   ณัฐพงษ,  โสภาศรี นาย 2549 

อาจารย,เกียรติศักด์ิ ลาภพาณิชยกุล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 95/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
075850305136-228   ณัฐภัสอร  เกียรติบุตร นางสาว 2550 

076060305025-229   ณัฐริกา  ศรีสุวรรณ นางสาว 2551 

076060305102-930   ณัฐริกา  สมาธิ นางสาว 2552 

075850305129-731   ณัฐสิทธิ์  สุขวิบูลย, นาย 2553 

076060305708-332   ณิชมน  ฤกษ,สง(า นางสาว 2554 

076060305122-733   ดวงหทัย  มาลี นางสาว 2555 

076060305013-834   ตรีประภา  อาราม นางสาว 2556 

075960305720-035   ตะวัน  นุติพาณิชย, นาย 2557 

075850305204-836   ตุลา  ปางกิตติพงศ, นาย 2558 

075860305705-337   ทรงกลด  บ�างตํารวจ นาย 2559 

075850305128-938   ทัตต,ดนัย  วายุพา นาย 2560 

075960305027-039   ทิวา  ปาเมืองมูล นาย 2561 

075750305013-540   เทพพิทักษ,  จันอ�น นาย 2562 

075850305215-441   แทนชนก  ณ นคร นาย 2563 

075850305177-642   ธงทอง  ติระศิริชัย นาย 2564 

075960305026-243   ธนกร  แซ(จึง นาย 2565 

076060305128-444   ธนกฤต  พวงใต� นาย 2566 

076060305019-545   ธนพล  คงพันธ, นาย 2567 

076060305131-846   ธนพล  อํานวยผล นาย 2568 

075850305212-147   ธนพัฒน,  ปานเนตรแก�ว นาย 2569 

075850305192-548   ธนัช  ลายลักษณ, นาย 2570 

076060305007-049   ธนากร  บางต(าย นาย 2571 

076060305143-350   ธนาดล  ประมวล นาย 2572 

076060305003-951   ธัญรดา  ขยันกิจ นางสาว 2573 

076060305142-552   ธัญรัตน,  ถิระวรรณธร นาย 2574 

075960305020-553   ธีรโชติ  ทองหล(อ นาย 2575 

075850305178-454   ธีรภัทร  ชาญชาตรีรัตน, นาย 2576 

อาจารย,พรคิด อั้นขาว

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 48 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 96/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 49 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
075850305187-51   นดาวดี  กุลสง นางสาว 2577 

076060305134-22   นพดล  ช(างจักร, นาย 2578 

075750305015-03   นภัส  ประสาทศิริศักด์ิ นาย 2579 

075850305105-74   นภัสกร  บางบําเหน็ด นางสาว 2580 

075960305078-35   นฤมล  ปล้ืมประเสริฐ นางสาว 2581 

075850305217-06   นฤสรณ,  นิจจํารูญ นาย 2582 

075850305154-57   นันธวัฒน,  ป3องศรี นาย 2583 

075850305133-98   นัย  ม(วงสุข นาย 2584 

076060305123-59   นิชานันท,  แก�วอ(อน นางสาว 2585 

076060305121-910   นิธิพัฒน,  อ(างแก�ว นาย 2586 

075850305142-011   นุศรา  บางขันธ, นางสาว 2587 

075850305213-912   เนติพงษ,  ปล้ืมใจ นาย 2588 

075850305246-913   ปภาวดี  เติมดํารงพล นางสาว 2589 

075850305108-114   ประชารัฐ  พิชัยชม นาย 2590 

075750305221-415   ประภัสสร  สุขช(วย นางสาว 2591 

075850305225-316   ประภาศิริ  บุญทา นางสาว 2592 

075850305186-717   ประสพชัย  ใจเขียนดี นาย 2593 

075850305201-418   ประสพโชค  ใจเขียนดี นาย 2594 

075850305016-619   ปริศนา  ช่ืนกล่ิน นางสาว 2595 

075750305194-320   ปาริฉัตร  ชาตะสาคู นางสาว 2596 

076060305720-821   ปPยนุช  ศุภสาร นางสาว 2597 

075850305218-822   ปPยะพล  ซ่ือพัฒนะพันธ, นาย 2598 

075850305011-723   ปุณณดา  ภัทรปรัชญา นางสาว 2599 

076060305022-924   พงศกร  ใช�ฮวดเจริญ นาย 2600 

075850305001-825   พงศกร  อ�นคํา นาย 2601 

076060305714-126   พชรธร  ประคําศรีวงศ, นาย 2602 

076060305006-227   พรทิพา  ประสาทชัย นางสาว 2603 

อาจารย,ศราวุธ แดงมาก

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 97/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 49 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
075850305033-128   พรนารายณ,  ยุติธรรม นาย 2604 

075850305174-329   พฤกษา  สุขเกษม นางสาว 2605 

076060305016-130   พลากร  อู(เจริญ นาย 2606 

075850305130-531   พิชญานิน  โถพวงทอง นางสาว 2607 

075860305702-032   พิชากร  ยูประพัฒน, นาย 2608 

075960305039-533   พิมพกา  อุสะทโก นางสาว 2609 

076060305703-434   พิสิษฐ,  เปQRยมสิทธิ์ นาย 2610 

075850305126-335   พีรพันธ,  สินอยู( นาย 2611 

076060305132-636   พุฒิสิทธิ์  เพื่อตระกูล นาย 2612 

076060305704-237   พุทธมนต,  จันทร,หอม นาย 2613 

076060305129-238   เพชราภรณ,  ขวัญเมือง นางสาว 2614 

075850305163-639   ภัทรดา  จันทร,ชัง นางสาว 2615 

075960305038-740   ภาณุพงศ,  อนุมาตย, นาย 2616 

076060305713-341   ภูมัย  รัตนโชติวรรณ นาย 2617 

076060305035-142   มานิต  พินิจการ นาย 2618 

075850305004-243   มารียา  กล่ินจันทร, นางสาว 2619 

075850305102-444   รณฤทธิ์  พันธุรัตน, นาย 2620 

075850305180-045   รวิวรรณ  สุขบรรเทิง นางสาว 2621 

075850305112-346   รัชนีพร  รักยิ้ม นางสาว 2622 

076060305039-347   ราชิต  แซ(เอี้ย นาย 2623 

075850305116-448   ลิขิต  พรมวิชัย นาย 2624 

076060305137-549   วรินดา  โอสถสถาพร นางสาว 2625 

075850305251-950   วัชรพล  ใจโลกา นาย 2626 

075850305183-451   วัชรพล  วาสวิเศษ นาย 2627 

075960305047-852   วิชญาพร  อินทร,จันทร, นางสาว 2628 

075960305070-053   วิรัตน,  สุขีธรรม นาย 2629 

075850305027-354   วิศวัสต์ิ  เหลางาม นาย 2630 

ผศ.ศิริรัตน, ชํานาญรบ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 49 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 98/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 50 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
076060305023-71   วีรพล  แสงสุข นาย 2631 

075960305043-72   วุฒยากร  คะสุดใจ นาย 2632 

075850305239-43   ศรัณย,  มณีแจ(ม นาย 2633 

076060305140-94   ศรายุทธ  ตะมารวย นาย 2634 

075850305118-05   ศศลักษณ,  วรรณศิริไพจิตร นางสาว 2635 

075850305021-66   ศศิประภา  คล�ายอุบล นางสาว 2636 

076060305108-67   ศักด์ิระวี  ทองสีม(วง นาย 2637 

076060305118-58   ศิริพร  นาควงค, นางสาว 2638 

075850305156-09   ศิริราช  สุขนิล นาย 2639 

075850305181-810   ศิริลักษณ,  เกษสิมมา นางสาว 2640 

076060305037-711   ศิริลักษณ,  ศิริเทศ นางสาว 2641 

075850305220-412   ศิลปกิจพงศ,  ญาติพรหม นาย 2642 

075850305104-013   ศิวภรณ,  เมฆโหรา นางสาว 2643 

076060305707-514   ศิววัชร  คนซ่ือ นาย 2644 

075850305162-815   ศุภกิตต์ิ  ยอดบุญมา นาย 2645 

075850305005-916   สรดนัย  สุนทรสิงห, นาย 2646 

075750305316-217   สโรชา  วิลารัตน, นางสาว 2647 

075850305117-218   สิตาณัฐ  อุ(นเสรี นางสาว 2648 

075850305161-019   สิทธิโชค  อิ่มยืนยงค, นาย 2649 

075850305109-920   สิทธิพร  แสงขาว นาย 2650 

075850305168-521   สิรธีร,  ธนวินท,วงศ, นาย 2651 

075850305229-522   สิริกร  วงศ,ทรัพย, นางสาว 2652 

075850305119-823   สิริชัย  คงมี นาย 2653 

076060305018-724   สิรินทร,  ศรีโต นางสาว 2654 

076060305728-125   สิริวิมล  สีดํา นางสาว 2655 

075850305206-326   สิริศักด์ิ  ยลอารีย, นาย 2656 

075850305249-327   สุทธิญา  ประวันเต นางสาว 2657 

อาจารย,อนุมาศ แสงสว(าง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 99/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 50 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
076060305028-628   สุทธิพงศ,  แสงงาม นาย 2658 

076060305127-629   สุทธิพันธ,  เทพประดิษฐ, นาย 2659 

075960305715-030   สุธนี  ชัยวิชา นางสาว 2660 

075850305152-931   สุพัตรา  พลอยแดง นางสาว 2661 

076060305010-432   สุภาวดี  จันทร,วิเชียร นางสาว 2662 

075850305143-833   สุภาวิณี  คู(แก�ว นางสาว 2663 

076060305020-334   สุรชัย  ภิญโญ นาย 2664 

076060305722-435   สุรธัช  บุญญฤทธิ์ นาย 2665 

076060305106-036   สุรวิชญ,  โรจน,รุ(งฤกษ, นาย 2666 

075850305254-337   สุรางคนางค,  พันธ,มณี นางสาว 2667 

075960305029-638   อดิศักด์ิ  คงกะเรียน นาย 2668 

075850305175-039   อธิบดี  จันทรัตน, นาย 2669 

076060305712-540   อธิวัชร,  ม่ังมี นาย 2670 

076060305104-541   อนุชา  ร่ืนภาคธรรม นาย 2671 

075850305131-342   อนุวัตร  แสงไชย นาย 2672 

076060305011-243   อภิชัย  นาคเจริญ นาย 2673 

075960305076-744   อมรเทพ  เผ(าชู นาย 2674 

075850305191-745   อรทัย  เลิศรัตน,พัฒนา นางสาว 2675 

076060305719-046   อรวรรณ  โชคพิศาลทรัพย, นางสาว 2676 

075850305106-547   อรวรรณ  ประสิทธิ์ นางสาว 2677 

075850305207-148   อรอนงค,  โกฎสระน�อย นางสาว 2678 

075850305113-149   อัครพล  อุปพงศ, นาย 2679 

076060305114-450   อัครวุฒิ  เชาว,เฉียบ นาย 2680 

075850305008-351   อาคม  วัฒนสาร นาย 2681 

076060305005-452   อาทิตยา  แสงใหญ( นางสาว 2682 

075960305071-853   อิทธิวัฒน,  แสงรุ(งรัตน, นาย 2683 

075960305085-854   อุกฤษ  ศีลวิสุทธิกุล นาย 2684 

อาจารย,สุจิรา ไชยกุสินธุ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 50 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 100/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 51 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
075860305714-51   นิธิมา  เช้ือแก�ว นางสาว 2685 

075750305196-82   แพรว  การะวงษ, นางสาว 2686 

075860305701-23   สุนิสา  จันทร,เหมือน นางสาว 2687 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 
075850306120-54   กชพรรณ  บุญนันท,รุ(งโรจน, นางสาว 2688 

075850306051-25   กนกวรรณ  โภคา นางสาว 2689 

075850306130-46   กนกศักด์ิ  ตันจนพันธ, นาย 2690 

075850306014-07   กรวิภา  แสงปานอินทร, นางสาว 2691 

075850306104-98   กฤษณ,มน  แก�วจินดา นางสาว 2692 

075850306025-69   กาญจนา  อยู(สําราญ นางสาว 2693 

075850306065-210   กาลัญ[ุตา  เลาะพึ่ง นางสาว 2694 

075850306063-711   เกตวรรณ  ภูมิผักแว(น นางสาว 2695 

075850306102-312   เกวลี  อุมะมา นางสาว 2696 

075850306122-113   เกษรา  สิงห,คําวงษ, นางสาว 2697 

075850306110-614   คฑารัตน,  ศรีเบญจกุล นางสาว 2698 

075850306127-015   จักรกฤษ  อาทิตย,เท่ียง นาย 2699 

075850306013-216   จินดาวรรณ  ภมรพาณิช นางสาว 2700 

075850306132-017   จิรภา  จั่นเพิ้ง นางสาว 2701 

075850306090-018   จิรวรรณ  ศรีเนตร นางสาว 2702 

075850306036-319   จิระประภา  ไวยโภคี นางสาว 2703 

075850306089-220   ฉัตรระพี  นะรินทร, นางสาว 2704 

075850306117-121   ชคลพร  พรหมมา นางสาว 2705 

075850306067-822   ชนัญญา  เทพนวล นางสาว 2706 

075850306011-623   ชวัลลักษณ,  สีนาค นางสาว 2707 

075850306022-324   ณัชชา  เนืองนา นางสาว 2708 

075850306070-225   ณัฏฐ,นรินทร,  ม่ิงเจริญ นางสาว 2709 

075850306015-726   ณัฐชา  ร�อยกรอง นางสาว 2710 

075850306001-727   ณัฐติยา  กล่ินเทียน นางสาว 2711 

อาจารย,ขวัญฤทัย บุญยะเสนา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 101/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 51 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 
075850306021-528   ณัฐหทัย  ฟOกมงคล นางสาว 2712 

075850306028-029   ณิชกุล  แซ(เอี๊ยบ นางสาว 2713 

075850306012-430   ทิตยา  กุลธรเธียร นางสาว 2714 

075850306101-531   ธนะพงษ,  กิจชนะถาวร นาย 2715 

075850306060-332   ธนันธร  จรรยาเอก นางสาว 2716 

075850306052-033   ธัญนันท,  วาจาสิทธิ์ นางสาว 2717 

075850306016-534   ธัญวรัตม,  ธรฤทธิ์ นางสาว 2718 

075850306109-835   ไธพัตย,  ตาทอง นาย 2719 

075850306100-736   นธิฎา  เกิดโมลี นางสาว 2720 

075850306068-637   นลกาญจน,  สาธุวงศ, นางสาว 2721 

075850306106-438   นันทนา  อินทรมาพลอย นางสาว 2722 

075850306126-239   นัสทยา  ละอออ(อน นางสาว 2723 

075850306008-240   นิภาวัลย,  ช(วยสกุล นางสาว 2724 

075850306064-541   นุชชนก  นวลขาว นางสาว 2725 

075850306061-142   เบญจมาศ  ฆ�องพาหุ นางสาว 2726 

075850306038-943   ปณิษา  พรมพันห(าว นางสาว 2727 

075850306003-344   ปรียานุช  นามแก�ว นางสาว 2728 

075850306074-445   ปาณิสรา  ผูกพันธ, นางสาว 2729 

075850306105-646   ปาริฉัตร  ฝอยผักแว(น นางสาว 2730 

075850306006-647   พรทิพย,  เจียรระบิล นางสาว 2731 

075850306004-148   พรนิดา  เปล่ียนเลิศวิชา นางสาว 2732 

075850306026-449   พัทธนันท,  ไฝชู นางสาว 2733 

075850306033-050   พันธวัช  สกุลรัตน, นาย 2734 

075850306114-851   พิมพร  อ�นใจช่ืน นางสาว 2735 

075850306115-552   พีรพล  น�อยม่ิง นาย 2736 

075850306054-653   เพ็ญพิชญา  จิรอภิชัยวงศ, นางสาว 2737 

075850306002-554   มณทิชา  อาทิตย,ต้ัง นางสาว 2738 

ผศ.กมลวรรณ พิมพ,แพทย,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 51 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 102/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 52 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 
075850306103-11   มนัสชนก  เหมไพบูลย, นางสาว 2739 

075850306073-62   มัสภร  อัมระรงค, นางสาว 2740 

075850306031-43   เมดิน(า  อนุตธโต นางสาว 2741 

075850306134-64   เมษิยา  ทองภู นางสาว 2742 

075850306125-45   วงศกร  วัชราพิพัฒน,พันธ, นาย 2743 

075850306039-76   วิชุดา  สีหา นางสาว 2744 

075850306019-97   วิไลลักษณ,  เทพพิทักษ, นางสาว 2745 

075850306082-78   ศรีตราภรณ,  สุภาศาสตร, นางสาว 2746 

075850306075-19   ศศินันท,  แช(มช่ืน นางสาว 2747 

075850306119-710   ศิริพร  มาลา นางสาว 2748 

075850306107-211   ศิริลักษณ,  วะทา นางสาว 2749 

075850306112-212   ศุภวิชญ,  อธิคมวรพันธ, นาย 2750 

075850306010-813   สมหญิง  หลิมวานิช นางสาว 2751 

075850306032-214   สราลี  จูฬะวนิชกุล นางสาว 2752 

075850306069-415   สิรภพ  เสรีวัตตนะ นาย 2753 

075850306079-316   สิริวิชญ,  พันธุ,ศักดิ์ นาย 2754 

075850306029-817   สุภัทรา  เปล่ียนใจ นางสาว 2755 

075850306009-018   สุมินตรา  ประสพผล นางสาว 2756 

075850306071-019   หทัยภัทร  อับดุลเลาะ นางสาว 2757 

075850306062-920   อธิจิต  ตันนาภัย นาย 2758 

075850306135-321   อนนต,  สนธิกรณ, นาย 2759 

075850306055-322   อนุสิทธิ์  ล(องอําไพ นาย 2760 

075850306034-823   อรญา  อยู(หลง นางสาว 2761 

075850306059-524   อรยา  ปานจินดาสกุล นางสาว 2762 

075850306124-725   อรวรรณ  เบ�าคํา นางสาว 2763 

075850306123-926   อรุณรัตน,  วิรุฬห,ภิญโญ นางสาว 2764 

075850306017-327   อาภาพร  หุ(นทอง นางสาว 2765 

อาจารย,กรรณิการ, จะกอ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 103/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 52 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 
075850306080-128   ไอศวรรย,  วาติ นางสาว 2766 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว'างประเทศ) 
075850316747-329   DADA  DORJI Mr. 2767 

075850316746-530   DORJI   Mr. 2768 

075850316741-631   NGAWANG  DORJI Mr. 2769 

075850316748-132   SUK MAN  SUBBA Mr. 2770 

075850316708-533   เขมจิรา  ทะคําวงษ, นางสาว 2771 

075850316704-434   เจนจิรา  ศรีจันทร, นางสาว 2772 

075850316711-935   ชัชนันท,  ไผทสิทธิกุล นาย 2773 

075850316735-836   ชิดชนก  เทียนทอง นางสาว 2774 

075850316707-737   ชุติมณฑน,  ฉันทสิริวรวัฒน, นางสาว 2775 

075850316729-138   ณัฐฐา  มุ(งธัญญา นางสาว 2776 

075850316728-339   ตาวัน  เจียมจิตร, นาย 2777 

075850316705-140   เทพพิทักษ,  งามปล่ัง นาย 2778 

075850316716-841   ธนวัฒน,  หิมะสุข นาย 2779 

075850316737-442   นนท,  ศรีแก(นแก�ว นาย 2780 

075850316706-943   นําพล  เกษไชย นาย 2781 

075850316732-544   ปภัสรินทร,  ศรีประทินภัสร, นางสาว 2782 

075850316730-945   ปริมล  ปOนมาเช้ือ นางสาว 2783 

075850316740-846   ปุณยนุช  ฤกษ,เอี่ยมขจร นางสาว 2784 

075850316701-047   สุพรรษา  พัฒนะ นางสาว 2785 

075850316734-148   อภิญญา  นาทอง นางสาว 2786 

075850316738-249   อารีวรรณ  จันทะปOด นางสาว 2787 

075850316712-750   อิทธิพล  ไชยงาม นาย 2788 

075850316702-851   เอกนภา  นวมพันธ, นางสาว 2789 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
075850307009-952   กมล  เพียคํามูล นาย 2790 

075850307015-653   กฤติเดช  จิตต,ภักดี นาย 2791 

075850307035-454   คณิน  วงษ,วรรณ นาย 2792 

อาจารย,ธิดารัตน, นาคเกี้ยว

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 52 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 104/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 53 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
075850307036-21   จินต,จุฑา  บัวสุวรรณ, นางสาว 2793 

075850307029-72   ชยุตม,  ทีประวิภาต นาย 2794 

075850307012-33   ฑิตฐิตา  นุตาคม นางสาว 2795 

075850307030-54   ณัฏฐิชา  เกื้อกูล นางสาว 2796 

075850307013-15   ณินทร,ภัคตา  ปQย,วราจิรดิลก นางสาว 2797 

075850307021-46   ทัสมา  จันทร,มหานะ นางสาว 2798 

075850307011-57   ธนวันต,  ปลอดประเสริฐ นางสาว 2799 

075850307014-98   ธัญญ,รภัส  โรจน,อัครธนกุล นางสาว 2800 

075850307005-79   ธีรวุฒิ  มีสวย นาย 2801 

075750307017-410   นิชาภา  สุขแสนถาวร นางสาว 2802 

075850307040-411   บุญธิดา  ธนะปล้ืม นางสาว 2803 

075850307041-212   ใบเตย  อัศววิไล นางสาว 2804 

075850307003-213   ปรีญารัศม์ิ  ประเทศกรณีย, นางสาว 2805 

075850307025-514   ปOณฑิตา  สุขล�อม นางสาว 2806 

075850307026-315   พลอย  คําสง(า นางสาว 2807 

075850307039-616   ภัคจิรา  คํารัตน, นางสาว 2808 

075850307004-017   ภัณฑิลา  จันทร,รุ(งโรจน, นางสาว 2809 

075850307010-718   ภัทรกร  วิทูวินิต นาย 2810 

075850307031-319   ยศวรรณ  จิตรเจริญ นางสาว 2811 

075850307042-020   วิศววิท  ศรีคําม�วน นาย 2812 

075850307002-421   ศรัญยพงศ,  โฉมทอง นาย 2813 

075850307037-022   ศิริพร  ละอองแก�ว นางสาว 2814 

075850307028-923   สุทธิดา  เมาะราษี นางสาว 2815 

075850307023-024   สุวิมล  มีศรี นางสาว 2816 

075850307007-325   อัญชิสา  บุญร(วม นางสาว 2817 

075750307045-526   อัฐชัย  โตพิทักษ, นาย 2818 

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
076060304126-927   กนกพร  คุ�มภัย นางสาว 2819 

อาจารย,ญาณินท, สายหยุด

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   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 105/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 53 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
075850304116-528   กนกวรรณ  ธาปPยานนท, นางสาว 2820 

076060304933-829   กมลชนก  กลัดเจริญ นางสาว 2821 

075850304074-630   กมลนันท,  วงศ,ฟOก นางสาว 2822 

076060304065-931   กมลรัตน,  แก�วสระแสน นางสาว 2823 

075850304254-432   กมลวรรณ  กAกศรี นางสาว 2824 

076060304445-333   กมลวรรณ  จันทร,ขํา นางสาว 2825 

076060304417-234   กมลวรรณ  ไชยวสุ นางสาว 2826 

076060304176-435   กรณิศ  พาภินโย นาย 2827 

076060304454-536   กรรณิกา  จิตรเจริญ นางสาว 2828 

076060304622-737   กรรณิการ,  ดําสง(า นางสาว 2829 

076060304092-338   กรองทอง  ทรัพย,สิน นางสาว 2830 

076060304135-039   กฤตพร  เผือกทิพย, นางสาว 2831 

076060304060-040   กฤตยา  วิไลประสิทธิ์พร นางสาว 2832 

075850304215-541   กฤษดา  บุญมี นาย 2833 

075850304237-942   กฤษเรศ  กิตติสินธนา นาย 2834 

075850304166-043   กัญกมล  พรหมศร นางสาว 2835 

075850304363-344   กัญญ,วริศดา  สุทธิรัตนโศภณ นางสาว 2836 

075850304083-745   กัญญาณี  มณีเศวต นางสาว 2837 

076060304922-146   กัญญาพร  นิธินันทน, นางสาว 2838 

076060304161-647   กัญญารัตน,  คําทุม นางสาว 2839 

075850304376-548   กัญญาลักษณ,  ดอกไม�หอม นางสาว 2840 

075850304208-049   กันต,ฐเสนห,  ล้ิมประชาศักด์ิ นางสาว 2841 

075850304013-450   กันต,ธร  โชติจารุมณีวงศ, นาย 2842 

076060304932-051   กันธิมา  รวดเร็ว นางสาว 2843 

075850304240-352   กันยามน  ดีอ�น นางสาว 2844 

075850304316-153   กัลยกร  ศรีวารีรัตน, นางสาว 2845 

076060304616-954   กัลย,สุดา  ศรีทองคง นางสาว 2846 

ผศ.จํานงค, จันทโชโต

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 53 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 106/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 54 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
075850304088-61   กาญจนวัฒน,  ชายปPว นาย 2847 

075850304328-62   กาญจนาภรณ,  บุญอยู( นางสาว 2848 

076060304811-63   กานต,กวิน  ฉายวิจิตร นาย 2849 

075850304079-54   กานต,ชนก  พรหมช(วย นางสาว 2850 

076060304834-85   กานต,ธิดา  ราเชาว,ดี นางสาว 2851 

075850304283-36   กานต,ธิดา  สโมสร นางสาว 2852 

076060304919-77   กิตติธัช  ศุภวุฒิ นาย 2853 

076060304976-78   กุลธิดา  กุลศิริ นางสาว 2854 

076060304453-79   กุลธิดา  เกศกะงาม นางสาว 2855 

076060304923-910   เกริกพล  กําเนิด นาย 2856 

075850304277-511   เกษณี  นาถวรานนท, นางสาว 2857 

076060304627-612   ขจีรัตน,  พรมมา นางสาว 2858 

076060304618-513   ขวัญจิรา  แก�วงาม นางสาว 2859 

076060304970-014   ขวัญใจ  ชลายนเดชะ นางสาว 2860 

075850304372-415   ขวัญชนก  ประทุม นางสาว 2861 

075850304139-716   ขวัญชนก  ร(มโพธิ์ชี นางสาว 2862 

076060304814-017   ขวัญนภา  อะโรคา นางสาว 2863 

076060304971-818   ขวัญฤดี  กล(อมวงษ, นางสาว 2864 

075850304069-619   ขวัญฤทัย  นาคเขียว นางสาว 2865 

076060304440-420   เขมวิภา  มณีฉาย นางสาว 2866 

075850304138-921   ไข(มุก  แซ(ซิน นางสาว 2867 

076060304190-522   คุณานนท,  จันทร,ประเสริฐ นาย 2868 

075850304302-123   คุณาพร  ซาเหลา นางสาว 2869 

076060304916-324   จักรพันธ,  วงศ,ราษฎร, นาย 2870 

075850304071-225   จันทร,จิรา  ไชยสําโรง นางสาว 2871 

076060304141-826   จันทิมา  ทับขํา นางสาว 2872 

076060304905-627   จิดาภา  กัลปารี นางสาว 2873 

อาจารย,ศรีสุดา อินทมาศ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 54 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 107/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 54 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
075850304061-328   จิตติมณฑน,  ปริยดํากล นางสาว 2874 

076060304954-429   จิรวัฒน,  กุศลสุข นาย 2875 

076060304625-030   จิรวิทย,  ชาญปรานีช นาย 2876 

076060304406-531   จิราพร  นึกมี นางสาว 2877 

075850304222-132   จิราภรณ,  เกิดสุวรรณ, นางสาว 2878 

076060304189-733   จิราวรรณ  ทาสมบูรณ, นางสาว 2879 

075960304690-634   จีระนนท,  เอี่ยมบํารุงสกุล นาย 2880 

076060304414-935   จุฑามาศ  กุลสวัสด์ิ นางสาว 2881 

075850304365-836   จุฑามาศ  ยิ้มลมัย นางสาว 2882 

075850304055-537   จุฬาลักษณ,  ภิวงค, นางสาว 2883 

076060304407-338   เจตดิลก  ปธิปะปา นาย 2884 

076060304818-139   เจนจิรา  วิเชียรสาร นางสาว 2885 

076060304121-040   เจนจิรา  วุฒิคุณ นางสาว 2886 

075850304204-941   เจษฎากร  ทองมูลชัย นาย 2887 

075850304320-342   เจษต,ฎากร  มยุระฉายากุล นาย 2888 

076060304966-843   ฉัตรแก�ว  อารีกิจ นางสาว 2889 

076060304813-244   ชธาดา  มาบางครุ นางสาว 2890 

076060304432-145   ชนกพร  สุวรรณเดช นางสาว 2891 

076060304448-746   ชนพัชร,  ต้ังโคมแสงทอง นาย 2892 

075850304268-447   ชนัญชิดา  เทพรัตน, นางสาว 2893 

076060304079-048   ชนัญญา  เนตรทิพย, นางสาว 2894 

076060304612-849   ชนาธิป  อาจอาษา นาย 2895 

076060304828-050   ชนิตา  ด�วงสุข นางสาว 2896 

076060304117-851   ชมพูนุช  ศักด์ิสิริทรัพย, นางสาว 2897 

076060304958-552   ชมพูนุท  ทิศเชย นางสาว 2898 

076060304049-353   ชมาพร  เมืองช�าง นางสาว 2899 

075850304154-654   ชยาภรณ,  สุบิน นางสาว 2900 

ผศ.บุญธรรม พรเจริญ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 54 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 108/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 55 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
075850304172-81   ชลตยา  น�อยการุณ นางสาว 2901 

076060304103-82   ชลธิชา  สังข,ส�ม นางสาว 2902 

075850304190-03   ชลธิชา  สิงห,สัน นางสาว 2903 

076060304915-54   ชลิตา  มงคลวชิระ นางสาว 2904 

076060304084-05   ชลิตา  อิ่มเนตร, นางสาว 2905 

075850304317-96   ชวยศ  เพ็งไพบูลย, นาย 2906 

075850304004-37   ช(อลดา  ดิษฐพันธ, นางสาว 2907 

076060304840-58   ชัชฎาพร  ฉายรังษี นางสาว 2908 

076060304128-59   ชัชภรณ,  แจ(มใจ นางสาว 2909 

076060304810-810   ชิลาวัลย,  จรบุรมณ, นางสาว 2910 

075850304310-411   ชุติมณฑน,  เส็งด�วง นางสาว 2911 

076060304908-012   เชอร่ี  อุบปPด นางสาว 2912 

075850304327-813   โชคชัย  ชัยวิชิต นาย 2913 

075850304118-114   ฌัชชา  ผลภาษี นางสาว 2914 

075850304082-915   ญาณิศา  ช(อแก�ว นางสาว 2915 

075850304286-616   ญาณิศา  ลําภาษี นางสาว 2916 

076060304903-117   ญาณิศา  เส�นเศษ นางสาว 2917 

075850304209-818   ญาณี  ศรีทอง นางสาว 2918 

075850304221-319   ฐนิชา  บุญมา นางสาว 2919 

075850304331-020   ฐานวีร,  เตียเปPTน นางสาว 2920 

076060304011-321   ฐานิต  โสตะวงศ, นางสาว 2921 

075850304122-322   ฐิติกานต,  ไชยลาม นางสาว 2922 

076060304602-923   ฐิติกูล  วัฒนกุล นาย 2923 

075850304265-024   ฐิติชญา  ทองแก�ว นางสาว 2924 

076060304930-425   ฐิติเทพ  ชาวนาดอน นาย 2925 

075850304009-226   ฐิติพร  หุ(นสําราญ นางสาว 2926 

076060304044-427   ฑิฆัมภรณ,  ฉายแสงจันทร, นางสาว 2927 

ผศ.อมรศิริ ดิสสร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 55 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 109/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 55 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
076060304008-928   ณฐมน  ชุมทอง นางสาว 2928 

076060304624-329   ณัฏฐ,ชิชา  ประทุมมา นางสาว 2929 

075850304257-730   ณัฏฐณิชา  หล�าแหล(ง นางสาว 2930 

076060304179-831   ณัฐกุล  พวงมาลัยทอง นางสาว 2931 

075850304373-232   ณัฐชยา  มุ(งแสง นางสาว 2932 

075850304360-933   ณัฐชา  บุญโสดากร นางสาว 2933 

075850304136-334   ณัฐชา  ภู(ทรัพย, นางสาว 2934 

076060304170-735   ณัฐณิชา  เจริญสุข นางสาว 2935 

075850304171-036   ณัฐธิดา  ชลอจิตร นางสาว 2936 

076060304059-237   ณัฐธิดา  รักใคร( นางสาว 2937 

075850304370-838   ณัฐธิดา  ไวการ นางสาว 2938 

075850304236-139   ณัฐนนท,  อุปแก�ว นาย 2939 

075850304027-440   ณัฐนิกา  อ�นน�อย นางสาว 2940 

076060304192-141   ณัฐปวีณ,  ขอประดิษฐ, นางสาว 2941 

076060304018-842   ณัฐพล  ธนกิจบริบูรณ, นาย 2942 

075850304108-243   ณัฐภูมิ  รัตนเกษตรกุล นาย 2943 

076060304136-844   ณัฐมน  จาดฤทธิ์ นางสาว 2944 

075850304106-645   ณัฐริกา  มฤคา นางสาว 2945 

076060304105-346   ณัฐวัฒน,  ล้ิมปริสุทธิ์ นาย 2946 

076060304181-447   ณัฐวิภา  เช้ือโชติ นางสาว 2947 

076060304906-448   ณัฐวุฒิ  ช�างโต นาย 2948 

075850304080-349   ณัฐศริณย,  ชัยบุตร นางสาว 2949 

076060304064-250   ณิชารีย,  สอนจันทร, นางสาว 2950 

075850304276-751   ณีรฌา  หนูหร่ิง นางสาว 2951 

075850304112-452   เดือนเพ็ญ  อดกล้ัน นางสาว 2952 

076060304073-353   ต�นตราการ  ทักษิณ นาย 2953 

076060304070-954   เตือนใจ  ชูปาน นางสาว 2954 

นางสาวนปภัช ถิรพัฒน,ธนโภคิน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 55 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 110/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 56 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
076060304145-91   ทรัพย,ศิริ  วงค,กําภู นางสาว 2955 

076060304825-62   ทวีวรรณ  ศรีทัยแก�ว นางสาว 2956 

076060304939-53   ทัชชา  ศุภกิจเจริญ นางสาว 2957 

076060304171-54   ทับทิม  โกแสนตอ นางสาว 2958 

075850304110-85   ทิพย,วิมล  สุดจิตพร นางสาว 2959 

076060304812-46   ไทคม  กวีเมธี นาย 2960 

076060304615-17   ธนทัช  อินทสุวรรณ นาย 2961 

076060304028-78   ธนพัชร  วิโรจน,แดนไทย นาย 2962 

075850304214-89   ธนัชพงศ,  อัศวรัตนาภรณ, นาย 2963 

076060304441-210   ธนากร  ปานทอง นาย 2964 

076060304160-811   ธนาธิป  ทรัพย,อนันต,กุล นาย 2965 

075850304207-212   ธมนวรรณ  ฮวดสกุล นางสาว 2966 

076060304071-713   ธัญชนก  หวังชม นางสาว 2967 

075850304390-614   ธัญภา  พึ่งสลุด นางสาว 2968 

075850304162-915   ธัญลักษณ,  ดําคง นางสาว 2969 

076060304078-216   ธัญวรัตม,  คําชมภู นางสาว 2970 

075850304220-517   ธันย,ชนก  ขาวแก�ว นางสาว 2971 

075850304280-918   ธิติพร  พรมวัลย, นางสาว 2972 

075750304056-519   นที  คําศิริ นาย 2973 

076060304704-320   นพฤทธิ์  ทองปรีชา นาย 2974 

076060304114-521   นภดล  อินบํารุง นาย 2975 

075850304183-522   นภสร  จันทร,ประเสริฐ นางสาว 2976 

076060304404-023   นภัสสร  นุชศิริ นางสาว 2977 

075850304109-024   นฤพร  พูนเพิ่มทวีทรัพย, นางสาว 2978 

076060304459-425   นฤมล  ราชภักด์ิ นางสาว 2979 

076060304036-026   นลัทพร  เวียงนนท, นางสาว 2980 

075850304258-527   นลินทิพย,  สุวรรณปPณฑะ นางสาว 2981 

อาจารย,คัมภีร, เนตรอัมพร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 56 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 111/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 56 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
076060304096-428   นลินนิภา  วงษ,สัญญา นางสาว 2982 

076060304013-929   นัชฎา  เจริญผล นางสาว 2983 

075850304137-130   นัทตรีพร  ช�างจันทร, นางสาว 2984 

076060304102-031   นัทธมน  พุทธพรม นางสาว 2985 

075850304113-232   นันทนัช  บุนนาค นางสาว 2986 

075850304351-833   นันทรัตน,  ประชานิยม นางสาว 2987 

075850304361-734   นาซ(า  ยิม นางสาว 2988 

076060304934-635   นารีรัตน,  พันสี นางสาว 2989 

076060304012-136   นํ้าฝน  กล�วยภักดี นางสาว 2990 

075850304089-437   นิชานันท,  ศิริเอี่ยมแสง นางสาว 2991 

076060304626-838   นิชาภา  รุจิรัตนชัย นางสาว 2992 

075850304272-639   นิพัทธ,  ปOญญาโชติช(วง นาย 2993 

076060304015-440   นิรมล  ทองเน้ือแข็ง นางสาว 2994 

076060304450-341   นิราวรรณ  ลิมไธสง นางสาว 2995 

076060304614-442   นิวดี  ทิมทอง นางสาว 2996 

076060304836-343   นิศราภรณ,  ทองสิงห, นางสาว 2997 

076060304184-844   นิศากร  อาจจิตร, นางสาว 2998 

075850304012-645   นุชจรี  จุ�ยเจริญ นางสาว 2999 

076060304174-946   นุชชนก  แก�วโชติรุ(ง นางสาว 3000 

076060304709-247   นุชนาฎ  นาคหุ�น นางสาว 3001 

076060304837-148   นุชนาถ  เรียนวาที นางสาว 3002 

076060304410-749   นุศรา  เทียนทองคํา นางสาว 3003 

076060304042-850   บริพัตร,  ล่ิมต(อ นาย 3004 

075850304114-051   บัณฑิต  แผนสะท�าน นาย 3005 

076060304116-052   บิยะมล  คนหม้ัน นางสาว 3006 

075850304040-753   บุญชัย  วทัญญา นาย 3007 

075850304063-954   บุญฑริก  แสงบุญเกิด นางสาว 3008 

ผศ.วันสิริ ประเสริฐทรัพย,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 56 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 112/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 57 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
075850304084-51   บุญธิดา  รอดภัย นางสาว 3009 

076060304163-22   เบญจพร  เพ็ชรโต นางสาว 3010 

076060304108-73   เบญจมาศ  ปล่ังศรี นางสาว 3011 

076060304034-54   เบญจมาศ  มีนาค นางสาว 3012 

076060304935-35   เบญจมาศ  สิงห,สวัสด์ิ นางสาว 3013 

075850304168-66   เบญจรัตน,  ช(วยดํารงค, นางสาว 3014 

075850304202-37   เบ็ญจรัตน,  วรรณทวี นางสาว 3015 

075850304068-88   เบญญาภา  ใยดี นางสาว 3016 

075850304169-49   ปฐมพร  บุญอินเขียว นางสาว 3017 

075850304152-010   ปนัดดา  แก�วกาหลง นางสาว 3018 

076060304707-611   ปภัสชัย  นาคฉวี นาย 3019 

075850304356-712   ปภาวรรณ  ศรีเกษม นางสาว 3020 

075850304382-313   ปรภัทร  เกิดโต นางสาว 3021 

075850304235-314   ปรรณสรณ,  บุญประคอง นาย 3022 

076060304835-515   ประกายกาญจน,  บุษรารัตน, นางสาว 3023 

076060304914-816   ประกายการณ,  เมฆขลา นางสาว 3024 

076060304040-217   ประกายดาว  พุทโธ นางสาว 3025 

076060304608-618   ประกายดาว  เรืองแดง นางสาว 3026 

075850304274-219   ประดับเดือน  ทองชัย นางสาว 3027 

076060304402-420   ประภัสสร  ศรีรัตน,ประเสริฐ นางสาว 3028 

076060304197-021   ประภาภัทร  อนุชน นางสาว 3029 

075850304135-522   ประวีณา  รัตนรุ(งโสภณ นางสาว 3030 

075850304264-323   ปราณปรียา  ดําจวนลม นางสาว 3031 

075850304238-724   ปราโมทย,  แจ�งมงคล นาย 3032 

076060304817-325   ปรารถนา  เช้ือเดช นางสาว 3033 

076060304113-726   ปรียานุช  พูนขวัญ นางสาว 3034 

076060304629-227   ปลิตา  คําแป3น นางสาว 3035 

อาจารย,ธนธัส ทัพมงคล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 57 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 113/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 57 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
075850304388-028   ปวัน  ปุญสิริ นางสาว 3036 

076060304807-429   ปวีณ,นุช  วันเพ็ญ นางสาว 3037 

075850304278-330   ปOญจพร  สุคันธนปOญญา นางสาว 3038 

075850304081-131   ปOณฑารีย,  พิณพาทย, นางสาว 3039 

076060304972-632   ปOณฑิตา  จิ๋วประเสริฐผล นางสาว 3040 

075850304364-133   ปOทมพร  ช�างนะ นางสาว 3041 

076060304162-434   ปOทมา  เพิ่มพูน นางสาว 3042 

076060304708-435   ปาณิศา  พรหมณรงค, นางสาว 3043 

076060304910-636   ปานศักด์ิ  โกวาปQ นาย 3044 

075850304121-537   ปาลิตา  ปลุกใจเสือ นางสาว 3045 

075850304053-038   ปPRนฤทัย  ตัวลือ นางสาว 3046 

075650304768-739   ปPยดา  ชนะพล นางสาว 3047 

075850304163-740   ปPยวรรณ  ใจโปร(ง นางสาว 3048 

075850304288-241   ผกาภรณ,  อินทรมา นางสาว 3049 

076060304446-142   ผุสชา  เปล้ืองกลาง นางสาว 3050 

075850304392-243   พงศกร  กมลวีนัสกุล นาย 3051 

076060304456-044   พชรวรรณ  สท�อนดี นางสาว 3052 

076060304077-445   พนิตอนงค,  งามสมฤกษ, นางสาว 3053 

075850304024-146   พนิตา  บุญเจริญ นางสาว 3054 

075850304231-247   พรจิรา  มงคลภัทรสุข นางสาว 3055 

075850304375-748   พรทิพย,  เช้ือทอง นางสาว 3056 

076060304003-049   พรนภา  สงวนขํา นางสาว 3057 

075850304355-950   พรปวีณ,  จันทานนท, นางสาว 3058 

076060304829-851   พรพิมล  แสงศรี นางสาว 3059 

076060304074-152   พรรณชา  เกิดทรัพย, นางสาว 3060 

076060304605-253   พรรษา  วงษ,ใหญ( นางสาว 3061 

076060304063-454   พรสุดา  แสงมาศ นางสาว 3062 

อาจารย,สมศรี เวิ่นทอง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 57 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 114/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 58 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
075850304177-71   พศวัต  คชการ นาย 3063 

075850304010-02   พัชชา  สัญญพร นางสาว 3064 

075850304128-03   พัชรมัย  อัจนารัศมี นางสาว 3065 

075850304161-14   พัชริดา  พุดแซม นางสาว 3066 

075850304270-05   พัชรินทร,  เทศหร่ิง นางสาว 3067 

076060304112-96   พันธุ,ทิพย,  ทองเพ็ชร นางสาว 3068 

076060304623-57   พัสญา  ล้ิมสกุล นางสาว 3069 

075850304023-38   พิกุล  มรรคโชติ นางสาว 3070 

075850304005-09   พิมพกาญ  พลราชม นางสาว 3071 

075850304070-410   พิมพ,ชนก  สุภาพรรค นางสาว 3072 

075850304319-511   พิมพ,พิสมัย  คูณโคตร นางสาว 3073 

075850304133-012   พิมพ,รวี  แท(นประเสริฐกุล นางสาว 3074 

075850304301-313   พิสุทธิ์  สมศักด์ิ นาย 3075 

076060304705-014   พุทธชาติ  เอี่ยมหิรัญ นางสาว 3076 

076060304822-315   แพรวพรรณ  กิจไพศาล นางสาว 3077 

076060304904-916   แพรวพรรณ  พรายงาม นางสาว 3078 

076060304132-717   แพรวพรรณ  ม่ันใจดี นางสาว 3079 

075850304186-818   ภัคจิรา  แก�วกาญจนา นางสาว 3080 

075850304052-219   ภัคจิรา  จริยาปOญญาพร นางสาว 3081 

075850304251-020   ภัชชา  สวัสดี นางสาว 3082 

075850304174-421   ภัทรพันธุ,  โพธิ์บําเพ็ญ นางสาว 3083 

076060304187-122   ภัทรศยา  ศิริลักษณ, นางสาว 3084 

075850304338-523   ภัทรสุดา  แสงทอง นางสาว 3085 

075850304078-724   ภัทรานิษฐ,  สุวรรณวัฒน, นางสาว 3086 

076060304457-825   ภาณุมาศ  เกษจันทร, นางสาว 3087 

075850304057-126   ภาณุวัฒน,  ศรีสุวรรณ, นาย 3088 

076060304178-027   ภานภัส  เงางาม นางสาว 3089 

อาจารย,สโรชิน แผ�วพลสง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 58 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 115/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 58 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
075850304086-028   ภานุเดช  ธํารงลักษณ, นาย 3090 

075850304305-429   ภานุวิชญ,  ตะปะสา นาย 3091 

076060304716-730   ภาวิณี  สุขเลิศกิจ นางสาว 3092 

076060304601-131   ภูฤทธิ์  ธนะวรรณ, นาย 3093 

075850304228-832   มณฑาทิพย,  แก�วสอาด นางสาว 3094 

075850304263-533   มณีรัตน,  อินนะใจ นางสาว 3095 

076060304826-434   มณีวรรณ  วุฒิไชย นางสาว 3096 

076060304182-235   มนตรี  กาญจนะกูล นาย 3097 

075850304158-736   มนสิชา  ราชสีห, นางสาว 3098 

075850304181-937   มยุรีย,  หัสกุล นางสาว 3099 

076060304411-538   มินธรา  ยืนยงวิวัฒน,ชัย นางสาว 3100 

076060304067-539   เมธา  สะใจ นาย 3101 

076060304841-340   เมธาวี  สีเหลือง นางสาว 3102 

075850304033-241   เมธาวี  ฮวดค(วน นาย 3103 

075850304256-942   ยศนนท,  ทัพนันท, นาย 3104 

075850304367-443   รติวันต,  เล้ียงบุญญพันธ, นางสาว 3105 

076060304960-144   ระชา  มานีวงษ, นางสาว 3106 

076060304155-845   รังสิมา  ทุมโนน�อย นางสาว 3107 

076060304833-046   รัชนี  ย(านสากล นางสาว 3108 

076060304713-447   รัตติกานต,  ชาญศึก นางสาว 3109 

076060304186-348   รัตติยากร  บัวดิษ นางสาว 3110 

076060304148-349   รัตนพร  อยู(คง นางสาว 3111 

075850304073-850   รัตนากร  ศรีชัย นางสาว 3112 

076060304401-651   รัตนาภรณ,  พุ(มโพธิ์ นางสาว 3113 

075850304289-052   รัตนาภรณ,  เพ็ชรแก�ว นางสาว 3114 

075850304334-453   รัศมี  สิทธิศุภฤกษ, นางสาว 3115 

076060304014-754   รินรดา  ผมน�อย นางสาว 3116 

อาจารย,ศรายุทธ, ยิ้มเรือน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 58 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 116/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 59 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
076060304050-11   รุ�งกานดา  บุญสม นางสาว 3117 

075850304021-72   เรณุมาศ  ฮุดจัตุรัส นางสาว 3118 

076060304710-03   ฤทัยรัตน,  สุรกิจจารุจินดา นางสาว 3119 

076060304087-34   ลลิตา  ตะบูนพงษ, นางสาว 3120 

076060304168-15   ลักขณาพร  สุขบงกช นางสาว 3121 

076060304611-06   ลัดดาหวัน  ศรีตา นางสาว 3122 

075850304165-27   วนิดา  นามมัสสา นางสาว 3123 

075850304153-88   วนิดา  วังสระ นางสาว 3124 

075850304090-29   วรรณนิภา  เถื่อนลอย นางสาว 3125 

076060304913-010   วรรณรท  ศิลาลิตร, นางสาว 3126 

076060304130-111   วรรณวิภา  วงฉยา นางสาว 3127 

075850304008-412   วรรณวิสา  แตงเกษม นางสาว 3128 

076060304962-713   วรลักษณ,  กองพลี นางสาว 3129 

076060304080-814   วรัญญา  ปPRนทอง นางสาว 3130 

076060304188-915   วรัทสุทธิ์  สุดยอด นาย 3131 

075850304206-416   วรากร  ห(วงสาคร นาย 3132 

076060304033-717   วรางคณา  หมีบังเกิด นางสาว 3133 

075850304203-118   วราภรณ,  คําเภา นางสาว 3134 

076060304031-119   วราภรณ,  ยางเยี่ยม นางสาว 3135 

076060304439-620   วราภรณ,  ศากรณ, นางสาว 3136 

075850304225-421   วริศรา  แสงศรี นางสาว 3137 

076060304838-922   วริศรา  อักษรกาญจน, นางสาว 3138 

075850304077-923   วริษฐา  แก�วนิมิตร นางสาว 3139 

075850304014-224   วริษา  แถมสกุล นางสาว 3140 

076060304801-725   วศินชนก  อ(อนสอาด นางสาว 3141 

076060304006-326   วสุธิดา  บุญมี นางสาว 3142 

075850304157-927   วัจน,กร  วงค,ษา นาย 3143 

อาจารย,ธนกร ซุ�นตระกูล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 59 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 117/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 59 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
075850304326-028   วัชรพงษ,  สําเภานนท, นาย 3144 

075850304362-529   วันทกานต,  สุวรรณเนตร, นางสาว 3145 

076060304030-330   วันรภรณ,  ใจดี นางสาว 3146 

075850304056-331   วิชุดา  กันประเสริฐ นางสาว 3147 

076060304091-532   วิชุดา  ปานดี นางสาว 3148 

076060304619-333   วิภาพร  สุขวิทยี นางสาว 3149 

075850304107-434   วิภาวดี  นาครักสุด นางสาว 3150 

075850304182-735   วิรดี  อิ่มประไพ นางสาว 3151 

075850304255-136   วิระโย  โควาวิเศษสุต นาย 3152 

075850304031-637   วิรัตน,  จําปQ นาย 3153 

076060304055-038   วิรัลพัชร  ขุนทอง นางสาว 3154 

076060304124-439   วิรินทร,  คุ�มฮะ นางสาว 3155 

076060304980-940   วิริยา  บุญมา นางสาว 3156 

076060304142-641   วิลาสินี  รอดภัย นางสาว 3157 

076060304149-142   วิไลพร  เอี่ยมอุไร นางสาว 3158 

076060304086-543   วิอร  รัตนสิงห, นางสาว 3159 

076060304101-244   วีรพงศ,  พรมนาถ นาย 3160 

076060304089-945   วีรยา  ปรีชา นางสาว 3161 

075850304374-046   วุฒิพัจน,  สวยงาม นาย 3162 

075850304130-647   ศรศักด์ิ  สวัสดิยากร นาย 3163 

075850304335-148   ศรัญญา  กุก(อง นางสาว 3164 

076060304115-249   ศรัณย,  ต(ายแพร นาย 3165 

075850304314-650   ศรัณย,  ผลจันทร, นาย 3166 

076060304422-251   ศรัณยา  แก�วศรีทัศน, นางสาว 3167 

075850304273-452   ศราวุท  หาญนอก นาย 3168 

075850304323-753   ศศิกมล  ศรีสุวรรณ, นางสาว 3169 

075850304384-954   ศศิตา  แซ(โง�ว นางสาว 3170 

อาจารย,อารีย, มยังพงษ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 59 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 118/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 60 ด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
076060304802-51   ศศิธร  ร(มบุญ นางสาว 3171 

075850304060-52   ศศิธร  รัตนะสังวาลย, นางสาว 3172 

075850304173-63   ศศินา  ทวีแก�ว นางสาว 3173 

076060304048-54   ศศิประภา  ศรีเกษร นางสาว 3174 

075850304252-85   ศศิวิมล  ขวัญศรี นางสาว 3175 

076060304819-96   ศศิวิมล  บุญศรี นางสาว 3176 

076060304173-17   ศิริพร  แต�มมาลา นางสาว 3177 

076060304066-78   ศิริพร  บุญประชุม นางสาว 3178 

076060304413-19   ศิริพร  พึ่งวงษ, นางสาว 3179 

075850304330-210   ศิริราวรรณ  ว(องไว นางสาว 3180 

075850304324-511   ศิวาธร  ตีประต้ิว นาย 3181 

075850304333-612   ศุภโชค  ธนะพิงค,พงษ, นาย 3182 

075850304339-313   ศุภณัฐ  ธนไพศาลกิจ นาย 3183 

075850304213-014   ศุภณัฐ  สุวิมล นาย 3184 

075850304030-815   ศุภสิน  เซ(งสมหวัง นาย 3185 

075850304155-316   ศุภามณี  ธงศรี นางสาว 3186 

076060304444-617   สมพร  บุดดาวงค, นางสาว 3187 

076060304433-918   สโรชา  ทองศรี นางสาว 3188 

076060304119-419   สัณห,สินี  จันทร,เอื้อน นางสาว 3189 

076060304041-020   สายธาร  แผ�วใจดี นางสาว 3190 

076060304037-821   สายธาร  แสงสิงห, นางสาว 3191 

075850304321-122   สาริศา  ช่ืนสงวน นางสาว 3192 

075850304232-023   สาลิณี  ทีระกัน นางสาว 3193 

075850304058-924   สิริญา  เลิศสงคราม นางสาว 3194 

076060304123-625   สิริภรณ,  แสงพิสาร นางสาว 3195 

076060304435-426   สุคนธา  ทองภักดี นางสาว 3196 

075650304832-127   สุจิวรรณ  ปจันทร นางสาว 3197 

อาจารย,พลภัทร พลบูรณ,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 60 ด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 119/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 60 ด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
076060304097-228   สุณิสา  พูนดี นางสาว 3198 

075850304011-829   สุดารัตน,  กิจรัตนา นางสาว 3199 

075850304125-630   สุดารัตน,  งามโรจน, นางสาว 3200 

076060304107-931   สุดารัตน,  พุทธสุวรรณ นางสาว 3201 

075850304066-232   สุดารัตน,  วงศ,สกุลภักดี นางสาว 3202 

076060304143-433   สุทธิดา  เข็มเพ็ชร, นางสาว 3203 

076060304167-334   สุทธินันท,  พวงงาม นางสาว 3204 

076060304429-735   สุทินา  แก�วดี นางสาว 3205 

076060304606-036   สุธาทิพย,  ปOกษากุล นางสาว 3206 

076060304133-537   สุธินันท,  โตประเสริฐ นางสาว 3207 

076060304068-338   สุธีรัตน,  เลาะซําซู นาย 3208 

076060304183-039   สุธีรา  สุวรรณศิริสิน นางสาว 3209 

076060304005-540   สุปรียา  สุวรรณภาพ นางสาว 3210 

076060304120-241   สุพรรณี  วงสามี นางสาว 3211 

075850304164-542   สุพัตรา  สังฆทิพย, นางสาว 3212 

076060304057-643   สุภาวิณี  ศรีภิรมย, นางสาว 3213 

075850304211-444   สุรัฐา  วัฒนเขจร นางสาว 3214 

076060304027-945   สุลีพร  บุญรอด นางสาว 3215 

076060304169-946   สุวรรณณา  ไชยยันต,บูรณ, นางสาว 3216 

076060304631-847   เสาวณีย,  โพธิ์ทอง นางสาว 3217 

075850304253-648   หทัยกาญจน,  แย�มเกตุ นางสาว 3218 

076060304098-049   หทัยวรรณ  เกี้ยวสันเทียะ นางสาว 3219 

076060304137-650   หน่ึงฤทัย  ศรีจันทึก นางสาว 3220 

075850304285-851   หฤทัย  ศรีสิงห, นางสาว 3221 

075850304054-852   อชิระ  อัมพวา นาย 3222 

076060304443-853   อดิเทพ  พลอยเพ็ชร, นาย 3223 

076060304455-254   อนัญญา  ราชจันทร, นางสาว 3224 

อาจารย,สุพัตรา อภิชัยมงคล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 60 ด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 120/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 61 ปJกด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
076060304952-81   อนุธิดา  บริรักษ, นางสาว 3225 

075850304002-72   อภิโชค  พงษ,กษัตริย, นาย 3226 

076060304166-53   อภิญญา  ไวฉลาด นางสาว 3227 

076060304140-04   อภินันท,  อินทร,ศร นาย 3228 

075850304369-05   อภิสิทธิ์  ต้ังพิริยะตระกูล นาย 3229 

075850304336-96   อรทิมา  จันนิเวศ นางสาว 3230 

076060304953-67   อรปรียา  เปQยเยีย นางสาว 3231 

075850304287-48   อรพรรณ  จันทร,แจ�ง นางสาว 3232 

076060304902-39   อรพรรณ  พรหมสุข นางสาว 3233 

075850304353-410   อรยา  บุญช(วย นางสาว 3234 

075850304041-511   อรรฆพร  วงศ,ชัยสถาพร นาย 3235 

076060304832-212   อรรพรรณ  ขวัญเกื้อ นางสาว 3236 

076060304715-913   อรสา  ดอนศรีลา นางสาว 3237 

076060304151-714   อรสา  สุพรรณ, นางสาว 3238 

076060304968-415   อรอนงค,  เช้ืองาม นางสาว 3239 

076060304437-016   อรุโณทัย  พละสิงห, นางสาว 3240 

075850304105-817   อักษร  รุ(งโรจน,วุฒิกุล นางสาว 3241 

075850304134-818   อังคณา  ทองอุปการ นางสาว 3242 

076060304058-419   อังคณา  พรหมจรรย, นางสาว 3243 

075850304281-720   อัจจิมา  บุญเนรมิตร นางสาว 3244 

075850304391-421   อัจฉรา  ชูพันธ, นางสาว 3245 

076060304010-522   อัจฉรา  มณีสาย นางสาว 3246 

075850304131-423   อาณัฐ  สุภาอ�วน นาย 3247 

076060304803-324   อาทิตยา  อ(อนสีทอง นางสาว 3248 

076060304911-425   อาภัสรา  ชัยวิเศษ นางสาว 3249 

075850304076-126   อามีนา  แซะอาหลี นางสาว 3250 

076060304711-827   อารยา  อินทร,วงศ, นางสาว 3251 

นางสาววรัญญา สมศิริ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 61 ปQกด�านซ�าย

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 121/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 61 ปJกด%านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
076060304951-028   อารีย,วรรณ  คชพงษ, นางสาว 3252 

075850304389-829   อิทธิกร  เหล(าเมือง นาย 3253 

076060304195-430   อินทุอร  สุจินะ นางสาว 3254 

075850304017-531   อุไรพร  จันทร,ทร นางสาว 3255 

075850304262-732   อุษณียาภรณ,  ทองเล็ก นางสาว 3256 

075850304269-233   กฤตภาส  มีบุญ ว(าท่ีร�อยตรี 3257 

075850305010-934   เขมฐิติ  บรรจงสวัสด์ิ ว(าท่ีร�อยตรี 3258 

075850303055-635   จิรัฏฐ,  เอี่ยมหิรัญ ว(าท่ีร�อยตรี 3259 

075850302061-536   ณัฐวุฒิ  อังชัญ ว(าท่ีร�อยตรี 3260 

075850302340-337   บุญชัย  ถวายทรัพย, ว(าท่ีร�อยตรี 3261 

075850304216-338   ปรีดี  อมรหัต ว(าท่ีร�อยตรี 3262 

075850305122-239   วิทวัส  เขียวละออ ว(าท่ีร�อยตรี 3263 

076060304150-940   สุรเชษฐ,  โลเกศกระวี ว(าท่ีร�อยตรี 3264 

075850303043-241   เอกสิษฐ,  หิรัณจารุยานนท, ว(าท่ีร�อยตรี 3265 

075850305252-742   กมลรัตน,  ช่ืนไพศาล ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3266 

075850304275-943   จุฑารัตน,  คีรีพฤกษ, ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3267 

076060303052-844   ณัฐนรี  ภวภูตานนท, ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3268 

075850306108-045   ธัญญรัตน,  สําราญ ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3269 

076060303042-946   เบญจพร  ธํารงพิทยาธร ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3270 

075850304167-847   เบญจมาศ  เร่ิมศรี ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3271 

076060304196-248   ปPยะชาติ  ทุรินไธสง ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3272 

075850303082-049   พิชญา  สารสุข ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3273 

075850304170-250   มณีพร  โกศลช่ืนวิจิตร ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3274 

075850306116-351   วาสนา  ฮAอกเฉียง ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3275 

076060302122-052   ศิริลักษณ,  เบ็ญจวัง ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3276 

075850304026-653   สายพิรุณ  ทองอร(าม ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3277 

075960305016-354   สุธิดา  พลายสุกแสง ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3278 

อาจารย,ธนภณ รัชตกุลพัฒน,

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 61 ปQกด�านขวา

27  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 122/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

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

.............................
ซ%อมย'อยรวม
15 ส.ค.2562

ซ%อมใหญ'
16 ส.ค.2562

รับจริง
23 ส.ค.2562

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 62 ปJกด%านซ%าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

076060305702-61   หัทยา  ตระกูลจิตวิสุทธิ์ ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3279 

075850302088-82   อภิชญา  จําปาม(วง ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3280 

076060303040-33   อรพิณ  หลําเนียม ว(าท่ีร�อยตรีหญิง 3281 

075750305177-84   วิษณุ  รัตนกุล จ(าสิบเอก 3282 

อาจารย,ศิริกานต, ติรสุวรรณวาสี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม(มา   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ,   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   
   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย,กํากับแถว/รับรายงานตัว

จํานวนบัณฑิต แถวท่ี 62 ปQกด�านซ�าย

4  
ท้ังหมด(คน) รับจริง(คน)

หน�า 123/123


