
รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  

075980301008-21  วิทัศน์  ศรีสุวรรณเกศ นาย 1 

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

075970303704-52  ธีร์จุฑา  ขวัญธนู นางสาว 7 

076070304702-63  ปาลิดา  จันแดง นางสาว 9 

075870304709-54  พรพิมล  โทสมบูรณ์ นางสาว 10 

075870303719-55  ภิรมยา  ค าศรี นางสาว 11 

075770304710-56  เยาวภา  เทวะผลิน นางสาว 13 

075770304701-47  เอก  เรืองรมย์ นาย 15 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

075950304394-68  ทิพวรรณ  สีแก้ว นางสาว 17 ทอง

075950304315-19  จิราภา  ไชยพินิจ นางสาว 18 เงิน

075950304492-810  วรกมล  ชานันโท นางสาว 19 เงิน

075950304069-411  เอกภพ  อ่วมสวัสด์ิ นาย 20 เงิน

075950316724-012  KINLEY  DRUKPA Mr. 21 

075950316727-313  RABGAY TENZIN  KELDEN Mr. 22 

075950304080-114  กมลลักษณ์  ล้ิมไกลท่า นางสาว 23 

075950305077-615  กมลศักด์ิ  จงวิไลเกษม นาย 24 

076160304807-216  กัญญาณัฐ  ค าเขียว นางสาว 25 

075950304467-017  กิตติศักด์ิ  ร่มโพรีย์ นาย 26 

075950304022-318  เกศสุดา  ดีสว่าง นางสาว 27 

075950302058-919  จิรายุ  จันทร์แจ้ง นางสาว 29 

076160304160-620  จุฑามาส  บุญเงิน นางสาว 30 

075950304107-221  ชนากานต์  เพ็ชรรัตน์ นางสาว 31 

075950304426-622  ชไมพร  ชูรัตน์ นางสาว 32 

075950303260-023  ชวัลรัตน์  ยินดีทวีทรัพย์ นางสาว 33 

076160305733-924  ณัฐกาน  บุราคร นางสาว 35 

075950304204-725  ณัฐฏิกานต์  สุทธิธรรม นางสาว 36 

076160303421-326  ธนัสชรัตน์  ลาสา นางสาว 39 

075950304374-827  นภัสวรรณ  มณีโชติ นางสาว 41 

075950303083-628  นฤมล  สะรารัมย์ นางสาว 42 

076160304065-729  นัยนา  ภูธร นางสาว 44 

075950303247-730  บัณฑิตา  ปราสาททอง นางสาว 45 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา
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 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

075950306026-231  บุญญานุช  ด าบรรณ์ นางสาว 46 

075950303215-432  ปณิธาน  ทองไทย นาย 47 

075950304381-333  ปณิธิดา  จิตตมงคลวัฒนา นางสาว 48 

075950304342-534  ปนัดดา  สังฆะมาตย์ นางสาว 49 

075950304267-435  ปยุดา  คงพัฒน์ นางสาว 50 

076160305714-936  ปิยภัสร์  ชุมตันติ นางสาว 52 

076160304127-537  ปิยะลักษณ์  โชติอุดมวงษ์ นางสาว 53 

075950303256-838  พัชราภา  เกตุอนงค์ นางสาว 54 

075950304103-139  พิชชามญชุ์  คล้ าจีน นางสาว 55 

075950307005-540  ภคพล  ศรัทธาปิติ นาย 56 

075950304020-741  รัชกิจ  วงษ์ไชยเสน นาย 57 

075950304353-242  รัตนวลี  เมฆฉาย นางสาว 58 

075950304264-143  สุมนา  ใจย้ิม นางสาว 61 

076160304056-644  ฬณฤฌา  สิทธิราษฎร์ นาย 62 

075950304453-045  อธิชา  ฉัตร์วีระสกุล นางสาว 63 

076160304962-546  อภิชญา  เขียววงษ์ นางสาว 64 

075950303107-347  อัญชนา  ปิติกุลธรรม นางสาว 65 

076160304953-448  กรกนก  วรรณบุตร จ่าอากาศเอกหญิง 66 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

075950316728-149  DORJI  WANGDI Mr. 67 

075950316732-350  PEMA  ZANGMO Miss 68 

075950316725-751  PHUB  DORJI Mr. 69 

075950316729-952  SONAM  PELZOM Miss 70 

075950316730-753  UGYEN  TSHOMO Miss 71 

075950306102-154  กมลรัตน์  สาธร นางสาว 73 

075950304008-255  กมลวรรณ  มาเส็ง นางสาว 74 

076160304083-056  กาญจนา  มีฐานะ นางสาว 76 

076160303416-357  เกตุมณี  นุ่มนิลรัตน์ นางสาว 78 

076160305732-158  จักรพันธ์  แก้วพันธุ์ศรี นาย 79 

076160304428-759  จารุวรรณ  พูลพิมมะ นางสาว 80 

076160304073-160  จิราพร  ทองย้อย นางสาว 81 
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 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

075950304481-161  จิราวรรณ  สุขสมพืช นางสาว 82 

075950304360-762  จุฑามาศ  มีมาก นางสาว 83 

075950304392-063  จุฑามาศ  มุมทอง นางสาว 84 

076160304908-864  เจนจิรา  แก้วกาหลง นางสาว 85 

075950302324-565  ฉัตรไชย  ศรีอ  าดี นาย 86 

075950304356-566  ชฎาภรณ์  แก้วหาญ นางสาว 87 

075950304246-867  ชลธิชา  ใยนิรัตน์ นางสาว 88 

075950303088-568  ชลิตา  นิลค า นางสาว 89 

075950304494-469  ชวัลลักษณ์  ภมรพงษ์ นางสาว 90 

075950307039-470  ฐิติรัตน์  ต้ังจิตบรรเจิด นางสาว 91 

075950304328-471  ณัฐพร  น่วมเจียม นางสาว 93 

075950304067-872  ณัฐวดี  ปิติอิสริยาภรณ์ นางสาว 94 

076160304455-073  ทัศนัย  สุ่มมาตย์ นาย 96 

075950304011-674  ทัศนีย์  พรมรัตน์ นางสาว 97 

075950304172-675  ธนาวิทย์  กิจภัทรวิทย์ นาย 98 

075950306055-176  ธันยพร  ค ามา นางสาว 100 

075950304140-377  ธิดารัตน์  ศรีดาวเดือน นางสาว 102 

075950304316-978  นนท์ทานี  นิลพฤกษ์ นางสาว 103 

075950304483-779  นภา  ไม้งาม นางสาว 104 

075950307046-980  ปวีณา  แสนค า นางสาว 105 

075950304312-881  ปิยวรรณ  แย้มย้ิมเหมาะ นางสาว 107 

076160302040-282  ปิยะฉัตร  คชฤทธิ์ นางสาว 108 

075950304214-683  ผกาวรรณ  พลับศิริ นางสาว 109 

075950304338-384  พชรพล  เจริญสุข นาย 110 

075950303121-485  พลอย  พรมมานอก นางสาว 112 

076160304037-686  พัสกร  ใจชื้น นาย 113 

075950304348-287  พัสสน  ดิสราพร นาย 114 

075950304368-088  พิพัทธ์  แสงทอง นาย 115 

076160304016-089  พิมพ์ชนก  จิตรดา นางสาว 117 

075950303267-590  ภตวรรณ  โวอ่อนศรี นางสาว 118 

075950305003-291  ภัควัฒน์  เลิศมหาทรัพย์ นาย 119 

076160303343-992  ภัทราวดี  พรรค์พิทักษ์ นางสาว 120 
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 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

076160305705-793  มณฑริกา  ปานฑะผลิน นางสาว 121 

076160304021-094  มณฑิตา  สังข์กา นางสาว 122 

076160304051-795  มธุชา  บัวรอด นางสาว 123 

076160304801-596  มธุรดา  ตระการฤทธิ์ นางสาว 124 

075950304123-997  มนทิรา  มีกิริยา นางสาว 126 

075950304396-198  มาธุสร  สกุลกมลพัชร์ นางสาว 127 

075950304470-499  ยุพเรศ  พันเลิศจ านรรจ์ นางสาว 128 

076160303304-1100  รุ่งทิวา  คงดี นางสาว 130 

075950304407-6101  รุ่งทิวา  ล้ิมขจรเดช นางสาว 131 

076160303330-6102  ลัดดาวัลย์  ค าพูล นางสาว 132 

076160303364-5103  วงศธร  ด้วงคุ้ม นาย 133 

075950306092-4104  วรรณนะภา  ขาวข า นางสาว 134 

075950304093-4105  วรัญญา  เที ยงวงษ์ นางสาว 136 

076160303358-7106  วริศรา  ค าพา นางสาว 137 

075950306025-4107  วัชระพงษ์  สกุลรัตน์ นาย 138 

075950304186-6108  วาริศา  ดวงแก้ว นางสาว 139 

076160303335-5109  วิจิตรา  คูหาเกษมสิน นางสาว 140 

075950302129-8110  วิมลมาส  ตาน้อย นางสาว 141 

076160303502-0111  แววชมพู  เขวาล าธาร นางสาว 142 

075950304339-1112  ศศิณัฐ  สมนาม นางสาว 143 

076160304017-8113  ศศิวิมล  ทับกะแดะ นางสาว 145 

076160304053-3114  ศศิวิมล  ลูกน้อย นางสาว 146 

075950304406-8115  ศุภรัตน์  แจ้งพร นางสาว 149 

075950303068-7116  สกุลกาญจน์  ยาคล้าย นางสาว 150 

076160304803-1117  สมฤดี  จิระดล นางสาว 152 

075950304053-8118  สัญจิตา  ทั งกลาง นางสาว 153 

076160303405-6119  สิรินุช  คงรักษา นางสาว 154 

075950303207-1120  สุกฤตา  โชคเฉลิม นางสาว 155 

076160304063-2121  สุกัญญา  ตาอ้าย นางสาว 156 

075950304480-3122  สุกัลยา  พันชัย นางสาว 157 

076160304059-0123  สุปราณี  สุวรรณเทศ นางสาว 158 

075950304136-1124  สุภาวดี  สายสุวรรณ นางสาว 160 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

076160304002-0125  สุมิตรา  ศรีจันทร์ นางสาว 162 

075950305053-7126  สุรัมภา  กองอาสา นางสาว 163 

075950304398-7127  สุวนันท์  ทองแบน นางสาว 164 

076160304185-3128  สุวิมล  ถังเงิน นางสาว 165 

075950304493-6129  อัครวินท์  ล้อมวัง นาย 167 

076160304440-2130  อังค์วรา  ทัศนากร นางสาว 168 

076160303351-2131  อัญธิญา  ขอมเดช นางสาว 169 

075950303138-8132  อุมาพร  กลั นลด นางสาว 172 

076160304079-8133  อุมารัตน์  บวร นางสาว 173 

075850304119-9134  กชมน  เวชพานิชย์ นางสาว 174 

076160302121-0135  สาธิต  ชุ่มกระโทก ว่าที ร้อยตรี 175 

076160304959-1136  ประภัสสร  มณีทัต จ่าโทหญิง 176 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076160302105-3137  กชกร  วงค์ลคร นางสาว 177 

075950302060-5138  กชพร  สุมาลี นางสาว 178 

075950302027-4139  กนกพร  พุทธสุวรรณ นางสาว 179 

075950302231-2140  กนกพร  สีนวล นางสาว 180 

075950302078-7141  กนกวรรณ  แซ่แต้ นางสาว 181 

075950302341-9142  กรรณิการ์  ปัดทาศรี นางสาว 182 

075950302023-3143  กรวิชญ์  ชะอัมพร นาย 183 

075950302124-9144  กฤตพัฒน์  โรจนท่าพระยา นาย 184 

075950302211-4145  กฤษดา  ดวงจินดา นาย 186 

075950302220-5146  กัญญารัตน์  ม่วงเจริญ นางสาว 188 

075950302308-8147  กัญญาวีร์  บุญศรีประเสริฐ นางสาว 189 

075950302302-1148  กัลยารัตน์  เทียนสงค์ นางสาว 190 

075950302122-3149  กิ งกาญจน์  มาพิจิตร นางสาว 191 

075950302320-3150  กิตติศักด์ิ  จรัลนามศิริ นาย 192 

075750302057-5151  เกวลี  กลัดเพชร นางสาว 193 

075950302248-6152  เกียรติยศ  อ่วมนิ ม นาย 194 

076160302001-4153  แก้วทองธาร  สุวรรณรัตน์ นางสาว 195 

076160302030-3154  คุณานนต์  วิจิตรแก้ว นาย 198 
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 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076160302110-3155  จตุพร  ณ หนองคาย นางสาว 199 

075950302342-7156  จินตนา  อินทร์เพชร นางสาว 200 

075950302038-1157  จิราพร  กลับน้อม นางสาว 201 

075950302103-3158  จิราวรรณ  กังวาล นางสาว 202 

075950302232-0159  จุฬารัตน์  บุญมาดี นางสาว 203 

075950302329-4160  เจนจิรา  ภูมีนอก นางสาว 204 

075950302011-8161  ชญพัฒน์  ตังสกุล นาย 205 

076160302127-7162  ชนกนันท์  ทองมั ง นางสาว 208 

075950302091-0163  ชยาภรณ์  เกษจันทร์ นางสาว 209 

076160302024-6164  ชลิดา  หญีตบึ้ง นางสาว 210 

075950302052-2165  ชวนฝัน  จิตรีไชย นางสาว 211 

076160302032-9166  ชัชรินทร์  พึ งจ านงค์ นาย 212 

075950302315-3167  ชุติมา  ทองไถ่ผา นางสาว 213 

076050302454-8168  โชติพงศ์  สัณห์ศักด์ิสิทธิ์ นาย 214 

076160302125-1169  ฐิติศักด์ิ  วงพินิจ นาย 215 

076160302104-6170  ณัฐชนิกา  ชลนุชา นางสาว 217 

075950302081-1171  ณัฐญา  เลิศศิริ นางสาว 218 

075950302204-9172  ณัฐณิชา  น้ าแก้ว นางสาว 219 

076160302038-6173  ณัฐศักด์ิ  สีบานชื น นาย 221 

076160302118-6174  ณิชนันท์  ทองมั ง นางสาว 222 

075950302323-7175  ถาวรีย์  กิติพันธ์ นางสาว 223 

076160302035-2176  ทนาวัฒน์  ใจซื อ นาย 224 

076160302108-7177  ทักษิมา  กิจโชติ นางสาว 227 

075950302110-8178  ทัศนาวลัย  นามศิริ นางสาว 228 

075850302224-9179  ธนกฤต  ก้องกฤษณะกุล นาย 229 

075950302214-8180  ธารทิพย์  ปลิวจันทึก นางสาว 232 

075950302316-1181  ธิษณเศรษฐ์  เชาว์ลิตวงศ์ นาย 233 

075950302099-3182  ธีราภรณ์  หมั นถนอม นางสาว 234 

076160302006-3183  นครินทร์  ทองบุญเนือง นาย 235 

076160302026-1184  นพรัตน์  ศุภพาณิชย์ นางสาว 236 

075950302066-2185  นรินทร  พื้นทะสิม นางสาว 238 

075950302014-2186  นริศ  หุ่นจีน นาย 239 
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075950302094-4187  นฤพร  เพ็ชรดี นางสาว 240 

076160302037-8188  นัฐกานต์  แก้วจันทร์ นาย 241 

075950302123-1189  นัฐวรรณ  อ้ึงเจริญลาภ นางสาว 242 

075950302005-0190  นิพนธ์  วงศ์วิทยวัลลภ นาย 243 

075950302118-1191  นิรชา  สมน้อย นางสาว 245 

076160302116-0192  นุตชนาถ  คุ้มวงศ์ นางสาว 246 

075950302121-5193  เนตรชนก  ช่วงกลิ น นางสาว 247 

075850302211-6194  บุญญฤทธิ์  ตีรณกุล นาย 248 

075950302109-0195  บุณยพร  สมจินตนานนท์ นางสาว 249 

075950302234-6196  เบญจมาศ  ลาภเสถียร นางสาว 251 

075950302335-1197  เบญญาภา  ใจค า นางสาว 253 

075950302209-8198  เบญญาภา  ธีรวุฒิกุล นางสาว 254 

075950302034-0199  ปฐวี  ปฐวีกิจจานุกูล นาย 255 

075950302216-3200  ปณิชา  ยินดีน้อย นางสาว 256 

076160302025-3201  ปทิตตา  ธารารมย์ นางสาว 257 

075950302322-9202  ปภาวรินท์  พันธ์บุญ นางสาว 258 

075950302305-4203  ปรมัตถ์  สิงสนิท นาย 260 

075950302050-6204  ปรเมษฐ์  จิรเทศานนท์ นาย 261 

075950302230-4205  ปัทมาภรณ์  อินทธรรมมา นางสาว 263 

076160302101-2206  ปาณิสรา  หมีทอง นางสาว 264 

075950302205-6207  ปานตะวัน  หอมอ้ม นางสาว 265 

076160302124-4208  ปาลิตา  ลีฉลาด นางสาว 266 

075950302343-5209  ปาลิตา  สงมา นางสาว 267 

075950302040-7210  ผกากานต์  เพ็ชรบุรี นางสาว 268 

076160302017-0211  พงศกร  ตัณฑ์บุญมี นาย 269 

075950302117-3212  พงษ์เทพ  ไกรศรี นาย 270 

075950302032-4213  พรชัย  กิ งโพธิ์ นาย 271 

076160302102-0214  พรธิดี  สนธิพร นางสาว 272 

076160302132-7215  พรรษวุฒิ  ภุชงค์รัตน์ นาย 274 

075950302051-4216  พรศิริ  สุภสิทธิ์มงคล นางสาว 275 

076160302137-6217  พรสุดา  หันจางสิทธิ์ นางสาว 277 

075950302006-8218  พลอยรุ้ง  จันทร์จวนสุก นางสาว 278 
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 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

075950302345-0219  พัทรวดี  สมัญญาภรณ์ นางสาว 279 

076160302036-0220  พัสกร  ขาวโชติช่วง นาย 280 

075950302344-3221  พิชชาพร  คงโครัด นางสาว 281 

076060302045-3222  พิภพ  ซื อตรง นาย 282 

076160302107-9223  พิมลวรรณ  ชุ่มกองชัย นางสาว 285 

076160302103-8224  พิศิษฏ์  ลีนะเจริญกุล นาย 286 

076160302012-1225  เพ็ญนภา  ครองชัย นางสาว 287 

075950302063-9226  แพรวโพยม  จักสาน นางสาว 288 

075950302318-7227  ภาณุวิชญ์  บัวสุข นาย 290 

076160302114-5228  ภานิตา  ขาวปากช่อง นางสาว 291 

075650302201-1229  เภาวดี  มีสะอาด นางสาว 295 

076160302039-4230  มณฑล  มณเฑียร นาย 296 

075950302083-7231  มณีนุช  สวัสด์ิรัมย์ นางสาว 297 

076160302112-9232  ยศนนท์  ติดตานนท์ นาย 299 

076160302126-9233  รวิสา  วงศ์นารี นางสาว 300 

076160302122-8234  รัฐตินันท์  เมืองแก้ว นางสาว 302 

075950302056-3235  รินรดา  โรจน์รัตนาเดช นางสาว 303 

076160302020-4236  ลลิตา  สาขะจันทร์ นางสาว 304 

075950302057-1237  ลูกศร  ฤทธาพรม นางสาว 305 

075950302093-6238  วรรณรัตน์  ผึ งผดุง นางสาว 306 

075950302062-1239  วรรณวิสา  ศรีพฤฺฒิกุล นางสาว 307 

075950302001-9240  วราพร  ปะสาวะกา นางสาว 308 

075950302007-6241  วราภรณ์  พรมวาด นางสาว 309 

075950302096-9242  วราภรณ์  แสงบุตร นางสาว 310 

076160302015-4243  วริยา  มีจั นเพชร นางสาว 311 

075950302127-2244  วรุฒ  บัวพลอย นาย 312 

075950302113-2245  วลัยพร  ผิวงาม นางสาว 313 

075950302097-7246  วศิน  โพชนัง นาย 314 

075950302092-8247  วศินี  อุบลรังสีกุล นางสาว 315 

075950302104-1248  วิทวัส  บุญญา นาย 316 

075950302301-3249  วิไลพร  สังข์ทอง นางสาว 317 

076160302136-8250  ศศิธร  แจ่มกระจ่าง นางสาว 318 
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076160302002-2251  ศศิมา  ละม่อม นางสาว 320 

075950302227-0252  ศิรประภา  ก าลัง นางสาว 321 

076160302043-6253  ศุภกรณ์  ก่อเกิด นาย 324 

075950302053-0254  ษมาพร  ใหญ่น้อย นางสาว 325 

076160302130-1255  สมรัก  ภูนะยา นางสาว 326 

075950302213-0256  สมฤทัย  เณรเถาว์ นางสาว 327 

075950302126-4257  สรรธิดารัตน์  สวัสด์ิวงษ์สกุล นางสาว 329 

076160302123-6258  สโรชา  ขันทอง นางสาว 330 

075950302215-5259  สโรชา  พันธ์งาม นางสาว 331 

076160302041-0260  สหภาพ  สืบสุภาพ นาย 333 

076160302013-9261  สาธิตา  หวังประเสริฐ นางสาว 334 

075950302218-9262  สิทธิเดช  วงศ์ดีเพิ ม นาย 335 

075950302013-4263  สิริยากร  ภัทรพิธาน นางสาว 337 

076160302042-8264  สิริยากร  สุดจิตรจูล นางสาว 338 

076160302143-4265  สิริยากรณ์  นามพุทธา นางสาว 339 

075950302235-3266  สุกฤตา  ชอระชาญ นางสาว 340 

075950302304-7267  สุกัญญา  วราพงษ์ลิขิต นางสาว 341 

076160302133-5268  สุจิตรกุล  ครองไข่น้ า นางสาว 342 

075950302010-0269  สุภัทรา  พิมพ์สดใส นางสาว 345 

076160302014-7270  สุภาพร  ยิ งดัง นางสาว 346 

076160302009-7271  สุวพัชร  มีโบ นางสาว 347 

075950302086-0272  สุวรรณี  กรรณโชติ นางสาว 348 

076160302034-5273  สุวารี  ขวัญเจริญพร นางสาว 349 

075950302085-2274  สุวิทย์  ปินะการัง นาย 350 

075950302116-5275  หนึ งฤทัย  สมพงษ์ นางสาว 351 

076160302028-7276  อภิญญา  ดวงจินดา นางสาว 354 

076160302031-1277  อภิวิชญ์  อัศวพรรค นาย 355 

075950302327-8278  อรญา  ธนิตพิพัฒน์ นางสาว 356 

075950302229-6279  อลิสา  ขาวส าอางค์ นางสาว 358 

075950302090-2280  อัญรินทร์  พุฒิพัฒน์วราดล นางสาว 359 

076160302120-2281  อัปษร  เกิดยินดี นางสาว 360 

076160302029-5282  อาณัติ  หมัดดี นาย 361 
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076160302113-7283  อาทิตยา  พรหมน้อย นางสาว 362 

075950302108-2284  อานนท์  ฉาบกลิ นหอม นาย 363 

076160302115-2285  อุมาภรณ์  เพชรสังหนู นางสาว 364 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

075950303120-6286  กนกวรรณ  ปรุงสิงห์ นางสาว 365 

075950303015-8287  กนกวรรณ  หาดทะเล นางสาว 367 

075950303030-7288  กมนทัต  คุปตะเวทิน นาย 368 

076160303509-5289  กมลชนก  อุทธศรี นางสาว 369 

075950303202-2290  กมลพร  หุยากรณ์ นางสาว 370 

076160303040-1291  กรกมล  จันทร์แจ่มแจ้ง นางสาว 371 

075950303204-8292  กรรชัย  กาววัน นาย 372 

075950303066-1293  กฤษณพล  วานิชกุล นาย 375 

075950303257-6294  กฤษณะ  พระวงค า นาย 376 

076160303039-3295  กัญญาพร  ไตรสินธุ์ นางสาว 378 

076160303422-1296  กัญญารัตน์  ธนะถาวรวิสูตร นางสาว 379 

076160303006-2297  กัญญาวีร์  เสนาะ นางสาว 380 

075950303003-4298  กันตินันท์  คูหาพัฒนะศาล นาย 382 

075950303124-8299  กัลยกร  เพียสุระ นางสาว 383 

076160303044-3300  กัลย์สุดา  ธงสันเทียะ นางสาว 384 

076060303005-6301  กาญจนา  สุขาแก้ว นางสาว 385 

075950303251-9302  กีรติศักด์ิ  ระสอน นาย 387 

075950303082-8303  กุลยารัตน์  คชพงษ์ นางสาว 388 

075950303092-7304  กุสุมา  ภูมิสภาพ นางสาว 389 

075950303027-3305  เกศรากร  เดชเถร นางสาว 390 

075950303243-6306  เกศสุดา  พวงมาลัย นางสาว 391 

075950303233-7307  เก้ือสกุล  วิษณุรังสรรค์ นาย 392 

075950303220-4308  ขนิษฐา  เจริญอาจ นางสาว 393 

076160303348-8309  คฑามาศ  ชื นชมเชาวน์ นางสาว 395 

075950303069-5310  คณัสนันท์  พัฒนสุข นางสาว 396 

076160303548-3311  คณินนาฏ  ภูมิพงศ์ไทย นางสาว 397 

076160303554-1312  จรินทิพย์  ต้ังจิตพัฒนกุล นางสาว 398 

075950303292-3313  จักรพันธ์  ทองงาม นาย 399 
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076160303406-4314  จันทร์แรม  บุญเสนอ นางสาว 400 

075950303040-6315  จารุภา  วงศ์ระรื น นางสาว 401 

075950303203-0316  จิรพัฒน์  สุทธาวาส นาย 404 

075950303105-7317  จิราพา  วงศ์หมอ นางสาว 405 

076160303047-6318  จิราวดี  ชูวงษ์ นางสาว 406 

075950303132-1319  จุฑาทิพย์  ดวงตา นางสาว 407 

076160303032-8320  จุฑามาศ  แสงสว่าง นางสาว 408 

076160303313-2321  ฉัตรฏา  อ่วมดี นางสาว 409 

075950303007-5322  ฉัตริยาภรณ์  ปนสันเทียะ นางสาว 410 

075950303214-7323  ชญาน์วัต  ศรีทอง นาย 411 

075950303145-3324  ชฎาวรรณ  ชมสุนทร นางสาว 412 

075950303053-9325  ชนันญา  พีระสมบัติ นางสาว 413 

075950303097-6326  ชนิสรา  นันทนพรัตน์ นางสาว 415 

076160303345-4327  ชลธิชา  เรืองศรีมั น นางสาว 417 

075950303013-3328  ชัชฤทธิ์  วิสุทธิ์เทพ นาย 418 

075950303286-5329  ชาล์คลิส  ป้อมแก้ว นาย 420 

075950303021-6330  ชิวาพร  ตันติลิขิตกุล นางสาว 422 

076160303311-6331  ชุติกาญจน์  วรรณโภคิน นางสาว 423 

075950303288-1332  ญาตา  เตียวเจริญ นางสาว 425 

076160303043-5333  ฐิตาพร  โพธิ์ศิริ นางสาว 426 

075950303227-9334  ณภัทร  จิวะนันทกะ นาย 428 

075950303033-1335  ณัชพน  รุกิจเจริญ นาย 430 

075950303299-8336  ณัฎฐกฤตย์  โวหาร นาย 431 

075950303141-2337  ณัฐกานต์  จันทสอน นางสาว 432 

075950303236-0338  ณัฐการณ์  เรืองจิตต์มั น นาย 433 

075950303063-8339  ณัฐชนน  ก่องเเก้วรัศมี นาย 434 

076160303543-4340  ณัฐชา  นาสิงทอง นางสาว 436 

076160303353-8341  ณัฐทิชา  ฉิมมี นางสาว 437 

075950303018-2342  ณัฐธวัช  บินมูฮ าหมัด นาย 438 

076160303341-3343  ณัฐวรรณ  ทองสุขนอก นางสาว 439 

075950303228-7344  ณัฐวุฒิ  พินิจใหม่ นาย 441 

075950303064-6345  ดวงกมล  เมีย้นแม้น นางสาว 442 
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075950303127-1346  ตวงทิพย์  เตปัญญา นางสาว 444 

076160303552-5347  ทศพล  สุขสมเนตร นาย 445 

075950303253-5348  ทิวัตถ์  พันธ์โอฬารกุล นาย 447 

076160303031-0349  ทิวาวรรณ  พัดจ๋ิว นางสาว 448 

075950303216-2350  ธนกร  จารุวัฒนสาคร นาย 449 

076160303356-1351  ธนกร  ปรีชพันธ์ นาย 450 

075950303209-7352  ธนศักด์ิ  จิตรอิ ม นาย 452 

075950303241-0353  ธนัช  แก้วเล็ก นาย 453 

076160303034-4354  ธนาภา  นิลสุวรรณ นางสาว 456 

075950303108-1355  ธัญลักษณ์  ชูสุทธิสกุล นางสาว 458 

076160303007-0356  ธัญวรัตน์  หอสุวรรณ นางสาว 459 

076160303346-2357  ธิดารัตน์  แก้วสง่า นางสาว 460 

076160303337-1358  ธิดารัตน์  แสงแสวง นางสาว 461 

076160303025-2359  ธิติมา  กลีบแก้ว นางสาว 462 

075850303162-0360  ธีรภัทร์  น้าเจริญวงศ์ นาย 463 

075950303270-9361  นนทวัฒน์  จันทร์เรือง นาย 465 

076160303423-9362  นฤมล  ฤทธิ์มนตรี นางสาว 467 

076160303016-1363  น้ าฝน  พวงแก้ว นางสาว 469 

076160303029-4364  น้ าฝน  มงคล นางสาว 470 

075950303302-0365  นิติรักษ์  โกษา นาย 471 

076160303514-5366  นิรชา  สิริแสงอรุณ นางสาว 472 

076160303536-8367  นิศารัตน์  เพิ มทอง นางสาว 473 

076160303363-7368  เนตรชนก  ทองฉวี นางสาว 474 

076060303049-4369  เนติพงษ์  แสงสาตรา นาย 475 

075950303271-7370  บริสุทธิ์  สมบุญ นาย 477 

075950303024-0371  บวรวิช  ภูมิผิว นาย 478 

075950303238-6372  บุญญิตา  บุษยทริกากรณ์ นางสาว 479 

075950303106-5373  บุญฑริกา  มีบริบูรณ์ นางสาว 480 

075950303232-9374  เบญจสุภา  กลิ นโท นางสาว 481 

075950303060-4375  เบญญทิพย์  มบขุนทด นางสาว 482 

076160303038-5376  เบญญาภา  หุตะมงคล นางสาว 483 

075950303266-7377  ปนิตา  ชัยจารุพันธ์ นางสาว 486 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076160303306-6378  ปรางค์ทิพย์  ชายเพ็ชร นางสาว 488 

076160303005-4379  ปรางค์ทิพย์  สุขหนองโปร่ง นางสาว 489 

075950303022-4380  ปริญญา  แก้วปู่ นาย 490 

075950303269-1381  ปลายฟ้า  กุศลมาก นางสาว 491 

075950303262-6382  ปิยธิดา  ชุมชู นางสาว 492 

075950303231-1383  พงศกร  นุประดิษฐ นาย 495 

075950303205-5384  พงศ์พีระ  ชูสกุล นาย 496 

076160303518-6385  พงษ์เทพ  สิริแสงอรุณ นาย 497 

075950303144-6386  พรทิพย์  บริรักษ์วงศ์ นางสาว 498 

076160303045-0387  พลเทพ  เกิดทับทิม นาย 499 

075950303255-0388  พลอยไพลิน  สาลาด นางสาว 500 

076160303342-1389  พัชริดา  ลาภโสภา นางสาว 501 

076160303024-5390  พัชรินทร์  ชูกลิ น นางสาว 502 

075950303219-6391  พัทธดนย์  อ่อนเกตุพล นาย 503 

075950303034-9392  พิชญ์สินี  สังขทัต ณ อยุธยา นางสาว 504 

076160303419-7393  พิมพร  ไพศาลฤทธิ์ นางสาว 505 

075950303143-8394  เพ็ญนภา  เก้ินโนนกอก นางสาว 506 

076160303413-0395  แพรวพรรณ  ทิวพุ่มพฤกษ์ นางสาว 508 

075950303011-7396  ภานุพงศ์  พุ่มแย้ม นาย 510 

076160303322-3397  ภาศุมินทร์  บุตรนุช นางสาว 511 

075950303131-3398  ภินญาพัชญ์  เชี ยวชาญ นางสาว 512 

076160303426-2399  มนัสวี  ครุธเจริญ นางสาว 514 

075950303073-7400  มัลลิกา  ชุมประมาณ นางสาว 515 

076160303017-9401  มิรันดี  รัตนพรรณทอง นางสาว 516 

076160303037-7402  เมธิณี  วงศ์ทอง นางสาว 517 

075950303261-8403  เมริษา  เพ็ชรแก้ว นางสาว 518 

076160303318-1404  ยลดา  ค าหวาน นางสาว 519 

075950303212-1405  ระพีพัฒน์  ฉิมข า นาย 520 

075950303229-5406  รัชกฤช  เต่งตระกูล นาย 521 

075950303277-4407  รัฐภูมิ  ลีลาธนวัฒน์ นาย 522 

076160303402-3408  รัสรินทร์  บุญสุข นาย 524 

075950303146-1409  ราเมศวร์  พิมา นาย 525 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

075950303224-6410  วรยศ  รอดคง นาย 531 

075950303010-9411  วรวัฒน์  วิงวอน นาย 532 

076160303019-5412  วรัญญา  ภู่เหมือน นางสาว 533 

075950303150-3413  วริศรา  สายวัน นางสาว 534 

076160303027-8414  วริษฐา  ร่างวิจิตร นางสาว 535 

075950303263-4415  วัชรพงศ์  ชมดวงจันทร์ นาย 536 

075950303248-5416  วัชระ  กิจกังวาล นาย 538 

076160303022-9417  วาลิณี  รัตนพันธ์ นางสาว 539 

076160303545-9418  วาสิตา  ทองมา นางสาว 540 

075950303206-3419  วิสิทธิ์  พรมราช นาย 541 

076160303338-9420  ศรีวณาพร  แสนค า นางสาว 542 

075950303054-7421  ศศิธร  ชื นสุคนธ์ นางสาว 543 

076160303002-1422  ศิริญากร  เกิดมีเงิน นางสาว 545 

076160303417-1423  ศิริมา  เอี ยมอร่าม นางสาว 546 

075950303109-9424  ศิริลักษณ์  สุขสง่า นางสาว 547 

076160303001-3425  ศิริวรรณ  ธงสันเทียะ นางสาว 548 

076160303305-8426  ศิวพร  ทัดวรณ์ นางสาว 549 

076160303320-7427  ศุภักษร  สดทิม นางสาว 550 

075850303058-0428  ศุภานัน  บุญคง นางสาว 551 

075950303089-3429  ศุภาพิชญ์  กาญจนาวิลาส นางสาว 552 

076160303302-5430  สกุณา  ทิมพราหมณ์ นางสาว 553 

076160303559-0431  สนธยา  โออนุรักษ์ นาย 554 

075950303020-8432  สมิตา  โค้ววิลัยแสง นางสาว 555 

075950303264-2433  สรารักษ์  พุกรัดกรุด นางสาว 556 

075950303276-6434  สโรชา  งามวัน นางสาว 557 

075950303252-7435  สฤษฎ์ชัย  สิทธิยา นาย 558 

076160303309-0436  สหรัฐ  สีด า นาย 559 

076160303326-4437  สหวัฒน์  โภคาเจริญสุข นาย 560 

076160303021-1438  สาธิตา  ละเลิง นางสาว 561 

076160303036-9439  สิทธิชาติ  เสนาะน้อย นาย 562 

076160303424-7440  สิริพร  จารุจิต นางสาว 563 

076160303026-0441  สิริลักษณ์  ละคร นางสาว 565 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา
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 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076160303431-2442  สุจิตตา  แจ่มกระจ่าง นางสาว 567 

075950303123-0443  สุชัญญา  สิงห์สุวรรณ นางสาว 568 

076160303003-9444  สุดา  ทาไร นางสาว 569 

076160303310-8445  สุดาวรรณ  จ าปาเค้า นางสาว 570 

075950303119-8446  สุนิสา  ศรีสุข นางสาว 571 

075950303032-3447  สุภัทรา  พิมพ์สอน นางสาว 572 

076160303334-8448  สุภาภรณ์  บุญหลิม นางสาว 573 

075950303222-0449  เสฎฐวุฒิ  วิรัตรมณี นาย 575 

076160303408-0450  หทัยกาญจน์  กาปัญญา นางสาว 576 

075950303090-1451  หทัยการณ์  บุญเพ็ญ นางสาว 577 

076160303410-6452  อฐิตยา  พานทอง นางสาว 578 

076160303420-5453  อทิตญา  วงษ์ค า นางสาว 579 

076160303329-8454  อนันต์ทิพย์  บัวหลง นางสาว 580 

075950303221-2455  อนันตพร  โหราเรือง นางสาว 581 

076160303357-9456  อนุรักษ์  และเลิศผล นาย 582 

076160303303-3457  อรณิชา  สุขีวัชรกุล นางสาว 584 

076160303312-4458  อัญชลี  ข าแก้ว นางสาว 586 

075950303201-4459  อัญชิตา  คชสถิตย์ นางสาว 587 

076160303008-8460  อัญชิสา  กลมเกล้ียง นางสาว 588 

075950303234-5461  อารียา  บัวศรี นางสาว 592 

076160303501-2462  อินทุกร  พึ งเถื อน นางสาว 593 

075950303002-6463  อินทุอร  นุ่มแนบ นางสาว 594 

075960303006-6464  กาญจนา  ไชยะโต นางสาว 595 

076060303062-7465  ทัศนีย์  คงเจริญ นางสาว 596 

075750303186-1466  อธิวัฒน์  ต้ังยืนยง นาย 597 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

075950305034-7467  กมลวรรณ  ปานนิล นางสาว 598 

076160305702-4468  กมลวรรณ  ไพรวัลย์ นางสาว 599 

075950305070-1469  กฤตนันท์  คงสตรี นาย 600 

076160305735-4470  กฤษฎา  ชูช่วย นาย 601 

076160305119-1471  กฤษณพงศ์  สุพรรณ นาย 602 

076060305141-7472  กษิดิศ  เติมเจิม นาย 603 
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 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

075950305120-4473  กาญจนา  วัฒนา นางสาว 605 

076160305047-4474  กิตติพงษ์  ไล้สุวรรณ นาย 606 

076160305017-7475  กิตติวินท์  สานุกิจ นาย 608 

076160305141-5476  กิติยา  จานสิบสี นางสาว 609 

076160305007-8477  เกริกเกียรต์ิ  สุขตลอด นาย 610 

076160305040-9478  เกรียงไกร  โหงเจริญ นาย 611 

076160305041-7479  เกศรินทร์  วิถี นางสาว 612 

076160305704-0480  แก้วกัลยา  เฉลิมนิธิ นางสาว 613 

075850305037-2481  คเชษฐ์  ทับทิม นาย 614 

076160305111-8482  คุณานนต์  คชชากร นาย 615 

075950305069-3483  จักรกฤช  คุณอักษรศาสน์ นาย 617 

076160305721-4484  จักรกฤษ  ทองประจักษ์ นาย 618 

075850305124-8485  จักริณ  ศิริประภาสุนทร นาย 619 

075850305024-0486  จาตุรงค์  จงจอหอ นาย 620 

075950305067-7487  จิรสิน  ศรีสังข์ นาย 622 

076160305002-9488  ชญานิษฐ์  ภัทรานิษฐยากูล นางสาว 623 

076160305726-3489  ชนัญชิดา  จรณี นางสาว 624 

075950305127-9490  ชลิตา  เนียมฉ  า นางสาว 625 

075950305047-9491  ชวกร  จิรพงศาธร นาย 627 

075950305074-3492  ชัยมงคล  คีรีเวช นาย 629 

076160305706-5493  ชัยวัฒน์  สุขประยูร นาย 630 

075950305042-0494  ชาลิสา  ใหม่วงค์ นาย 631 

075950305014-9495  ณัฐชยา  บัวมาศ นางสาว 636 

075950305113-9496  ณัฐณิชา  สีดาจิตร นางสาว 637 

076160305114-2497  ณัฐดนัย  ประสงค์ศรี นาย 638 

076160305139-9498  ณัฐนันท์  อัตถดก นางสาว 639 

076160305103-5499  ตวงพร  ปังประยูร นางสาว 640 

076160305136-5500  ต่อพงศ์  ศิริลักษณ์ นาย 641 

075850305020-8501  ถนัดกิจ  รัตน์สกาว นาย 642 

075950305001-6502  ทนุ  ปะวะเท นาย 643 

075950305009-9503  ทรงเกียรติ  ภูมิฐาน นาย 644 

075960305724-2504  ทรงพล  มาทบรรเทา นาย 645 

หน้า 16/68



รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

076160305730-5505  ทัศนีย์  มั งมี นางสาว 646 

076160305709-9506  เทเวศน์  สิทธิชัยณรงค์ นาย 648 

075950305046-1507  ธนกร  มานะจึงเจริญ นาย 649 

076160305126-6508  ธนธรณ์  ทามแก้ว นาย 650 

076160305751-1509  ธนาธิป  สุระพรปรีดา นาย 652 

076160305117-5510  ธนารินทร์  เตมียกุล นางสาว 653 

076160305107-6511  ธัญญรัตน์  ไทยมิตร นางสาว 655 

075850305144-6512  ธัญลักษณ์  เนตรสกุล นางสาว 656 

075950305062-8513  ธีรเดช  อยู่เจริญ นาย 658 

076160305020-1514  ธีระพล  ค าจอน นาย 659 

076160305106-8515  นนธิยา  ช้างชัย นางสาว 661 

076060305026-0516  นพพร  สู้เหิม นาย 662 

076160305003-7517  นภัส  จิตต์เที ยง นางสาว 663 

076160305008-6518  นวรัตน์  ทิมแดง นางสาว 666 

075950305066-9519  นันทพงศ์  เหิมหัก นาย 667 

075950305081-8520  นิรวิทย์  เทพสวัสด์ิ นาย 669 

076160305130-8521  บุรพล  อัศววิรุฬห์ฤทธิ์ นาย 670 

076160305023-5522  เบญจมาศ  อิ มแก้ว นางสาว 671 

076160305004-5523  ปฏิภาณ  เทียนไธสง นาย 672 

075950305092-5524  ปณิชา  งวงชัยภูมิ นางสาว 674 

075960305714-3525  ประกาศิต  กอศรีพร นาย 675 

076160305710-7526  ปัญจลักษณ์  รัตนเดชากร นางสาว 678 

076160305728-9527  ปาลิตา  ขาวใบไม้ นางสาว 679 

075950305080-0528  ปิยศรี  เรืองศรี นางสาว 681 

075950305137-8529  ปิยะฉัตร  มากเจียม นางสาว 682 

076160305032-6530  ปุณณดา  เตชะศุภตระกูล นางสาว 683 

075950305006-5531  ปุณยวีร์  คลายภิรมย์ นาย 684 

075950305031-3532  เปมิกา  เปรมอ้น นางสาว 685 

075950305096-6533  พงศกร  จี พิมาย นาย 687 

075950305052-9534  พงศธร  ผกายมาศกุล นาย 688 

075950305064-4535  พงศ์ภัทร  โฆษิตเสนีย์ นาย 689 

075850305015-8536  พจนารถ  นามจันทร์ นางสาว 690 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

076160305746-1537  พชรพล  สังวรณ์ นาย 691 

076160305716-4538  พรทิพย์  ชายประโคน นางสาว 692 

075950305143-6539  พรเทพ  ภวนาคโสภณ นาย 693 

076160305109-2540  พสิษฐ์  ทองนุ่ม นาย 694 

076160305703-2541  พัชรินทร์  เสือค ารณ นางสาว 695 

076160305006-0542  พิชชากร  บารมี นาย 696 

075950305060-2543  พีรพล  จารุวงศ์วาที นาย 698 

075850305012-5544  เพชรียา  วัชระสีมานันท์ นางสาว 699 

075950305132-9545  ภัณฑิลา  เจริญสมบัติ นางสาว 701 

075950305082-6546  ภานุวัฒน์  โตคูเวียง นาย 704 

075950305073-5547  ภีมพงศ์  ชลวณิชย์กูล นาย 706 

076160305033-4548  มนัสชัย  อิ มสมบัติ นาย 707 

076160305743-8549  มโน  กลิ นขจร นาย 708 

076160305129-0550  มัณฑนา  แสนสด นางสาว 709 

076060305138-3551  มินตรา  เกิมรัมย์ นางสาว 710 

076160305742-0552  รุ่งโรจน์  สมพอง นาย 712 

075950305054-5553  วงศธร  สุพบุตร นาย 713 

075950305072-7554  วรท  บุญยะวนิช นาย 714 

076160305021-9555  วรพล  ศานติประโพธ นาย 715 

075850305029-9556  วรรณิก  สิมาลัย นาย 716 

076160305718-0557  วรัญยู  ปานะจินาพร นาย 717 

076160305748-7558  วรินทร  เปลี ยนวงศ์ นาย 718 

075950305040-4559  วริษรา  กังเจริญ นางสาว 720 

075950305044-6560  วัชรพล  จอนสุข นาย 722 

075950305021-4561  วาสนา  เหลือรักษ์ นางสาว 725 

075950305086-7562  วิภาดา  แก้วด้วง นางสาว 726 

076060305133-4563  วิษณุ  แพนแก้ว นาย 727 

076160305734-7564  วีระยุทธ  พรมแสงใส นาย 729 

075850305003-4565  วุฒิชัย  ค าสุญแสง นาย 730 

075850305250-1566  ศรกริชธาทิพย์  หนูมาน้อย นางสาว 733 

076160305115-9567  ศรัญญา  คมข า นางสาว 734 

075950305088-3568  ศิวนาถ  ชัยเด่นพงค์ นาย 739 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

075760305739-4569  สยุมพร  พันธุทัต นาย 742 

076160305110-0570  สรพงษ์  ป้อมน้อย นาย 743 

076160305142-3571  สหพรรณ  ม่วงมนตรี นาย 744 

075950305050-3572  สาธิดา  ศรีเหรา นางสาว 745 

075950305032-1573  สาวิตรี  อยู่อ่วม นางสาว 746 

076160305128-2574  สาวิตรี  อ่อนศรี นางสาว 747 

075950305038-8575  สาวินี  เผื อนโชติ นางสาว 748 

076160305011-0576  สิทธิชัย  ตัณฑ์ธนศิวะกุล นาย 749 

076160305146-4577  สิทธิชัย  สราญนาค นาย 750 

076160305044-1578  สิทธินันท์  เค็งสม นาย 751 

075950305055-2579  สิทธิพล  จันทวงค์ นาย 752 

076160305713-1580  สุกัญญา  แอ่มชัยภูมิ นางสาว 753 

076160305012-8581  สุคนธุ์  สังกรณีย์ นางสาว 754 

075950305027-1582  สุนิดสา  อมรกิจ นางสาว 755 

075950305065-1583  สุนิสา  กิมเต็ง นางสาว 756 

076160305112-6584  หฤษฏ์  ภาวิไล นาย 757 

075850305013-3585  อธิบดี  ศิริเลิศ นาย 758 

075950305011-5586  อธิวัฒน์  บุญญสิทธิ์ นาย 759 

075950305063-6587  อนัญลักษณ์  ช านิมโนมัย นางสาว 760 

075950305089-1588  อนิรุทต์ิ  แจ่มแจ้ง นาย 761 

076160305701-6589  อนิวรรตน์  กิจลือเกียรติ นาย 762 

076160305749-5590  อนุสรณ์  เลาหสุขไพศาล นาย 763 

075850305018-2591  อภิรัฐ  แก่นทอง นาย 765 

075950305051-1592  อรกัญญา  อิ มอ  า นางสาว 766 

076160305014-4593  อรุณี  ศรีนิล นางสาว 768 

075950305025-5594  อัครกวินท์  ธนวัฒน์เมธาวี นาย 769 

075850305014-1595  อัครวีร์  สาระเทียน นาย 771 

075950305036-2596  อังศุวีร์  ใจเอ้ือ นาย 772 

075950305131-1597  อัลธิชา  สุขดี นางสาว 773 

075950305093-3598  อาทิตย์  กุมภิโร นาย 774 

075950305095-8599  อาราม  สีบุญเรือง นาย 776 

076160305123-3600  อารียา  อาจหาญ นางสาว 777 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

075950306093-2601  กมลฉัตร  พรหมรักษา นางสาว 778 

075950306090-8602  กมลทิพย์  คล้ายมาลา นางสาว 779 

075950306068-4603  กรแก้ว  สุตะไล นางสาว 780 

075950306041-1604  กรรณิกา  พร้อมพ่วง นางสาว 781 

075950306096-5605  กัญญารัตน์  พรหมประดิษฐ์ นางสาว 782 

075950306016-3606  กัลยรัตน์  ชาวท่าทราย นางสาว 783 

075950306043-7607  เกวริน  คุ้มกัน นางสาว 784 

075950306080-9608  เกียรติยศ  กลีบการะเกตุ นาย 785 

075950306019-7609  จักรพรรณ  ป้อมศิลา นาย 786 

075950306020-5610  จิรภา  เสาะแสวง นางสาว 787 

075850306058-7611  ชนม์นิภา  เมธะวัฒน์ นางสาว 788 

075950306094-0612  ชนิกานต์  จันแดง นางสาว 789 

075950306031-2613  ชนุตพร  โวทวี นางสาว 790 

075950306045-2614  ณัฎฐริกา  พรหมสวัสด์ิ นางสาว 791 

075950306101-3615  ตติยา  อ้วนนวน นางสาว 792 

075950306087-4616  ตะวัน  ภู่พราหมณ์ นางสาว 794 

075950306006-4617  ทิษฏยา  คงดีจันทร์ นางสาว 795 

075950306079-1618  ธนกร  อ่อนสัมฤทธิ์ นาย 796 

075950306058-5619  ธนาพร  วงศ์ศิริ นางสาว 799 

075950306059-3620  ธนาภา  คชสาร นางสาว 800 

075950306081-7621  นภัสสร  เก่าค้อ นางสาว 802 

075950306063-5622  นัทธริกา  กรรณทอน นางสาว 803 

075950306104-7623  นันติยา  แซ่ด่าน นางสาว 804 

075950306047-8624  นันทิยา  จ่าอินทร์ นางสาว 805 

075950306091-6625  ปณิดา  สุขร ามิ นางสาว 806 

075950306036-1626  ปวีณา  เรือนทอง นางสาว 807 

075950306013-0627  พรภิไชย  ช่อมงคลธนา นาย 809 

075950306057-7628  พศิกา  หุ่นกลัด นางสาว 810 

075950306097-3629  พิมพกานต์  บุญนิ ม นางสาว 812 

075950306035-3630  พีรดา  กลิ นชุมพล นางสาว 813 

075950306044-5631  ภควดี  มงคลทิพย์ นางสาว 814 

075950306049-4632  ภัทรภิวา  ศรีอ่อน นางสาว 815 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

075950306028-8633  ภาณุมาส  ผลิผล นางสาว 816 

075950306018-9634  มณีรัตน์  โกสุม นางสาว 817 

075950306050-2635  มัสลิน  เจริญสากล นางสาว 818 

075950306027-0636  มาริษา  เล็กกระจ่าง นางสาว 819 

075950306004-9637  วรรณิศา  รัตน์พลงาม นางสาว 823 

075950306076-7638  วรรณิสา  อุตตะมา นางสาว 824 

075950306103-9639  วิภารัตน์  ศรีสังข์ นางสาว 826 

075950306051-0640  วิสสุตา  หล้าอ่อน นางสาว 827 

075950306084-1641  ศิรภัสสร  เดอร์ซิงห์ นางสาว 829 

075950306070-0642  ศิริราช  แก้วพันตา นางสาว 830 

075950306003-1643  ศิริวิมล  รูปคม นางสาว 832 

075950306021-3644  ศิวพร  กาญจนจิตติ นางสาว 833 

075950306022-1645  ศุภวัฒน์  แซ่ล้ิม นาย 834 

075950306037-9646  ศุภิสรา  หนูภักดี นางสาว 835 

075950306001-5647  สกุณา  ด าแม็ง นางสาว 836 

075950306033-8648  สถาพร  สอนสุข นาย 837 

075950306002-3649  สิทธินันท์  สีสัน นาย 838 

075950306030-4650  สุกัญญา  แสนสวาด นางสาว 839 

075950306072-6651  สุดา  เมฆไหว นางสาว 841 

075950306012-2652  สุภาดา  กาละศรี นางสาว 843 

075950306007-2653  สุมิตรา  อุทัยนิตย์ นางสาว 844 

075950306032-0654  สุรัสวดี  นิมา นางสาว 845 

075950306088-2655  อนันต์  ทองบ่อ นาย 846 

075850306028-0656  ณิชกุล  แซ่เอ๊ียบ นางสาว 850 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

076150316813-7657  Jonas Sven  Betz Mr. 851 

075950316726-5658  KINZANG  DORJI Mr. 852 

075950316731-5659  NIM  DEM Miss 853 

076150316814-5660  Vivien Denise  Boxall Miss 854 

075950316733-1661  YANGCHEN  LHAMO Miss 855 

075950316717-4662  กนกวรรณ  จงโปรย นางสาว 856 

075950316715-8663  ธารินทร์  ดอกกุหลาบ นาย 860 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

075950316710-9664  ธิติวุฒิ  ไตรพัฒน์ นาย 861 

075950316721-6665  นพวรรณ  จียะมาภา นางสาว 862 

075850316714-3666  ปัณณาธรณ์  ทองอร่าม นางสาว 863 

075850316731-7667  พัฒนพงศ์  ปานเพชร นาย 864 

075950316702-6668  ภิญญาพัชร์  แสงทองนิธิศักด์ิ นางสาว 865 

075850316709-3669  วรพล  วันทะวงษ์ นาย 866 

075950316720-8670  สุทัศน์สรณ์  ทองค า นาย 867 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

075950307021-2671  กมลชนก  สุวรรณลาภา นางสาว 870 

075950307010-5672  ชลธิชา  พลอยนิล นางสาว 873 

075950307048-5673  ธัญมณฑน์  สุภาตรี นางสาว 875 

075950307042-8674  ธิดารัตน์  ถิ นขวัญขาว นางสาว 876 

075950307016-2675  นริศรา  วงษ์ศรี นางสาว 877 

075950307024-6676  ปัญจารีย์  สกรรัตน์ นางสาว 879 

075950307036-0677  ภัทรนันท์  ทิฆมัพรอนันต์ นางสาว 882 

075950307018-8678  ภัทราภรณ์  ปู่เต็ม นางสาว 884 

075950307050-1679  ราตรีฟะห์  โจ นางสาว 886 

075950307032-9680  วรกมล  เหล่าประเสริฐ นางสาว 887 

075950307043-6681  วศินี  เมธานนท์ไพศาล นางสาว 888 

075950307045-1682  วีรยุทธ  พรมเลิศ นาย 889 

075950307012-1683  หทัยชนก  ภู่เงิน นางสาว 892 

 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076160304171-3684  กนกพร  นันตรี นางสาว 895 

076160304614-2685  กนกวรรณ  ทองสายบัว นางสาว 897 

076160304912-0686  กนกวรรณ  สดคง นางสาว 898 

076160304402-2687  กนกวรรณ  สังข์แก้ว นางสาว 899 

075950304207-0688  กนกวรรณ  โสดา นางสาว 900 

076160304080-6689  กนิษฐา  พิมพาภรณ์ นางสาว 902 

076160304625-8690  กมลทิพย์  ทึมกระโทก นางสาว 903 

075950304010-8691  กมลวรรณ  ดีพลา นางสาว 904 

075950304423-3692  กรรณิการ์  สีนานวล นางสาว 905 

075950304062-9693  กรรวี  จ าปาทอง นางสาว 906 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076160304174-7694  กฤตพร  เรืองอุไร นางสาว 907 

076160304172-1695  กฤษฎา  นวาวัฒน์ นาย 908 

075950304254-2696  กฤษณะ  จันหาร นาย 909 

076160304052-5697  กฤษฤดี  หมื นสวัสด์ิ นางสาว 910 

076160304405-5698  กัญญานี  จิตติสุทธิ นางสาว 912 

075950304166-8699  กัญญาภัค  ล าพรหม นางสาว 913 

075950304332-6700  กัญญารัตน์  บุญรอด นางสาว 914 

076160304443-6701  กาญจนา  กัลยา นางสาว 915 

075950304415-9702  กิตติธัช  เขียวสวัสด์ิ นาย 916 

076160304409-7703  กิติยา  ทองสุข นางสาว 917 

075950304296-3704  กิรณา  ทองจ ารูญ นางสาว 918 

075950304424-1705  กุสุมา  ทองฟัก นางสาว 920 

075950304131-2706  เกรียงไกร  พงษ์ไพร นาย 921 

076160304111-9707  เกศราภรณ์  แบบอย่าง นางสาว 922 

075950304169-2708  เกศรินทร์  ภูษาแก้ว นางสาว 923 

076160304644-9709  เกศสุดา  คงมาศ นางสาว 924 

075950304457-1710  เกียรติศักด์ิ  เอี ยมพูลงาม นาย 926 

076160304809-8711  ขนิษฐา  จ าปาคง นางสาว 927 

076160304956-7712  ขวัญชนก  เนียมสวย นางสาว 928 

075950304309-4713  ขวัญฤทัย  ปูรณัน นางสาว 929 

075950304238-5714  เขมจิรา  จุ้ยทอง นางสาว 931 

075950304346-6715  คฑามาศ  เรือนทอง นางสาว 933 

075950304310-2716  คมธิดา  อุดมอ านวย นางสาว 934 

075950304132-0717  คมสัน  เกตุแก้ว นาย 935 

075950304086-8718  จรัญญา  เดชธนาธร นางสาว 936 

075950304289-8719  จริยา  แสงสูรย์ นางสาว 937 

076160304064-0720  จักรกฤษณ์  ฉันไชย นาย 938 

076160304626-6721  จันจิรา  หาญโก่ย นางสาว 939 

075950304143-7722  จันทนา  อัปมะโห นางสาว 940 

075950304015-7723  จิตฐบงศ์  เวทการ นางสาว 943 

076160304157-2724  จินตนา  มูลแก้ว นางสาว 945 

076160304156-4725  จิรกฤติ  ภิรมย์นิ ม นาย 946 
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076160304815-5726  จิรนันท์  ชื นบาน นางสาว 947 

076160304040-0727  จิรวรรณ  รัตนพืช นางสาว 948 

075950304155-1728  จิรวัฒน์  สิรกุล นาย 949 

076160304967-4729  จิราพัชร  จาดบรรเทิง นางสาว 950 

076160304975-7730  จิรารัตน์  โกทัน นางสาว 951 

076160304816-3731  จุฑามาศ  สวนพรหม นางสาว 952 

076160304106-9732  จุรีรัตน์  อัคแก้ว นางสาว 953 

075950304418-3733  จุฬารัตน์  อ้อมส าโรง นางสาว 954 

076160304033-5734  เจนจิรา  สาทิพจันทร์ นางสาว 956 

076160304453-5735  ฉัตรวรินทร์  แดงน้อย นางสาว 957 

076160304969-0736  ชญาภา  ทองอินทร์ นางสาว 960 

076160304491-5737  ชฎาพรรณ  โพธิ์น้ าทรัพย์ นางสาว 961 

075950304304-5738  ชนากานต์  ล้ิวรัตนภิรมย์ นางสาว 962 

075950304256-7739  ชนานันท์  แก้วพิกุล นางสาว 963 

075950304193-2740  ชนาภา  ศรีคร้าม นางสาว 964 

075950304002-5741  ชนิตา  ฟักเทพ นางสาว 965 

076160304403-0742  ชมพูนุช  เรืองสุขสุด นางสาว 966 

075950304029-8743  ชริสรา  ส่งเสริม นางสาว 967 

076160304072-3744  ชลธิชา  ย้ิมแต้ นางสาว 968 

076160304604-3745  ชลธิชา  เย็นสมใจ นางสาว 969 

075950304104-9746  ชลิดา  ประกอบจิตร นางสาว 971 

075950304372-2747  ชัชพล  วังษา นาย 972 

075950304352-4748  ชัยนาม  โพธิ์ใคร นาย 973 

075950304240-1749  ชานุวัตร  อ้ึงอัจจิมากูล นาย 974 

076160304460-0750  ชาลินี  จันทปะทักษ์ นางสาว 975 

075950304013-2751  ชิณุชา  หลิมพลอย นางสาว 976 

076160304438-6752  ชุติกาญจน์  ปฐมพรพิทักษ์ นางสาว 977 

076160304408-9753  ชุติกาญจน์  พรหมปัญญา นางสาว 978 

076160304001-2754  ชุติวรรณ  มณีโชติ นางสาว 979 

075950304135-3755  ฏารินทร์พร  อ่อนพลี นางสาว 982 

075950304484-5756  ฐาปนพงษ์  ธ ารงทรัพย์สกุล นาย 983 

076160304921-1757  ฐิตาภา  กิจชัยนาท นางสาว 984 
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075950304007-4758  ฐิติมา  แจ่มผาสุก นางสาว 985 

075950304112-2759  ฐิติมา  ศิริพรรณาภิรัตน์ นางสาว 986 

075950304113-0760  ฐิติมา  อิ มย้ิม นางสาว 987 

076160304638-1761  ฐิติยาภรณ์  วะภา นางสาว 988 

075950304307-8762  ณภัทร  ทองศักด์ิ นาย 989 

076160304470-9763  ณภัทร  สุตินกาศ นางสาว 990 

075950304468-8764  ณรงค์ศักด์ิ  บางพงศ์ นาย 991 

075950304064-5765  ณัฐกานต์  ปุยอรุณ นางสาว 992 

075950304488-6766  ณัฐกานต์  สินสมุทร์ นางสาว 993 

075850304359-1767  ณัฐกานต์  สุริยะ นางสาว 994 

075950304070-2768  ณัฐชยา  ว่องกสิการ นางสาว 995 

076160304131-7769  ณัฐชา  วงษ์เจริญ นางสาว 996 

076160304963-3770  ณัฐฐา  สังกะสินสู่ นางสาว 997 

075950304095-9771  ณัฐณิชา  ศรีมั น นางสาว 998 

076160304413-9772  ณัฐตรา  นิยมานนท์ นางสาว 999 

076160304130-9773  ณัฐพร  เซ้งเครือ นางสาว 1003 

075950304189-0774  ณัฐพร  บุญเจริญ นางสาว 1004 

075950304065-2775  ณัฐรัตน์  ลีสี นางสาว 1006 

075950304311-0776  ณัฐริกา  เกิดจังหวัด นางสาว 1007 

075950304122-1777  ณัฐริกา  ภูมิลา นางสาว 1008 

075950304402-7778  ณัฐริกา  หงษ์ทอง นางสาว 1009 

075950304019-9779  ณัฐวรรณ  ศิริปรุ นางสาว 1010 

076160304182-0780  ณัฐวุฒิ  พรมมา นาย 1011 

075950304036-3781  ณัฐสินี  จีระวัฒนรักษ์ นางสาว 1012 

075950304160-1782  ณิชาบูล  พิณพาทย์ นางสาว 1013 

076160304490-7783  ณิภาดา  กาญจนเตมีย์ นางสาว 1015 

076160304005-3784  ณิศาลักษณ์  ว่องประเสริฐ นางสาว 1016 

076160304923-7785  ดวงใจ  ศิริยา นางสาว 1018 

076160304630-8786  ดัลลัชวรรณ  มุสิกสุตร นางสาว 1020 

076160304417-0787  เดือน  ประทุมมา นางสาว 1022 

076160304901-3788  ตวงรัตน์  ทองมั ง นางสาว 1023 

075950304490-2789  ติรฉมา  วงษ์บุตรดี นางสาว 1024 
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076160304133-3790  ทรงกรต  เธียระเศียร นาย 1025 

075950304300-3791  ทวีศักด์ิ  เพชรสุขสันต์ิ นาย 1026 

075950304497-7792  ทัตพิชา  ชูพรหมแก้ว นางสาว 1027 

076160304456-8793  ทัศนีย์  เลี ยมทอง นางสาว 1028 

076160304061-6794  ทานตะวัน  สุขนิรันดร์ นางสาว 1029 

075950304487-8795  ธนชิต  หล่อสมฤดี นาย 1031 

076160304183-8796  ธนพร  โสภา นางสาว 1032 

076160304961-7797  ธนภรณ์  เนตรเปรม นางสาว 1033 

076160304444-4798  ธนภูมิ  จงประสิทธิ์ นาย 1034 

075950304066-0799  ธนัญญา  เอกอมรอรุณ นางสาว 1035 

075950304211-2800  ธรัลหทัย  คนหาญ นางสาว 1038 

076160304102-8801  ธัญญาลักษณ์  บริสุทธิ์ นางสาว 1039 

075950304376-3802  ธัญมน  อุ่นจังหาร นางสาว 1040 

075950304491-0803  ธัญสินี  หลวงนา นางสาว 1041 

075950304041-3804  ธัญสุดา  มาลา นางสาว 1042 

075950304045-4805  ธันยารัตน์  ส าราญฤทธิ์ นางสาว 1044 

075950304465-4806  ธีรทัศน์  มีแสง นาย 1045 

076160304437-8807  ธีรพงศ์  เปรมปรีด์ิ  นาย 1046 

076160304911-2808  ธีรภัทร  ไชยวงศ์ นาย 1047 

075950304108-0809  ธีรัตม์  คีรินทร์ นาย 1048 

075950304226-0810  นพดล  เล็กโท นาย 1050 

076160304473-3811  นพมาศ  ตุธรรม นางสาว 1051 

075950304082-7812  นพรัตน์สุวรรณ  มีขันทอง นาย 1052 

076160304404-8813  นภัทร์  เจษลินณ์ นางสาว 1053 

076160304628-2814  นภัสวรรณ  ประเสริฐศิริกูล นางสาว 1054 

075950304190-8815  นภัสสร  มูลงาม นางสาว 1055 

075950304152-8816  นภาพร  ทิพยศรี นางสาว 1056 

075950304072-8817  นราธิป  มูลผดุง นางสาว 1057 

075950304141-1818  นฤกานต์  อิ มอ่อง นางสาว 1059 

075950304188-2819  นฤพนธ์  สุขงาม นาย 1060 

075950304278-1820  นฤมล  เกล้ียงเกลา นางสาว 1061 

075950304061-1821  นฤมล  เจริญธัญกรณ์ นางสาว 1062 
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076160304138-2822  นลธวัช  แพรอด นาย 1063 

076160304012-9823  นันท์นภัส  หนูคง นางสาว 1065 

075950304306-0824  นิภาพร  พิมนิวาส นางสาว 1067 

076160304421-2825  นิภาพร  อักษรพิมพ์ นางสาว 1068 

076160304952-6826  นิภาวัล  นามจันดา นางสาว 1069 

076160304812-2827  นิฬาภรณ์  ปานหมอก นางสาว 1070 

075950304130-4828  นุชเนตร  วาปีทะ นางสาว 1071 

075950304004-1829  บรรพต  กิจเจริญ นาย 1072 

076160304618-3830  บัณฑิตา  ปัญญางาม นางสาว 1073 

076160304483-2831  บุศรินทร์  เกษทอง นางสาว 1076 

076160304082-2832  บุษกร  แจ่มสน นางสาว 1077 

076160304435-2833  บุษสิตา  แพทอง นางสาว 1078 

076160304817-1834  บุหงา  ซ้ายจันทึก นางสาว 1079 

076160304902-1835  เบญจพร  สมจริง นางสาว 1080 

076160304152-3836  เบญจมาศ  ศรีค าภา นางสาว 1081 

076160304022-8837  เบญจรัตน์  ฮวดไล่ นางสาว 1082 

075950304287-2838  เบญจวรรณ  แป้นมอญ นางสาว 1083 

075950304308-6839  ปฏิญญา  ปล้ืมสระไชย นางสาว 1084 

076160304919-5840  ปฐมพงศ์  รอดจันทร์ นาย 1085 

076160304971-6841  ปณัฐดา  พงษ์สนิท นางสาว 1087 

075950304005-8842  ประภาพร  เก่งกาจ นางสาว 1088 

076160304636-5843  ปรางทิพย์  จูม่วง นางสาว 1091 

076160304805-6844  ปริญญา  จันทมาตร์ นาย 1092 

076160304085-5845  ปรีณาพรรณ  เสริมรัมย์ นางสาว 1093 

075950304380-5846  ปวริศร์  บุญรักษ์ นาย 1096 

076160304011-1847  ปวีณา  เกตุส าโรง นางสาว 1097 

075950304056-1848  ปวีย์สุดา  เหลืองเพิ มสกุล นางสาว 1098 

075950304405-0849  ปัญจานุช  เล๊าะม๊ะ นางสาว 1099 

075950304116-3850  ปัญญาพร  บุญเกิด นางสาว 1100 

076160304915-3851  ปัณฑิตา  ชุมตันติ นางสาว 1101 

076160304610-0852  ปัทมาวรรณ  คันธิก นางสาว 1102 

075950304237-7853  ปาณณัฐฐา  เชื้อพันธ์ นางสาว 1103 
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075950304059-5854  ปาณิศา  จิตต์วัฒนนุกูล นางสาว 1104 

076160304176-2855  ปาริฉัตร  นครังสุ นางสาว 1105 

075950304288-0856  ปิ่นหทัย  พิรพัฒน์ นางสาว 1107 

076160304084-8857  ปิยะธิดา  อินทะอุด นางสาว 1108 

075950304173-4858  ปิยะวรรณ  อยู่บุญมี นางสาว 1109 

076160304184-6859  ปิยาภรณ์  ชัยสาร นางสาว 1110 

075850304032-4860  พงศธร  หาน้อย นาย 1111 

075950304411-8861  พงศภัค  ตรีประสิทธิกุล นาย 1112 

075950304228-6862  พชร  ค าภิรมย์ นางสาว 1113 

076160304601-9863  พชรมน  พ่วงเสือ นางสาว 1114 

076160304018-6864  พนิดา  คงชุ่มชื น นางสาว 1115 

075950304462-1865  พรกวิน  เตยอ่อน นางสาว 1118 

076160304620-9866  พรจรัส  ญาณสุภาพ นางสาว 1119 

075950304224-5867  พรชิตา  ค าวัน นางสาว 1120 

075950304126-2868  พรทิพา  ชอบชื น นางสาว 1121 

075950304295-5869  พรปวีณ์  วิสต้า นางสาว 1123 

076160304910-4870  พรพรรณ  ชื นชม นางสาว 1124 

075950304163-5871  พรพรรณ  ตันเสถียร นางสาว 1125 

075950304167-6872  พรพิมล  สุขสวัสด์ิ นางสาว 1126 

076160304442-8873  พรพิมล  อินทพาล นางสาว 1127 

076160304090-5874  พรรณนิภา  เมืองสี นางสาว 1128 

076160304167-1875  พรรณพร  ลาสุ นางสาว 1129 

075950304094-2876  พรรณลิตา  ทรัพย์นวพร นางสาว 1130 

076160304430-3877  พรสุดา  เปภักดี นางสาว 1131 

076160304075-6878  พฤศพล  สุขสมโสตร นาย 1132 

075850304313-8879  พลอยชมพู  แสนประสิทธิ์ นางสาว 1133 

076160304032-7880  พัชราภรณ์  สังข์แก้ว นางสาว 1134 

076160304603-5881  พัชรี  จันทร์ทรัพย์ นางสาว 1136 

075950304285-6882  พัทธวรรณ  บุญอร่าม นางสาว 1137 

075950304383-9883  พิชชาภา  ผังรักษ์ นางสาว 1138 

075950304429-0884  พิชญา  ดีค า นางสาว 1139 

076160304918-7885  พิมพ์ชนก  จันทะนา นางสาว 1140 
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075950304033-0886  พิมพ์ผกา  บุญน ามา นางสาว 1141 

075950304101-5887  พิมพ์วรีย์  หมอกลาง นางสาว 1142 

076160304086-3888  พิมลพรรณ  วงษา นางสาว 1143 

076160304968-2889  พีรณัฐ  เผ่ากันทะ นางสาว 1144 

076160304802-3890  พีร์พิสิษฐ์  ศรสุวรรณกิจ นาย 1145 

076160304492-3891  พุธิตา  อินทรชารี นางสาว 1146 

076160304606-8892  เพ็ญนภา  เขินไพร นางสาว 1147 

076160304407-1893  เพ็ญนภา  สะเภา นางสาว 1148 

075950304313-6894  เพ็ญนภา  อินทรเขตการ นางสาว 1149 

076160304960-9895  แพรวพรรณ  เจษฎางกูล นางสาว 1151 

075950304192-4896  ฟ้ารุ่ง  ลีสินลา นางสาว 1152 

075950304151-0897  ภคพร  บุญจฑิตย์ นางสาว 1153 

075950304236-9898  ภัทรภร  วันสกุล นางสาว 1154 

076160304074-9899  ภัทรวดี  แสนขันติ นางสาว 1155 

075950304153-6900  ภัทรสุดา  แซ่ล้ิม นางสาว 1156 

076160304629-0901  ภัทราพร  ทองย้อย นางสาว 1157 

075950304060-3902  ภัสสร  เลาหศิริปัญญา นางสาว 1158 

075950304003-3903  ภากร  ภู่เจริญ นาย 1160 

076160304472-5904  ภาณุพงศ์  ใจราช นาย 1161 

076160304646-4905  ภาวนา  ศรีสังข์ นางสาว 1162 

076160304140-8906  ภูริชญา  นิลศร นางสาว 1164 

076160304031-9907  ภูษณิศา  ห้วยหงษ์ทอง นางสาว 1165 

076160304117-6908  มตนันท์  จูฑะศร นางสาว 1166 

075950304009-0909  มลฤดี  คงสมทอง นางสาว 1168 

076160304623-3910  มัณฑนา  วงษ์วิจารณ์ นางสาว 1169 

076160304634-0911  มัดหวาย  นุชทรัพย์ นาย 1170 

075950304301-1912  มัลลิตา  นวนนิ ม นางสาว 1171 

075950304158-5913  มาริสา  แสงยะจิต นางสาว 1172 

076160304970-8914  มินตรา  ขาวสอาด นางสาว 1173 

075950304195-7915  เมทกานต์  จักรอินทร์ นางสาว 1174 

075950304106-4916  เมธาพร  เตชะเรืองสุวรรณ นางสาว 1175 

075950304303-7917  เมธาพร  หน่อปรีดา นางสาว 1176 
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075950304384-7918  รพีวรรณ  แก้วงาม นางสาว 1179 

075950304058-7919  รักชนก  ช านาญเรือ นางสาว 1180 

075950304387-0920  รักษ์มณี  นรธีร์ดิลก นางสาว 1181 

075950304194-0921  รัตนพงษ์  ชัยศิริลาภ นาย 1182 

075950304430-8922  รัตนาพร  ขันธวัช นางสาว 1183 

076160304034-3923  รัศมี  ศรีศิริสกุล นางสาว 1184 

076160304186-1924  รุ่งทิวา  วังปลาทอง นางสาว 1186 

075950304001-7925  ลักษณ์สุภา  สุขวิสุทธิ์ นางสาว 1187 

075950304168-4926  ลัดดาวัลย์  แหวนแก้ว นางสาว 1188 

076160304136-6927  วณัฐพงศ์  วิชุมา นาย 1189 

076160304611-8928  วนิดา  สวัสดี นางสาว 1191 

076160304121-8929  วรกาญจน์  เสนจันทร์ฒิไชย นางสาว 1192 

075950304431-6930  วรดา  ยอดทหาร นางสาว 1193 

076160304493-1931  วรพล  กอเจริญรัตนกุล นาย 1194 

076160304406-3932  วรรณรัตน์  จันทร์แย้ม นางสาว 1196 

075950304128-8933  วรรณา  เต็ง นางสาว 1197 

076160304813-0934  วรวรรณณี  คงดารา นางสาว 1199 

075950304154-4935  วรวุฒิ  สุขเรือง นาย 1200 

075950304323-5936  วรานนท์  ไทยสยาม นาย 1202 

075950304092-6937  วรานุช  อรรคพงษ์ นางสาว 1203 

076160304115-0938  วราพร  ค าหนู นางสาว 1204 

075950304031-4939  วราภรณ์  ปรีน้อย นางสาว 1206 

076160304479-0940  วรินญา  นามพิมล นางสาว 1208 

075950304183-3941  วรินทร  วิวิธอ าพน นางสาว 1209 

075950304456-3942  วริศรา  แก้วแจ้ง นางสาว 1211 

076160304103-6943  วรุณยุภา  ไชยมุงคุณ นางสาว 1212 

076160304973-2944  วลัยพร  ต่อรัตน์ นางสาว 1213 

075950304427-4945  วัชชริภา  อาทากูล นางสาว 1214 

075950304120-5946  วันเพ็ญ  ขาวสอาด นางสาว 1216 

076160304613-4947  วันวิสา  ปิงยศ นางสาว 1217 

076160304020-2948  วาสนา  ชูช่วย นางสาว 1219 

075950304286-4949  วิชาดา  สังเกตุกิจ นางสาว 1220 
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075950304127-0950  วิภาวี  จันทร์หอม นางสาว 1221 

075950304244-3951  วิยดา  ประจง นางสาว 1223 

075950304142-9952  วิรัญชณา  นาโสก นางสาว 1224 

075950304227-8953  วีรดา  จันทร์หอม นางสาว 1226 

076160304416-2954  วีรยา  สิงห์น้อย นางสาว 1227 

075950304357-3955  วีรวรรณ  จุนระแฉ่ง นางสาว 1228 

075950304043-9956  ศนกฤต  สวนชูผล นางสาว 1230 

075950304495-1957  ศรสวรรค์  ใจเทียมศักด์ิ นางสาว 1231 

076160304027-7958  ศรัญญา  เกิดยอด นางสาว 1232 

076160304822-1959  ศรัญญา  รัศมี นางสาว 1233 

076160304432-9960  ศรัณย์ชนกม์  คิดประเสริฐ นางสาว 1234 

075950304421-7961  ศศิธร  เฉลิมศักด์ิ นางสาว 1236 

075950304175-9962  ศศิธร  บุญศรัทธา นางสาว 1238 

075950304412-6963  ศศิปภัสร์  โชติสุวภัทรนิกุล นางสาว 1239 

075950304139-5964  ศักด์ิชาย  จริยมา นาย 1240 

076160304135-8965  ศิรดา  ศิริพันธ์ นางสาว 1241 

075950304284-9966  ศิรินภา  ดังถวิล นางสาว 1242 

076160304955-9967  ศิรินภา  บุญประเทือง นางสาว 1243 

076160304637-3968  ศิรินภา  ฝ้ันสาย นางสาว 1244 

075950304403-5969  ศิริเนตร์  ข าภักด์ิ นางสาว 1245 

076160304014-5970  ศิริพร  ศิริลักษณ์ นางสาว 1246 

075950304409-2971  ศิริพัชร  รุ่งตระกูล นางสาว 1247 

075950304177-5972  ศิริภัสสร  ชุมค า นางสาว 1248 

076160304645-6973  ศิริรัตน์  ขวัญใจ นางสาว 1250 

075950304090-0974  ศิริวรรณ  โสภา นางสาว 1251 

075950304496-9975  ศุภชัย  ยโสธร นาย 1252 

075950304347-4976  ศุภณัฐ  ธิติธรรมศักด์ิ นาย 1253 

076160304188-7977  ศุภรัตน์  ภูมิสัย นางสาว 1254 

075950304354-0978  ศุภวิชญ์  มีแวว นาย 1255 

075950304479-5979  ศุภสุตา  จิตสดใส นางสาว 1256 

076160304905-4980  ศุภานัน  ฉิมพัด นางสาว 1257 

076160304003-8981  สมพร  ใคร่ครวญ นางสาว 1258 
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076160304062-4982  สมฤทัย  เกิดมากมี นางสาว 1259 

075950304006-6983  สายธาร  นาคคล้าย นางสาว 1262 

075950304162-7984  สาริณี  ฟุ้งขจร นางสาว 1263 

076160304429-5985  สาลินี  ยุทธสิงห์ นางสาว 1264 

075950304241-9986  สาวิตรี  อังคตรีรัตน์ นางสาว 1265 

075950304395-3987  สิริกร  เด่นดวงไพโรจน์ นางสาว 1266 

075950304202-1988  สิรินดา  สอนสวัสด์ิ นางสาว 1267 

076160304132-5989  สิรินภา  เปรมชื น นางสาว 1268 

075950304102-3990  สิริพร  เอี ยมวัฒนะ นางสาว 1269 

075950304026-4991  สิริลัดดา  จงกล นางสาว 1270 

076160304972-4992  สิเรียม  มีแก้ว นางสาว 1271 

076160304469-1993  สุกัญญา  ไทยเดช นางสาว 1272 

075950304208-8994  สุจิตตรา  สนใจแท้ นางสาว 1275 

075950304117-1995  สุชาดา  จันทเอ นางสาว 1276 

075950304191-6996  สุชานันท์  ณ ระนอง นางสาว 1277 

075950304203-9997  สุชาพดี  ปันดี นางสาว 1278 

076160304137-4998  สุชารัตน์  ด้วงเงิน นางสาว 1279 

076160304810-6999  สุณิสา  ศรีนาค นางสาว 1280 

076160304452-71000  สุดารัตน์  ทองเจือ นางสาว 1281 

076160304957-51001  สุดารัตน์  รอดสุขแรง นางสาว 1282 

075950304255-91002  สุดารัตน์  ล้ิมกุสุมาวดี นางสาว 1283 

075950304245-01003  สุตาภัทร  ค าภา นางสาว 1284 

076160304627-41004  สุทธิดา  สิทธิโชติ นางสาว 1286 

075950304350-81005  สุทธิดา  สุทธิประภา นางสาว 1287 

075950304201-31006  สุธิพงษ์  สุฤทธิ์ นาย 1289 

076160304411-31007  สุนิตา  หงษาวงค์ นางสาว 1291 

076160304635-71008  สุประวิทย์  รัตนไพบูลย์ นาย 1293 

075950304425-81009  สุปรียา  เจตน์แจ้งจิตต์ นางสาว 1294 

076160304632-41010  สุภัชดา  มั นหมาย นางสาว 1295 

075950304345-81011  สุภาพร  ภาคสุโพธิ์ นางสาว 1296 

075950304088-41012  สุภาภรณ์  ศิริบูรณ์ นางสาว 1297 

076160304019-41013  สุวรรณา  หล้าศรี นางสาว 1301 
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075950304435-71014  สุวัฒน์  วันอุดม นาย 1302 

076160304060-81015  เสาวลักษณ์  นราคม นางสาว 1304 

076160304427-91016  เสาวลักษณ์  อุปพงษ์ นางสาว 1305 

076160304820-51017  โสภาพรรณ  ค าปินะ นางสาว 1307 

075950304437-31018  โสรยา  แซ่กง นางสาว 1308 

075950304318-51019  หทัยชนก  ศรีอินกิจ นางสาว 1309 

075950304455-51020  หฤทัย  ศรีแสง นางสาว 1310 

075950304055-31021  อทิตยา  เกิดศิริ นางสาว 1311 

076160304004-61022  อธิติ  ทองดี นาย 1312 

075950304079-31023  อนุวัฒน์  หนูเพ็ง นาย 1313 

075950304259-11024  อเนชา  เงินนาค นาย 1314 

075950304477-91025  อภิชญา  ก  าเสน นางสาว 1315 

076160304920-31026  อภิสรา  คนจะ นางสาว 1317 

076160304153-11027  อมรรัตน์  วรรณวงษ์ นางสาว 1318 

075950304137-91028  อมิตวรรณ  ชัยขันธ์ นางสาว 1319 

075950304081-91029  อรณัส  เพ็ชรทวี นางสาว 1320 

075950304272-41030  อรนภา  อัศวปรีชา นางสาว 1322 

075950304262-51031  อรรถวุฒิ  พานทอง นาย 1325 

076160304081-41032  อรวรรณ  กล  าวงษ์ นางสาว 1326 

076160304478-21033  อรอารีย์  อโรชากุล นางสาว 1327 

075950304038-91034  อริสรา  ทั้งไพศาล นางสาว 1328 

076160304025-11035  อลิษา  คงสมฤทธิ์ นางสาว 1329 

076160304015-21036  อสมา  โกมลชาติ นางสาว 1330 

076160304463-41037  อัจฉรา  กุลราช นางสาว 1331 

075950304247-61038  อัจฉรา  คหินทพงศ์ นางสาว 1332 

076160304423-81039  อัจฉรา  ต้นเกตุ นางสาว 1333 

076160304068-11040  อัจฉราพรรณ  ศรีสวัสด์ิ นางสาว 1335 

076160304105-11041  อัญญารัตน์  เขียวขจี นางสาว 1338 

075950304269-01042  อัมพร  เอี ยมสะอาด นางสาว 1339 

076160304966-61043  อาทิตยา  อาจหยุด นางสาว 1340 

076160304806-41044  อาธิสรา  ชาวชายโขง นางสาว 1341 

075950304486-01045  อาภารัตน์  ส าเภาลอย นางสาว 1342 
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075950304261-71046  อารยา  ด าค าภา นางสาว 1343 

075950304428-21047  อาริสา  หมดกลม นางสาว 1344 

076160304917-91048  อารียา  การดี นางสาว 1345 

076160304436-01049  อารีรัตน์  ตุ้มนิลการ นางสาว 1346 

076160304640-71050  อารีวรรณ  ตรีสาม นางสาว 1348 

075950304297-11051  อิสปรียา  ดุลยเวสาสุข นางสาว 1350 

075950304291-41052  อุษา  ชุ่มสูงเนิน นางสาว 1351 

076160304907-01053  เอ้ือมพร  สุขไสย นางสาว 1353 

075850304135-51054  ประวีณา  รัตนรุ่งโสภณ นางสาว 1354 

076060304003-01055  พรนภา  สงวนข า นางสาว 1355 

075850304076-11056  อามีนา  แซะอาหลี นางสาว 1356 

075950302236-11057  กรกฎ  ไกลถิ น ว่าที ร้อยตรี 1357 

076160305016-91058  กฤษณพล  ชงัดเวช ว่าที ร้อยตรี 1358 

075850305042-21059  เจษฎา  บัณฑิตสินทรัพย์ ว่าที ร้อยตรี 1359 

076160304057-41060  เฉลิมพล  เสนาะค า ว่าที ร้อยตรี 1360 

076160303344-71061  ชวกร  นิ มผ้ึง ว่าที ร้อยตรี 1361 

075950303296-41062  ณัฐพล  เอียงเป้ ว่าที ร้อยตรี 1362 

075950302240-31063  ทัตพิทักษ์  คงถาวรวณิชย์ ว่าที ร้อยตรี 1363 

075950304371-41064  ธีรภัทร  พลเสนา ว่าที ร้อยตรี 1365 

076160303553-31065  ภัทรชัย  กฤษสุริยา ว่าที ร้อยตรี 1366 

075950304388-81066  วชิรวิชญ์  ชวนะ ว่าที ร้อยตรี 1368 

076160305018-51067  ศราวุฒิ  เขตร์อรัญ ว่าที ร้อยตรี 1370 

075850302237-11068  อลงกรณ์  อยู่ชั วกัลป์ ว่าที ร้อยตรี 1371 

075950302325-21069  กัญญาวีร์  เวียร์รา ว่าที ร้อยตรีหญิง 1372 

076160304607-61070  ชณัฐฌา  คงเจริญ ว่าที ร้อยตรีหญิง 1374 

075950307009-71071  ชนัญญา  ดาศรี ว่าที ร้อยตรีหญิง 1375 

076160304163-01072  ชลทิชา  สนเพ็ชร ว่าที ร้อยตรีหญิง 1376 

075950304482-91073  ฐิตาภรณ์  รอดกลาง ว่าที ร้อยตรีหญิง 1377 

076160303551-71074  ณัฏฐินันท์  กฤษสุริยา ว่าที ร้อยตรีหญิง 1379 

075950304293-01075  ณัฐสุดา  คงสนุ่น ว่าที ร้อยตรีหญิง 1380 

076160304008-71076  ดารารัตน์  อุดม ว่าที ร้อยตรีหญิง 1381 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะบริหารธุรกิจ

075950304225-21077  นลิตา  แฝงทรัพย์ ว่าที ร้อยตรีหญิง 1382 

076160304009-51078  ภัทรีลักษณ์  หมั นมี  ว่าที ร้อยตรีหญิง 1383 

076160304471-71079  รัตตวัลย์  อุบลชัย ว่าที ร้อยตรีหญิง 1384 

075950304472-01080  วรนารถ  ชัยบุรมย์ ว่าที ร้อยตรีหญิง 1385 

075950305108-91081  วรรณภา  ศิลปไพลาศ ว่าที ร้อยตรีหญิง 1386 

075950303100-81082  วลัยลักษณ์  นักร้อง ว่าที ร้อยตรีหญิง 1387 

076160304462-61083  ศิริลักษณ์  ศิริวารินทร์ ว่าที ร้อยตรีหญิง 1388 

076160304129-11084  ศุภสร  สว่างรัตน์ ว่าที ร้อยตรีหญิง 1389 

075950303211-31085  สิริกร  สิทธิปัญญาภรณ์ ว่าที ร้อยตรีหญิง 1390 

075950304417-51086  สุฮัยนี  มาลี ว่าที ร้อยตรีหญิง 1391 

076160304087-11087  อรวรรณ  วงษ์สลุง ว่าที ร้อยตรีหญิง 1392 

075950302100-91088  อัญมณี  กมลพรหิรัญ ว่าที ร้อยตรีหญิง 1393 

076160305022-71089  อารียา  ปาละบุตร ว่าที ร้อยตรีหญิง 1394 

076160304459-21090  อารียา  แสงวิมาน ว่าที ร้อยตรีหญิง 1395 

075850305021-61091  ศศิประภา  คล้ายอุบล ว่าที ร้อยตรีหญิง 1396 

075850304306-21092  ศิริลักษณ์  อุดมเสรี สิบเอกหญิง 1397 

076160303557-41093  ศุภกิจ  อินมา จ่าเอก 1398 

076160304922-91094  จักรกฤช  พุกนุช สิบตรี 1399 

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การสือ่สารการตลาด) 

035870804509-31301  กชกร  บุญโสภา นางสาว 1401 

035870804504-41302  ณัฐชยา  ศรีนอก นางสาว 1402 

035670804507-11303  นิรมล  อินทสุวรรณ นางสาว 1403 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

035950805011-91304  จรุงเกียรติ  แก้วเนตร นาย 1407 

035950805334-51305  เจษฎากรณ์  ทองค า นาย 1408 

035950805337-81306  ธัญวรัตน์  ก้ิมสวัสด์ิ นางสาว 1409 

035950805421-01307  พรอุมา  นิลเลื อม นางสาว 1411 

035950805443-41308  พีรณัฐ  ควรผดุงศักด์ิ นาย 1412 

035950805317-01309  ภัทรวดี  บรรพบุตร นางสาว 1413 

035950805128-11310  สรเดช  เศรษฐ์สิทธิโชค นาย 1416 

035950805350-11311  สิรามล  พลังสันติกุล นางสาว 1417 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

035950805233-91312  อาทิตยา  จันทร์ผุดผ่อง นางสาว 1420 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ)์ 

035950805435-01313  กนกอร  เฮงสถาพร นางสาว 1421 

035950805002-81314  ก่องกนก  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นางสาว 1422 

035950805044-01315  กานต์ชนก  วิวรรณ นางสาว 1423 

035950805236-21316  กิตติคุณ  คงอิ ม นาย 1424 

035950805506-81317  จิรัชญา  แพทย์คุณ นางสาว 1425 

035950805130-71318  เจษฎากร  หญีตพันคง นาย 1426 

035950805138-01319  ฐานนันท์  เตวะสุข นาย 1428 

035950805250-31320  ณัฐณิชา  พรหมช่วย นางสาว 1429 

035950805043-21321  ณัฐพล  สุกไทย นาย 1430 

035950805151-31322  ณิชนันทน์  พรหมช่วย นางสาว 1432 

035950805544-91323  ดวงกมล  นาคสนอง นางสาว 1433 

035950805536-51324  ดวงกมล  เนียมน า นางสาว 1434 

035950805248-71325  ธนวัฒน์  เสือสร้อยพันธุ์ นาย 1436 

035950805445-91326  นภาธร  รัตนค า นางสาว 1439 

035950805228-91327  นภาพร  โรจนฉวาง นางสาว 1440 

035950805301-41328  นัถฐา  กันจาด นางสาว 1441 

035950805105-91329  นัธทวัฒน์  เกตุแก้ว นาย 1442 

035950805431-91330  เนตรนารี  บุญมา นางสาว 1443 

035950805351-91331  บุษบา  จักราบาตร นางสาว 1444 

035950805017-61332  ปภัทร์ธนนันท์  สอนประเสริฐ นางสาว 1445 

035950805232-11333  ปรียาภรณ์  มณีแสง นางสาว 1446 

035950805132-31334  พงศกร  เปรมมากรณ์ นาย 1448 

035950805049-91335  รณิดา  พื้นทองค า นางสาว 1450 

035950805429-31336  รัฐวดี  รัศมิทัต นางสาว 1452 

035950805122-41337  ลูกศร  เยี ยมขาว นางสาว 1454 

035950805352-71338  วริศรา  งามชื น นางสาว 1456 

035950805309-71339  สรประสิทธิ์  จิตด าริ นาย 1459 

035950805331-11340  สิริรัตน์  คูณอนันต์ นางสาว 1460 

035950805050-71341  สุดารัตน์  ค าทองเที ยง นางสาว 1461 

035950805520-91342  โสภิดา  บุญหล้า นางสาว 1463 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ)์ 

035950805304-81343  หฤทัย  บัวหนิด นางสาว 1464 

035950805226-31344  อรพินท์  ปัดภัย นางสาว 1465 

035950805432-71345  อรอุมา  พงษ์โสภณ นางสาว 1466 

035950805446-71346  อรัญญา  นิดงาม นางสาว 1467 

035950805227-11347  อรุณสวรรค์  อรุณโรจน์ นางสาว 1468 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง) 

035950805427-71348  กนกวรรณ  เกษมาชม นางสาว 1469 

035950805113-31349  กรกมล  แจ่มเจริญยิ ง นางสาว 1470 

035950805048-11350  กัญญา  สิทธิเวทย์ นางสาว 1472 

035950805137-21351  กิตติคุณ  ศรีเกาะ นาย 1473 

035950805509-21352  กิตติธนพนธ์  แซ่ไหล นาย 1474 

035950805142-21353  เกษมณี  พันธ์กุ้ย นางสาว 1475 

035950805307-11354  คณพล  อัจฉราเสถียร นาย 1476 

035950805441-81355  จักรพงษ์  สังฆะมาตย์ นาย 1477 

035950805111-71356  จิราภรณ์  ริทัศโส นางสาว 1478 

035950805449-11357  จุฑามาศ  ศรีแย้มวงษ์ นางสาว 1479 

035950805126-51358  เจวลิน  สอนสี นางสาว 1480 

035950805030-91359  ชัชฎาพร  เนตรดี นางสาว 1482 

035950805525-81360  ณัฎฐพงค์  จรรยาธนโชติ นาย 1484 

035950805041-61361  ณัฐดนัย  อ  าอิ ม นาย 1485 

035950805134-91362  ณัฐพร  เสนาะดนตรี นางสาว 1486 

035950805428-51363  ณัฐมล  พรหมชาติ นางสาว 1487 

035950805136-41364  ณัฐวุฒิ  พรหมจาด นาย 1488 

035950805551-41365  ติณณภพ  จันทรเดช นาย 1490 

035950805436-81366  ธนภูมิ  ล าพังชีพ นาย 1492 

035950805452-51367  ธนากร  สังฆะทิพย์ นาย 1493 

035950805348-51368  ธรรพ์นธร  แสงฉิม นาย 1494 

035950805423-61369  นฤมล  ค านาค นางสาว 1498 

035950805422-81370  นันทิยา  ปานอ่วม นางสาว 1499 

035950805125-71371  ปิยะมาศ  ยวงเกตุ นางสาว 1500 

035950805450-91372  พรพิพัฒน์  ทรัพย์คงทน นาย 1502 

035950805127-31373  พลอยรดา  มะปะโม นาย 1503 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง) 

035950805404-61374  ภาคภูมิ  มิไพฑูรย์ นาย 1506 

035950805416-01375  รวิศ  โพธิ์ศิริ นาย 1510 

035950805333-71376  รสสุคนธ์  ดีสุคนธ์ นางสาว 1511 

035950805247-91377  วีรชัย  ช านิกุล นาย 1517 

035950805412-91378  อภิชิต  ตังละแม นาย 1522 

035950805426-91379  อรยา  ภิรมย์ทอง นางสาว 1524 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 

035950805502-71380  กฤษฎา  บุญยะประสพ นาย 1528 

035950805214-91381  กิตติศักด์ิ  รุ่งวิทยาพล นาย 1530 

035950805407-91382  คณากร  อินพาเพียร นาย 1532 

035950805234-71383  ฐิติวิชญ์  ชัยภัทรวรเมธ นาย 1535 

035950805335-21384  ณัชพล  บุญภิมุข นาย 1536 

035950805026-71385  ณัฐนิช  อินทรสุวรรณ นางสาว 1538 

035950805512-61386  ณัฐวรรณ  สุดจินดา นางสาว 1539 

035950805252-91387  ณัฐิตา  รามบุตร นางสาว 1540 

035950805112-51388  ไตรพัฒน์  ยวนานนท์ นาย 1542 

035950805543-11389  ธนดล  เปลี ยนสุข นาย 1546 

035950805330-31390  ธนธัช  โพธิเกษม นาย 1547 

035950805535-71391  ธันจิรัฎฐ์  อินยาศรี นาย 1550 

035950805047-31392  ธันยพร  เรืองพิมาย นางสาว 1551 

035850805255-41393  นนทลี  วิชัยรัมย์ นางสาว 1553 

035950805027-51394  ประดิทรรศณ์  พัฒนเดชากรณ์ นาย 1556 

035950805115-81395  พันธวัช  อินทรมณี นาย 1560 

035950805038-21396  พิฆเนศ  ปานกัน นาย 1561 

035950805119-01397  พิณัฐดา  มากบัว นางสาว 1562 

035850805049-11398  พีรพล  ควรคิด นาย 1563 

035950805219-81399  ภูมิภัทร  นุตตานนท์ นาย 1567 

035950805354-31400  ภูริพัฒน์  ลีลาประเสริฐชัย นาย 1568 

035950805143-01401  มัณฑนา  เซี ยงฉิน นางสาว 1570 

035950805521-71402  ยศพงศ์  เกิดผล นาย 1571 

035950805349-31403  ยุจิรา  โยหงษ์ นางสาว 1572 

035950805425-11404  วรพร  หลงอินทร์ นางสาว 1573 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 

035950805313-91405  วัชริศ  ภู่วิภาดาวรรธน์ นาย 1575 

035950805503-51406  วีระวัฒน์  แดงน้ าคู้ นาย 1577 

035950805216-41407  ศิวกร  อิสริยะพร นาย 1579 

035950805448-31408  ศิวพงษ์  วงศ์มีชัย นาย 1580 

035850805040-01409  สิทธิชัย  ไกรนคร นาย 1582 

035950805035-81410  สิทธิพล  พุ่มพานิช นาย 1583 

035850805334-71411  เสฎฐนันท์  ศิริวิสุทธิวงศ์ นาย 1585 

035950805345-11412  อจลญา  ท่ากระเชียง นางสาว 1586 

035950805325-31413  อรพรรณ  ดวงภมร นางสาว 1588 

035950805243-81414  อาณัติ  ภู่สกุล นาย 1590 

035950805031-71415  ณัฐพงศ์  ร่มโพธิ์ชี ว่าที ร้อยตรี 1593 

035950805148-91416  ธีรุตม์  ผุดผ่อง ว่าที ร้อยตรี 1594 

035950805519-11417  วรรณธนะ  บุญเลิศฟ้า ว่าที ร้อยตรี 1595 

035950805121-61418  สุรศักด์ิ  เปียปาน ว่าที ร้อยตรี 1596 

035950805020-01419  อารักษ์  ใจรัก ว่าที ร้อยตรี 1597 

035950805001-01420  ณัฏฐา  ทุมนิมิตร ว่าที ร้อยตรีหญิง 1598 

035950805102-61421  ธันยพร  อยู่ปาน ว่าที ร้อยตรีหญิง 1599 

035950805019-21422  มุทุตา  แป้นพงษ์ ว่าที ร้อยตรีหญิง 1600 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

036160505004-21423  ธนดล  แย้มศรี นาย 1601 ทอง

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

036160505003-41424  สุรศักด์ิ  เนินสุด นาย 1602 เงิน

036160505012-51425  อัครพล  ชัยคง นาย 1603 เงิน

036160505011-71426  ธีรวัต  เปล่งปลั ง นาย 1604 

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

035850501010-01427  กฤษณะ  เกล้ียงมะ นาย 1605 

035850501017-51428  กาญจนา  สันติปาตี นางสาว 1606 

035850504002-41429  คมสัน  มักมะยม นาย 1607 

035850504029-71430  จตุพล  ช่วยศรี นาย 1608 

036050504026-91431  จิรศักด์ิ  เอี ยมสะอาด นาย 1609 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

035850504015-61432  เจนณรงค์  สุภาฉาย นาย 1610 

035850501005-01433  ชัยยุทธ  บรมสุข นาย 1611 

035850504025-51434  ชุติมา  เสนคราม นางสาว 1612 

035850504019-81435  โชฎิพงศ์  จีรบุณย์กุล นาย 1613 

035850505010-61436  ณัฐกาณต์  โค้วเจริญ นาย 1614 

035850501004-31437  ณิชาพัชร์  วัชรปรีชา นางสาว 1615 

035850501003-51438  ดวงหทัย  ธรรมชาติ นางสาว 1616 

035850504007-31439  ทิชา  อุบลวงศ์ นางสาว 1617 

035750505010-81440  ธนกฤต  อุเบอร นาย 1618 

035850504012-31441  ธนภรณ์  แสดงคุณ นางสาว 1619 

035850504006-51442  ธีรศักด์ิ  เฉลยคาม นาย 1620 

035850504013-11443  นริศรา  เหลาลอย นางสาว 1621 

035750501014-41444  นฤนาท  ข่มอาวุธ นาย 1622 

036050504036-81445  นฤมล  ทองประสม นางสาว 1623 

035550501030-41446  นัฐพนธ์  ต้นทอง นาย 1624 

035850504008-11447  บุญเกิด  ธีรศรัณยานนท์ นาย 1625 

036050504035-01448  ปิติกร  แสงอยู่ นาย 1626 

035650504018-41449  พงศ์พิชิต  ชาวไร่นาค นาย 1627 

035850505008-01450  พิชญาภัค  สีเขียว นางสาว 1628 

035850504005-71451  พิชยุตย์  เบิกบาน นาย 1629 

035850501002-71452  พีระยุทธ  ศรีโพธิ์ นาย 1630 

035850501006-81453  มนตรี  ชูวิเชียร นาย 1631 

035850505009-81454  ยุวรี  วันยมุก นางสาว 1633 

035550501011-41455  เรืองสิทธิ์  เจริญสิงห์ นาย 1634 

035850501025-81456  วรดา  อดใจ นางสาว 1635 

035350505022-21457  วาริส  วีระสินธุ์ นาย 1636 

035850504030-51458  วินัย  บุญทา นาย 1637 

035850504011-51459  วิภารัตน์  เดชพันธ์ นางสาว 1638 

035850501001-91460  วิริยะ  เดวิเลาะ นาย 1639 

035650505005-01461  วิศรุต  ศรีเพียงจันทร์ นาย 1640 

035750501004-51462  ศิวกร  รัตนพันธุ์ นาย 1641 

035750505001-71463  ศิวพงษ์  ณ  พล นาย 1642 

หน้า 40/68



รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

035850504009-91464  ศุภลักษณ์  ด้วงทองกุล นาย 1643 

035850504014-91465  สภา  กุศลสินชัย นางสาว 1644 

035850504010-71466  สุทธิพงษ์  พรหมทอง นาย 1645 

035850505017-11467  โสภิตา  ธรรมนุส นางสาว 1646 

035750501023-51468  อนุทิศ  เอี ยมวิบูลย์ นาย 1647 

036050504016-01469  อภิวัฒน์  จันทวงษ์ นาย 1648 

035850504017-21470  อรรถพล  กรุงแก้ว นาย 1649 

035750501012-81471  อรรถพล  เรืองกัลป์ นาย 1650 

035850504024-81472  อัญชลี  เสนคราม นางสาว 1651 

035850505004-91473  อัมพวัน  เชื้อรุ่ง นางสาว 1652 

035850504004-01474  อินทัช  เวนานนท์ นาย 1653 

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

035850503010-81475  ชณะพล  สิมพล นาย 1654 

035850503022-31476  ชลธิชา  จ าปาเรือง นางสาว 1655 

035850503003-31477  ณัฐวุฒิ  บุญชู นาย 1657 

035850503017-31478  ธนากร  อารมย์สุข นาย 1658 

035850503020-71479  ธิดา  ศรีนัครา นางสาว 1659 

035850502016-61480  นิรมล  ทัพจีน นางสาว 1660 

035850502017-41481  พรรณิภา  วิเศษดี นางสาว 1661 

035850502019-01482  มัลลิกา  คันธมาลา นางสาว 1662 

035850503014-01483  รัตนภรณ์  บุญเจริญ นางสาว 1663 

035850503006-61484  ศิริกมล  ช้าอยู่ นางสาว 1664 

035850503008-21485  ศุภิสรา  ส ารวย นางสาว 1665 

035850502013-31486  สุภัชชา  บ ารุงสุข นางสาว 1666 

035850503023-11487  เสาวลักษณ์  เหล่าสุพรรณ นางสาว 1667 

035850502014-11488  เอกธวัช  สุระภา นาย 1668 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

036160505016-61489  กรกมล  ไวยวุฒิ นางสาว 1669 

036160505018-21490  ค ารณ  โยธี นาย 1670 

036160501022-81491  จักรกฤษณ์  มีสมสังข์ นาย 1671 

036160501025-11492  ณัฐพงศ์  สังข์เจริญ นาย 1672 

036160505009-11493  ณัฐพล  พิลา นาย 1673 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

036160505002-61494  ณัฐวัฒน์  อ้วนตรงต้น นาย 1674 

036160501026-91495  นัซรอน  บิลหมัด นาย 1675 

036160501020-21496  ปฏิพัทธ์  แซ่แต้ นาย 1676 

036160505014-11497  พีรวัฒน์  ทองพูล นาย 1678 

036160505005-91498  ภาณุพงศ์  พลีน้อย นาย 1679 

036160505001-81499  เมธัส  ผาหอมสุข นาย 1680 

036160501023-61500  วัชรากร  ปราบโจร นาย 1681 

036160505006-71501  ศุภาพิชญ์  อ๊อดแก้ว นางสาว 1682 

036160505007-51502  สุนทรี  มะลิแย้ม นางสาว 1683 

035960501022-21503  ชยากร  ศรีพิเชฐกุล นาย 1684 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

036160502032-61504  เจตนิพัทธ์  ม่วงใหม นาย 1685 

036160502021-91505  ชัยรัตน์  พรมดวงสี นาย 1687 

036160502011-01506  ณัฐยศ  เจียมจิรประเสริฐ นาย 1688 

036160502049-01507  ธนากุล  ทวีบุญรุ่งเรือง นาย 1689 

036160502033-41508  พลศรุต  มาน้อย นาย 1690 

036160502009-41509  พิพัฒน์  ขจีรัตน์วัฒนา นาย 1691 

036160502047-41510  วิษณุ  เทพรัตน์ นาย 1692 

036160502041-71511  ศรรัก  นาคสุข นาย 1693 

036160502037-51512  ศิลากร  สมหวัง นาย 1694 

036160502042-51513  สรศักด์ิ  สงเคราะห์ นาย 1695 

036160502008-61514  เสฎฐวุฒิ  พรมช้าง นาย 1697 

036160502031-81515  หรัณย์  มีท่อธาร นาย 1698 

036160502035-91516  อติวิชญ์  พินารมย์ นาย 1699 

036160502036-71517  อนาวิล  แก้วช้าง นาย 1700 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

036160503016-81518  กฤษณะ  วงค์แปลง นาย 1702 

036160503012-71519  กานตนัทธ์  วงษ์หนู นาย 1703 

036160503512-61520  จักรกฤษ  แก้วสมนึก นาย 1704 

036060503535-91521  ฉัตรชัย  ถนอมทรัพย์ นาย 1705 

036060503503-71522  ชัยมงคล  พรมพิบาล นาย 1706 

036160503010-11523  ณัฐภัทร  โพธิ์ศรี นาย 1707 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

036060503512-81524  ณัฐวุฒิ  ฉัตรแก้ว นาย 1708 

036160503002-81525  ธนดล  ทรงความเจริญ นาย 1709 

036060503007-91526  ธนวัฒน์  ไม้เกตุ นาย 1710 

036160503515-91527  ธนวัฒน์  สืบโสดา นาย 1711 

036160503517-51528  ธนาวัฒน์  กองโคตร นาย 1712 

036160503501-91529  ธรรมรัตน์  โชคชื น นาย 1713 

036160503504-31530  ธิดารัตน์  บุญศรีสุข นางสาว 1714 

036060502027-81531  นราวิชญ์  เอนกกิจสมบูรณ์ นาย 1715 

036060503501-11532  บัญญัติ  กักจัตุรัส นาย 1716 

036160503006-91533  บุญญฤทธิ์  จันแทง นาย 1717 

036160503001-01534  ปัณณวิชญ์  แสงพุ่ม นาย 1718 

036160503007-71535  ปานตะวัน  จันทร์เพ็ญ นางสาว 1719 

036160503511-81536  ปิยพงศ์  ช้างวิเศษ นาย 1720 

036160503514-21537  พรชัย  นักสัตย์ นาย 1721 

036060503536-71538  พรวุฒิ  แก้วพลอย นาย 1722 

036160503510-01539  พลวัต  ตะนาดไธสง นาย 1723 

036060503539-11540  ภัควัฒน์  พรหมกลัดพะเนาว์ นาย 1724 

036160503503-51541  ภัทรพล  พูลสวัสด์ิ นาย 1725 

036060503534-21542  ภันทิลา  ตะกรุดแจ่ม นางสาว 1726 

036060503515-11543  ภานุวัฒน์  เศรษฐบุตร นาย 1727 

036160503011-91544  มงคล  ขันสัมฤทธิ์ นาย 1729 

036060502031-01545  วรพงศ์  แจ่มใส นาย 1731 

036160503513-41546  วัชรินทร์  วิชัยรัมย์ นาย 1732 

036060503532-61547  วันเฉลิม  รวมรัมย์ นาย 1733 

036060503538-31548  วุฒิชัย  กิตติชัยพฤกษ์ นาย 1735 

036060503006-11549  ศรัณย์  ปุยภิรมย์ นาย 1736 

036060503531-81550  ศักด์ิสิทธิ์  หมึกไธสง นาย 1737 

036160503013-51551  ศุกเดชา  ลงลา นาย 1738 

036160503506-81552  ศุภชัย  แซ่ล้ี นาย 1739 

036160503015-01553  ศุภโชค  นพวงศ์ นาย 1740 

036160503519-11554  สมปอง  ประสงค์ นาย 1741 

036060503526-81555  สีวลี  จันทะวงษ์ นาย 1742 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

036060503529-21556  สุขวันชัย  บ ารุงสวัสด์ิ นาย 1743 

036160503508-41557  สุทธิพงษ์  สันสุวรรณ นาย 1744 

036060503516-91558  สุทธิรักษ์  เนียมหอม นาย 1745 

036060503525-01559  เสถียร  เยาวเรศ นาย 1746 

036160503014-31560  อภิสิทธิ์  นวลศรี นาย 1747 

036160502026-81561  จักรพงศ์  โยธาทร ว่าที ร้อยตรี 1749 

035850503005-81562  นภธร  พันธุรัตน์ จ่าสิบเอกหญิง 1750 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

055950202028-71563  นิลวรรณ  มาแจ้ง นางสาว 1752 ทอง

055950201062-71564  ปิยนุช  เสริมสุขประเสริฐ นางสาว 1753 เงิน

055950201056-91565  ลัลลดา  กาญจนเสมา นางสาว 1754 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

055950201024-71566  จิระภัทท์  บุญยานุเคราะห์ นาย 1755 

056060201704-11567  ชาญณรงค์  โปทา นาย 1756 

055950202029-51568  วราภรณ์  วุฒิวงค์ นางสาว 1757 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

055950201009-81569  กมลศรี  พุ่มพวง นางสาว 1758 

055950201017-11570  กฤษ์ชัย  มิตรชู นาย 1759 

055950201058-51571  กัสมา  ประยูรวงค์ นาย 1761 

055950201087-41572  คุณากร  เทศนา นาย 1762 

056060201703-31573  จิรวิทย์  หอสิริ นาย 1763 

055950201059-31574  จิระทัศน์  โสมะลาด นาย 1764 

055950201029-61575  จิรัฏฐ์กร  เบญจปัญญาวรกุล นาย 1765 

055950201088-21576  เฉลิมวัฒนา  บุญรอต นาย 1766 

055950201082-51577  ชยาภรณ์  นนทะภา นางสาว 1767 

055850201028-01578  ชวิศ  สีหนาจ นาย 1768 

055950201069-21579  ชัญญา  กลางแก้ว นางสาว 1769 

055950201031-21580  ชิดชนก  บุญรอด นาย 1770 

056060201720-71581  ณัฐพล  วงษ์รัศมี นาย 1773 

055950201081-71582  ณัฐพล  สิงห์สุข นาย 1774 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

055950201032-01583  ณัฐวุฒิ  จินดากูลย์ นาย 1775 

056060201705-81584  ดวงนภา  ชื นชม นาง 1776 

056060201707-41585  เทพทัต  แก้วกานดา นาย 1777 

055950201065-01586  ธนดล  สมชะนะ นาย 1778 

055950201044-51587  ธนพล  ติณชาติกาญจน์ นาย 1779 

055950201095-71588  ธัญกร  พันธมิตร นาย 1780 

055950201042-91589  ธัญญารัตน์  จันทร์บุญณะ นางสาว 1781 

055950201041-11590  ธีระพงษ์  เสี ยนจัตุรัส นาย 1783 

055950201057-71591  นพรัตน์  เพ็งแจ่ม นาย 1784 

056060201714-01592  นฤการ  พันธ์เทียน นาย 1785 

056060201717-31593  บัญชา  เณรเกิด นาย 1787 

055950201019-71594  ปณิธิ  อัจฉริยานุกูล นาย 1789 

055950201043-71595  ปทุมพร  ชุมจีน นางสาว 1790 

055950201020-51596  ปริญญา  วรรณกูล นาย 1792 

055950201054-41597  ปิยภูมิ  เหียดขุนทด นาย 1793 

055950201005-61598  ปิยะวัฒน์  มีทรัพย์ นาย 1794 

055950201055-11599  พงศกร  หล้าแก้ว นาย 1795 

055950201035-31600  พงษ์พัฒน์  งามแต้มศรี นาย 1796 

056060201721-51601  พรรณนิภา  อรุณฉาย นางสาว 1798 

055950201073-41602  พลอยนภัส  เลิศบวรหิรัญ นางสาว 1799 

055950201027-01603  พลอยวรินทร์  บัวเล็ก นางสาว 1800 

055750201055-51604  พสิษฐ์  ฉัตรเจริญกิจ นาย 1801 

055950201053-61605  พีรวิทย์  สอนพงษ์ นาย 1802 

056060201710-81606  เพียงทอง  ทองหยวก นางสาว 1803 

055950201016-31607  ภคพล  อยู่วิจิตร นาย 1804 

055950201076-71608  ภาณุพงศ์  สุขบางนบ นาย 1805 

056060201712-41609  ภิเศก  โตสาระเดช นาย 1806 

056060201718-11610  มาลินี  เชยเอี ยม นางสาว 1807 

055950201037-91611  เมธัส  พุทธวงษ์ นาย 1808 

055950201003-11612  รัชชานนท์  โชติกวนิช นาย 1810 

055950201052-81613  รัฐธรรมนูญ  เจมิวัง นาย 1811 

055850201056-11614  วราภรณ์  ทับทิม นางสาว 1812 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

055950201091-61615  วริศ  บุญก าเนิด นาย 1813 

055950201085-81616  วริศรา  ตลาสุข นางสาว 1814 

055950201064-31617  วริษา  หนูเรือง นางสาว 1815 

055950201011-41618  วีรพล  วุฒิเสมานานนท์ นาย 1818 

055950201002-31619  ศศิธร  จันทร์ชมภู นางสาว 1819 

055950201022-11620  สันตชัย  วรรณกูล นาย 1820 

055950201033-81621  สาธิต  รุ่งศรี นาย 1821 

055950201012-21622  สิรภพ  มะนาวหวาน นาย 1823 

055950201039-51623  สุภชัย  สัสดีวงศ์ นาย 1824 

056060201702-51624  อติเทพ  พุทธชาติ นาย 1826 

055950201075-91625  อนันต์  งามลิ นาย 1827 

055950201028-81626  อรรณพ  พัดสี นาย 1828 

055950201013-01627  อรอนงค์  ล  าละออ นางสาว 1829 

055950201074-21628  อัษฎาวุธ  นิยมญาติ นาย 1830 

055950201089-01629  โอชา  สุนทร นาย 1832 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

055950202038-61630  เกียรติศักด์ิ  ชัยสงค์ นาย 1833 

055950202042-81631  ขวัญตา  สุขสมบุญ นางสาว 1834 

055950202027-91632  จิรภัทร  จันทเชิด นาย 1835 

055950202001-41633  เจนจิรา  รักเจริญ นางสาว 1836 

055950202030-31634  ณปภัสรา  ขาวเจริญ นางสาว 1837 

055950202035-21635  ณวลจุฑา  ทองอ าไพ นางสาว 1838 

055950202022-01636  ธัญลักษณ์  เพ็งสุมา นางสาว 1839 

055950202005-51637  ธันวา  มาอ่อง นาย 1840 

055950202024-61638  เนตรนภา  เสือโนนม่วง นางสาว 1841 

055950202045-11639  พรสุดา  โฉมกระโทก นางสาว 1843 

055950202014-71640  พีรวิชญ์  วายุพา นาย 1844 

055950202004-81641  วิสาข์  มีเพชร นางสาว 1846 

055950202026-11642  วุฒิชัย  ทาร่อน นาย 1847 

055950202018-81643  ศิรินันท์  อภิรมย์ นางสาว 1848 

055850202046-11644  ศุภนิดา  ธีรชัยเก้ือกูล นางสาว 1849 

055750202022-41645  ส.ทศพล  มีเพียร นาย 1850 
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ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

055950202033-71646  อจลญา  ทองอ าไพ นางสาว 1851 

055650202013-51647  สุดาภรณ์  คลองงาม นางสาว 1852 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม) 

055950203046-81648  กิตติพงศ์  ศรีเจริญ นาย 1853 

055950203008-81649  กิตติพัฒน์  ศรีเจริญ นาย 1854 

055950203021-11650  เกษรา  เกิดคล้าย นางสาว 1855 

055950203007-01651  จุฑามาส  กลีบพึ ง นางสาว 1856 

055950203017-91652  ชลธิชา  ผิวเอี ยม นางสาว 1857 

055950203034-41653  ญานิกา  สิริภัทรธนากูล นางสาว 1858 

055950203010-41654  ธัญธร  เพชรทวีรัตน์ นาย 1860 

055950203035-11655  ภานุวัฒน์  อินทนู นาย 1862 

055950203032-81656  ลักษณา  มันสามุข นางสาว 1863 

055950203022-91657  ศุภากร  วงศ์พลทรัพย์ นางสาว 1865 

055950203030-21658  สุกฤต  อิ มอารมณ์ นาย 1866 

055950203045-01659  สุขสันต์  พงษ์พยัคเลิศ นาย 1867 

055950203006-21660  สุชานันท์  มาตรวิจิตร นางสาว 1868 

055950203039-31661  สุปราณี  เนาวกุล นางสาว 1870 

055950203009-61662  สุพรรษา  นพวงค์ นางสาว 1871 

055950203014-61663  โสภณ  เปลี ยนปฐม นาย 1872 

055950203005-41664  อรอุมา  ต้ังสงวน นางสาว 1874 

055950201084-11665  รพีภัทร  หลงจิตร ว่าที ร้อยตรี 1875 

055750202030-71666  สาวิตรี  ปานเพียร ว่าที ร้อยตรีหญิง 1876 

 คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

135950604002-01667  ชัชชลัยย์  บุญลือ นางสาว 1877 ทอง

135950603268-81668  นัทธีรา  ทรงเต๊ะ นางสาว 1878 เงิน

135950603224-11669  วันวิสาข์  กะไชยวงษ์ นางสาว 1880 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

135950604030-11670  จินดาพร  แสงมาลา นางสาว 1883 

135950603217-51671  แทนศศิธันดา  สุขเกษม นาย 1886 

136160601007-71672  ธีรภัทร์  ปัญญาเพียร นาย 1887 
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ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

135950604023-61673  เบญจมาศ  ชนะพันธ์ นางสาว 1888 

135950603270-41674  รวีรัตน์  ตรึงจิตรารัชต์ นางสาว 1889 

135950604004-61675  วิชชุลดา  หอสุธารังษี นางสาว 1890 

135950603257-11676  สุวสันต์  ภู่เงิน นาย 1891 

135950602022-01677  อภิญญา  แพ้ภูเขียว นางสาว 1892 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีเสือ้ผ้า) 

135950601009-81678  กนกวรรณ  พฤกษ์มโนนุกูล นางสาว 1893 

135950601021-31679  กัญญารัตน์  มนตรี นางสาว 1894 

135950601026-21680  กุลยา  สุภาเศษ นางสาว 1895 

136160601002-81681  เกษร  ใหมอ่อน นางสาว 1896 

136160601006-91682  เจนจิรา  คงเส้ง นางสาว 1898 

135950601031-21683  ชนัดฎาภรณ์  จันทร์สี นางสาว 1899 

136160601005-11684  ชัชนิด  จังรัสสะ นางสาว 1900 

135950601032-01685  ธีร์ธนัตถ์  สิทธานุวัตร นาย 1901 

135950601040-31686  ธีรศักด์ิ  ค าสุข นาย 1902 

135950601013-01687  นวพร  สมฤทธิ์ นางสาว 1903 

135950601015-51688  ปนัดดา  สดสี นางสาว 1904 

135950601012-21689  วราภรณ์  ลอบงาม นางสาว 1906 

136160601003-61690  สหทัย  หนูเพชร นางสาว 1909 

135950601035-31691  สุณิตา  สุปัตติ นางสาว 1910 

136160601004-41692  อนุสรา  ทองช่วย นางสาว 1911 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีเคมีสิง่ทอ) 

135950602025-31693  กัลยาณี  เสากุล นางสาว 1912 

135950602007-11694  จารุวรรณ  ดอกพิกุล นางสาว 1913 

135950602011-31695  จุฑารัตน์  พวงทอง นางสาว 1914 

135950602008-91696  ณัฐดา  เราเจริญ นางสาว 1915 

135950602006-31697  นาวิน  ก้อนนาค นาย 1916 

135950602015-41698  รวิภา  ธรรมรงค์ นางสาว 1918 

135950602020-41699  วิชญาพร  นกยูงทอง นางสาว 1919 

135950602023-81700  สุชญา  คล้ายนก นางสาว 1920 

135950602031-11701  สุภัทรา  ศิริทัย นางสาว 1921 

135950602009-71702  อภิสิทธิ์  ชนาลักษณ์ นาย 1922 
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 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีเคมีสิง่ทอ) 

135950602017-01703  อรรณพ  โรจน์สุธี นาย 1923 

135950602003-01704  อัจฉรา  เทียนสว่าง นางสาว 1924 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ) 

135950603103-71705  กัลยา  นาคอ่อน นางสาว 1925 

135950603143-31706  กานต์สิรี  จ าปีเลิศพงษ์เดช นางสาว 1926 

135950603209-21707  กายวิญญ์  แคล้วคลาด นางสาว 1927 

135950603262-11708  คมสัน  งามมาก นาย 1928 

135950603218-31709  จิรานนท์  เดชฤทธิ์ นาย 1929 

135950603160-71710  ชลิตา  รุ่งแสงสุวรรณ นางสาว 1930 

135950603277-91711  ซูรียา  ดารามานะ นางสาว 1931 

135950603153-21712  ณัฐกิจ  อินทร นาย 1933 

135950603219-11713  ณัฐนันท์  คงน้ า นาย 1934 

135950603116-91714  ณัฐพงษ์  แสนสนธิ์ นาย 1935 

135950603250-61715  ณิชา  ตระกูลธนทรัพย์ นางสาว 1936 

135950603172-21716  ดลพร  อยู่สุข นางสาว 1937 

135950603101-11717  ดวงพร  เลิศไพฑูรย์พันธ์ นางสาว 1938 

135950603159-91718  ดารินทร์  อารีอาด า นางสาว 1939 

135950603256-31719  ธนากร  ละดาห์ นาย 1940 

135950603271-21720  นนทวัฒน์  สีใส นาย 1942 

135950603240-71721  นพสร  อินทรทูต นางสาว 1943 

135950603168-01722  นริศรา  ศรีวงษ์พงไพร นางสาว 1944 

135950603246-41723  นฤเบศร์  สารชี นาย 1945 

135950603149-01724  นิติเทพ  ทองทวี นาย 1946 

135950603146-61725  นิรมิต  พลวิชัย นาย 1947 

135950603125-01726  บุญยวีร์  วงษ์อนุ นางสาว 1948 

135950603254-81727  บุรินทร์  เบนอาซัน นาย 1949 

135950603127-61728  ปรเมศ  ฟองจ า นาย 1950 

135950603117-71729  พลอย  จิตสอาด นางสาว 1951 

135950603221-71730  พัฒน์พงษ์  สายบัว นาย 1952 

135950603162-31731  พิมพ์ผกา  ปิ่นวิเศษ นางสาว 1953 

135950603214-21732  พีรวิชญ์  อันสุวรรณ นาย 1954 

135950603259-71733  ภูเบศร์  รักษ์ทอง นาย 1955 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ) 

135950603208-41734  รุ่งนภา  แต้อุ้ย นางสาว 1956 

135950603154-01735  วิณัฐฎา  เปียใย นางสาว 1958 

135950603111-01736  ศลิษา  ทุ่งจันทร์ นางสาว 1959 

135950603102-91737  ศศิประภา  จันทกานนท์ นางสาว 1960 

135950603220-91738  ศิรพัฒน์  พูลสวัสด์ิ นาย 1961 

135950603139-11739  สมฤทัย  ขวัญข้าว นางสาว 1962 

135950603106-01740  สรารัตน์  ศรีโยธา นางสาว 1963 

135950603166-41741  สาธินีย์  แหนบค า นางสาว 1964 

135950603237-31742  สิทธิโชค  สิงห์ทอง นาย 1965 

135950603135-91743  สิริวิมล  เมืองค า นางสาว 1966 

135850603127-81744  สุธิดา  อุดมวัน นางสาว 1967 

135950603273-81745  สุปรียา  สังข์ทอง นางสาว 1968 

135950603118-51746  สุวรรณา  วันแอเลาะ นางสาว 1969 

135950603278-71747  หยาดทิพย์  ห่วงวิเชียร นางสาว 1970 

135950603169-81748  อภิญญา  ศรีปุย นางสาว 1972 

135950603164-91749  อังคณา  ฉิมทับ นางสาว 1973 

135950603157-31750  อัญมณี  แอนดริส นางสาว 1974 

135950603163-11751  อาทิตยา  ยิ งจ าเริญ นางสาว 1975 

135950603155-71752  อานนท์  มณีวรรณ นาย 1976 

135950603230-81753  อารราตี  อะเหต นางสาว 1977 

135950603211-81754  เอกรัฐ  ขุนอินทรธานี นาย 1978 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์สิง่ทอ) 

135950604011-11755  กนกพร  สุขเสมอ นางสาว 1979 

135550604038-21756  ฉัตรชัย  แช่มโสภา นาย 1981 

135550604049-91757  ชนาธิป  ขันทองดี นาย 1982 

135950604007-91758  ณฤชวรรณ  แช่มช้อย นางสาว 1985 

135950604014-51759  ธรรมสรณ์  ทับทิมเพชร นางสาว 1986 

135950604025-11760  นัฐศินี  โรจจันทร์แก้ว นางสาว 1988 

135950604018-61761  พรทอง  ศิริสวัสด์ิ นางสาว 1991 

135550604040-81762  พัทธพล  สมสกุล นาย 1992 

135550604066-31763  มานะ  พรมเมือง นาย 1993 

135950604026-91764  รังสิมา  ธนันไชย นางสาว 1994 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์สิง่ทอ) 

135950604017-81765  อภิวิชญ์  เขียวขจี นาย 1995 

135550604067-11766  อาภาพร  ด้วงหร่าย นางสาว 1996 

135950604033-51767  สุชาวลี  สุขเกษม ว่าที ร้อยตรีหญิง 1997 

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

125850903053-51768  สรเลข  เกียงตระกูล นาย 1999 เงิน

125850903013-91769  กีรติกา  จุลรัตน์ นางสาว 2000 

125950901027-91770  จิรัชญา  แก่นนิล นางสาว 2001 

125850903029-51771  ณัฐกัญญา  โพธิ์ทอง นางสาว 2003 

125950901226-71772  ณัฐณิชา  สวนทอง นางสาว 2004 

125850903006-31773  เนรัญฤทธิ์  อัคราช นาย 2005 

125950901012-11774  เพชรชรัตน์  ธงไชย นางสาว 2006 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

125950901147-51775  กนกวรรณ  ทับทิม นางสาว 2007 

125750901002-61776  กฤตชัย  โคตรบุญมี นาย 2008 

125950901011-31777  กุลลดา  ชวกุล นางสาว 2010 

125950901029-51778  จันทิมา  อยู่แดง นางสาว 2012 

125850901099-01779  จิตติกานต์  เงินอ านวยผล นางสาว 2013 

125950901030-31780  จิรชาติ  เทียมสระคู นาย 2014 

125950901021-21781  จิรดา  โพธาราม นางสาว 2015 

125850901082-61782  ชมัยพร  พงศ์มาศ นางสาว 2016 

125950901220-01783  ฐิติชญา  พิมพ์ทอง นางสาว 2018 

125950901039-41784  ณัฐดนัย  สีสด นาย 2019 

125950901022-01785  ธนกร  สว่าง นาย 2021 

125950901227-51786  ธัญรดี  เย็นอารัญ นางสาว 2025 

125850901090-91787  นภัสวรรณ  เกิดวงษ์ นางสาว 2028 

125950901007-11788  นรีรัตน์  ชูเมือง นางสาว 2029 

125950901028-71789  นุชจรี  กุลวงษ์ นางสาว 2032 

125950901231-71790  บรรดิษฐ์  บรรลุสุข นาย 2033 

125950901112-91791  ปริญญ์ทิพย์  เหมือนจิตร นาย 2034 

125950901237-41792  ปวริศ  ทัศคร นาย 2035 
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ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

125850901015-61793  ปิยณัฐ  กลิ นเจริญ นาย 2036 

125950901019-61794  พรศักด์ิ  ผกาทอง นาย 2037 

125950901013-91795  พศุตม์  เอี ยมอร่าม นาย 2038 

125950901125-11796  พัชระ  โพร้งน้อย นาย 2039 

125950901219-21797  ภานุเดช  พันธ์หว้า นาย 2041 

125950901205-11798  มโนชา  สืบประสิทธิ์ นาย 2043 

125850901063-61799  เมศฐ์ปภา  ศรีแสงวิสิฐ นางสาว 2044 

125950901127-71800  ลักษิกา  กิจเจริญ นางสาว 2045 

125950901044-41801  วชิราภรณ์  เตียงกูล นางสาว 2046 

125950901139-21802  วรวิทย์  คงชื นจิต นาย 2047 

125950901229-11803  วรางคณา  จันทร์แก้ว นางสาว 2048 

125950901033-71804  วริศรา  หวันล่าโส๊ะ นางสาว 2050 

125950901241-61805  วีรสิทธิ์  เลิศอัศวลักษณ์ นาย 2052 

125950901132-71806  ศิริบัณฑิต  สารภี นางสาว 2054 

125850901119-61807  ศุภชัย  พรามบรรพต นาย 2055 

125850901083-41808  สหภพ  รังรองษีกุล นาย 2057 

125950901026-11809  สาวิณี  อนันตวรรธนะ นางสาว 2058 

125950901032-91810  สุกัญญา  เกียรติเพียงใจ นางสาว 2059 

125950901206-91811  สุเมธ  แช่มทะเพรียว นาย 2060 

125850901123-81812  สุรธันย์  โชติวีระเกียรติ นาย 2061 

125950901023-81813  อกนิษฐ์  กันตะกนิษฐ์ นาย 2062 

125950901223-41814  อนวัช  กาญจนา นาย 2063 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) 

125950902011-21815  เกรียงศักด์ิ  ตรีเดช นาย 2064 

125950902041-91816  จริยา  ขณะรัตน์ นางสาว 2065 

125950902001-31817  จิรัชญา  ปานกล  า นางสาว 2066 

125950902030-21818  ฉัตรสุดา  เจนกิจการ นางสาว 2067 

125950902007-01819  ชนวีร์  ยี สุ่นศรี นาย 2068 

125950902005-41820  ทิติยากร  ม่วงรอด นางสาว 2070 

125950902034-41821  ธนาสุข  สุขสมร นาย 2071 

125950902032-81822  ธัญชนก  สุดเจริญ นางสาว 2073 

125950902023-71823  นัธพร  เพิกอาภรณ์ นาย 2074 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) 

125950902008-81824  บุษกร  คิดสร้าง นางสาว 2075 

125950902021-11825  ปริยดา  คงบ ารุง นางสาว 2076 

125950902028-61826  ปวีร์  ธารชลานุกิจ นาย 2077 

125950902036-91827  พัสกร  ปานขวัญ นาย 2078 

125950902020-31828  ภวัต  ภู่ระหงษ์ นาย 2079 

125950902037-71829  ภัทรพงศ์  สนธยานานนท์ นาย 2080 

125850902021-31830  มันตา  อนุชิตไพลิน นางสาว 2081 

125950902026-01831  รัตติพงศ์  ปฐมบวรทัต นาย 2082 

125950902042-71832  วัชรพล  สุนนทราช นาย 2084 

125950902038-51833  วิชญาพร  พะนอจันทร์ นางสาว 2085 

125950902004-71834  สลิลทิพย์  เตชะวิจิตรสกุล นางสาว 2086 

125950902018-71835  สัญชัย  เจริญสุข นาย 2087 

125950902003-91836  อรวดี  อยู่เจริญ นางสาว 2088 

125950902006-21837  อริญชย์  ชื นชูศักด์ิ นาย 2089 

125750902021-51838  เพ็ญเพ็ชร  ประสพลาภ นาย 2090 

 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถาปตัยกรรม) 

125850903056-81839  ณัฐณิชา  บัวจันทร์ นางสาว 2092 

125850903042-81840  ต่อลาภ  สุขสูงเนิน นาย 2093 

125850903003-01841  ปองภพ  วีระสุข นาย 2097 

125850903051-91842  ปิยะวดี  ภาษิต นางสาว 2098 

125850903048-51843  ภานุวัฒน์  พุทธา นาย 2100 

125850903030-31844  ภิรญา  วุฒิภัทร์กมล นางสาว 2101 

125850903046-91845  มาวิน  วิวัฒน์อัศวิน นาย 2104 

125850903049-31846  ศิริกาญจน์  เกตุชู นางสาว 2105 

125850903015-41847  สิริลักษณ์  เพ่งบุญ นางสาว 2107 

125850903010-51848  อ าไพพรรณ  เลิศกิตติกุลโยธิน นางสาว 2108 

125950901040-21849  กฤษณพล  แก่งเส้ียน ว่าที ร้อยตรี 2109 

125950902019-51850  ณัฏฐ์ธนัน  บุญตา ว่าที ร้อยตรี 2110 

125950901015-41851  นิพล  ค าพันธุ์ ว่าที ร้อยตรี 2111 

125850903043-61852  สุวพิชญ์  จันลา ว่าที ร้อยตรีหญิง 2112 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน) 

055657042531-51853  จิระยุทธ  เปี่ยมคุ้ม นาย 2113 

056170410704-51854  ปฏิการ  โยชน์ไชยสาร นาย 2115 

055870402502-91855  พฤทธิ์พิชามญชุ์  เพชรจรัส นางสาว 2116 

055870402503-71856  ภาสันต์  วิชานงค์ นาย 2117 

056070410704-71857  รัฐบุรี  สิทธิวงศ์ นาย 2118 

055657042504-21858  สรายุทธ  จงเทพ นาย 2119 

056170410701-11859  สิทธิพงษ์  เชื้อดวงขาว นาย 2120 

056170410703-71860  อภิรัตน์  มีมูซอ นาย 2121 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

055870403705-71861  พีระศักด์ิ  พรมไตร นาย 2122 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

056070401710-51862  นวพล  กลางทัพ นาย 2123 

055970404711-21863  วนัสนันท์  อิษฎ์วิริยะพรรณ นาย 2125 

056070401003-51864  เวทรินทร์  อธิจิระสิงห์ นาย 2126 

055970404712-01865  สิงหา  มะโนเครือ นาย 2127 

056070401709-71866  อภิสิทธิ์  เตียวเจริญ นาย 2128 

055970404001-81867  ณัฏฐกิตต์ิ  ฤทธิ์ทอง ว่าที ร้อยโท 2129 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

056060401513-41868  ปิยพล  วรชัยคุณากร นาย 2131 ทอง

055950403524-21869  หลักทรัพย์  ขุขันธิน นาย 2133 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

056160455008-81870  จักรพรรดิ  เวชรังษี นาย 2134 

055950403070-61871  ณภัทร  เชื้อส าราญรัตน์ นาย 2135 

056060401523-31872  ณรงค์ฤทธิ์  ปัทมังสังข์ นาย 2136 

055950403005-21873  เบญจรงค์  ศุภชัยเจริญกิจ นาย 2137 

055950407041-31874  ประภัสสร  บุญประเสริฐ นางสาว 2138 

055950403030-01875  ปาณิสรา  พรมมานอก นางสาว 2139 

055950403073-01876  พรนพพล  รัตนบุรม นาย 2140 

056060403746-81877  ภาณุวัฒน์  สีข า นาย 2141 

056160455007-01878  ยลรดา  ธงวาด นางสาว 2142 

055950406016-61879  วิชัย  ชัยด ารงค์ศรีกุล นาย 2144 
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ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

055950403010-21880  สมชาย  สะโรบล นาย 2146 

055950403051-61881  อรุณรัตน์  พิณพะยูร นางสาว 2147 

055950403022-71882  อัครเดช  คงกะพันธ์ นาย 2148 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

055750401035-51883  กันตภณ  มณีวิทยาวาท นาย 2150 

055850401022-11884  กันตภณ  รมเยศ นาย 2151 

056060401502-71885  กิตติคม  นนท์ประสาท นาย 2152 

055850401037-91886  กิตติศักด์ิ  นิวัฒน์ นาย 2153 

055950401522-81887  เกรียงศักด์ิ  ก้ัววัลย์ นาย 2154 

055850401089-01888  เกศญาณุพร  ณรงค์แสง นางสาว 2155 

055950401058-31889  คมศิลป์  กุศล นาย 2156 

056060401516-71890  จรัส  ยาย่อ นาย 2158 

055750401514-91891  จักรพันธ์  แก้วค าบ้ง นาย 2159 

055960401705-81892  จักรพันธุ์  สุขค ามี นาย 2160 

056060401706-41893  จิรวัฒน์  สินธนโชติ นาย 2161 

055950401084-91894  จุติณัฏฐ์  คุณอริยะวาณิช นาย 2162 

055950401021-11895  ชนพัฒน์  นาคทองแก้ว นาย 2166 

056060401511-81896  ชูศักด์ิ  สุรังสิมันต์กุล นาย 2167 

055850401091-61897  ไชยพงษ์  ดีรักษา นาย 2168 

055850401010-61898  ณัฐดนัย  อ้อมมูล นาย 2171 

055850401058-51899  ณัฐนนท์  ก าเนิดแขก นาย 2172 

055850401084-11900  ณัฐนันท์  สมตัว นาย 2173 

055950401017-91901  ณัฐวุฒิ  หลินศุวนนท์ นาย 2174 

055950401083-11902  ตรีทัด  สายุทธ นาย 2175 

055950401037-71903  ตอยยิบา  ปรีชาเดช นางสาว 2176 

056060401507-61904  ตะวัน  ศรีเหรา นาย 2177 

056060401719-71905  ธนกร  ฉิมพัฒน์ นาย 2179 

055850401017-11906  ธนกฤต  เขมสุขส าราญ นาย 2180 

055850401069-21907  ธนพงศ์  มะวรคะนอง นาย 2181 

055850401056-91908  ธนพนธ์  หล่อวิไลลักษณ์ นาย 2182 

055750401015-71909  ธนวัฒน์  รัตนมณี นาย 2183 

055960401724-91910  ธนะชัย  บุสทิพย์ นาย 2184 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

055850401095-71911  ธนาคาร  รัตนนิกร นาย 2185 

056060401503-51912  ธนาพล  สุขชนะ นาย 2186 

056060401520-91913  ธวัชชัย  วงศ์กองแก้ว นาย 2187 

055650401058-91914  ธีรเมธ  จรรยาพงค์กิจ นาย 2189 

055850401516-21915  ธีรวัฒน์  สืบค้า นาย 2190 

056060401705-61916  ธีรศักด์ิ  พานิชย์ นาย 2191 

055950401024-51917  ธีระพงศ์  นกด า นาย 2193 

055850401043-71918  นนธวัช  ทูลธรรม นาย 2195 

055950401065-81919  นภาพร  ชัยช่วย นางสาว 2197 

055950401080-71920  นริศ  เรืองอภิรมย์ นาย 2198 

055750401023-11921  นฤพนธ์  ทองอิ ม นาย 2200 

055850401063-51922  นัทธพงศ์  เกิดเจริญพร นาย 2201 

055950401073-21923  นันทกานต์  กลิ นระรื น นางสาว 2202 

055750401003-31924  นิธิ  เอ่งฉ้วน นาย 2203 

056060401505-01925  นิเวชน์  ชูด า นาย 2204 

055850401094-01926  ปฏิภาณ  แหวนเพ็ชร นาย 2205 

056060401740-31927  ประกาศิต  ศรีบุญเรือง นาย 2206 

055750401032-21928  ปรัชญาเมตต์  โพธิ์นิ มแดง นาย 2208 

055650401080-31929  ปิยชาติ  บุตรดามา นาย 2209 

055650401526-51930  ปุรเชษฐ์  ขุนพิทักษ์ นาย 2211 

055750401005-81931  พงศธร  ลิมปิษเฐียร นาย 2212 

055750401069-41932  พงศ์พล  เจริญเกียรติวงศ์ นาย 2213 

055850401060-11933  พงศ์พิสิฐ  อินทร์ชู นาย 2214 

055850401082-51934  พีระทิตย์  ปรียานนท์ นาย 2216 

055950401035-11935  ภัณฑิรา  ปัดค า นางสาว 2217 

055850401526-11936  ภาคิน  วรรณนิยม นาย 2218 

055850401081-71937  มนัส  โพศาราช นาย 2221 

055850401073-41938  ลลินี  ดางาม นางสาว 2223 

056060401514-21939  วสันต์  มะลิกัน นาย 2225 

055850401090-81940  วัชรินทร์  นิลมณี นาย 2226 

055850401055-11941  วัชรินทร์  สุขทัต นาย 2227 

056060401510-01942  วิชัย  สินจักร์ นาย 2228 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

056060401718-91943  วุฒิพงษ์  แซ่ซือ นาย 2229 

055750401503-21944  ศตวรรษ  ชูประดิษฐ์ นาย 2231 

055750401028-01945  ศรัณย์  ประวิชพราหมณ์ นาย 2232 

055650401524-01946  ศราวุธ  แสงห้าว นาย 2233 

055850401075-91947  ศันสนีย์  เสาโมก นางสาว 2234 

055950401072-41948  สนธยา  ทองอ้วน นาย 2235 

056060401522-51949  สมพงษ์  ไชยชาติ นาย 2237 

055850401070-01950  สวิตต์  ศรีธนธรรม นาย 2238 

055950401513-71951  สหรัฐ  กองรามัญ นาย 2239 

055550401065-61952  สิทธินนท์  ทับทิม นาย 2240 

055850401061-91953  สิวรุจ  นาวารัตน์ นาย 2241 

055550401078-91954  สุภาพร  สินสมุทร นางสาว 2243 

055750401063-71955  สุรชัย  บุญเต็ม นาย 2244 

055960401701-71956  สุรเชษฐ  หมื นเทพ นาย 2246 

055550401077-11957  สุวาที  เข็มแก้ว นาย 2248 

056060401736-11958  อดิศักด์ิ  บัวแก้ว นาย 2249 

055950401081-51959  อภิชาติ  ทัพมาก นาย 2250 

056060401508-41960  อภิวัฒน์  ธนะพิมลกุล นาย 2251 

055750401020-71961  อลงกรณ์  พิมพ์ทอง นาย 2252 

055750401056-11962  อักรอม  หะสาเมาะ นาย 2253 

055750401008-21963  อัยยุพ  มังสุรีย์ นาย 2254 

055750401078-51964  อัศนี  โคตธนู นาย 2255 

056060401506-81965  อาทิตย์  คงใจดี นาย 2256 

055550401076-31966  อุเทน  วงศ์วัฒนาอารี นาย 2257 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

055950402037-61967  กมลวรรณ  สยามล นางสาว 2259 

055850402025-31968  กรกฎ  โฆสิตคณาวุฒิ นาย 2260 

055850402033-71969  กฤตพัฒน์  ท้องช้าง นาย 2262 

055960402009-41970  กฤษณะ  พรหมทอง นาย 2263 

055860402008-81971  กฤษณะ  ราชบุตร นาย 2264 

055660402004-11972  กลวัชร  อยู่ยืด นาย 2265 

055850402510-41973  กีรติ  บุพกรการ นาย 2266 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

055850402022-01974  เกียรติศักด์ิ  ทั งแสน นาย 2267 

055950402092-11975  เข็มอัปสร  ป้องแก้ว นางสาว 2268 

055950402052-51976  คุณานนต์  เทียนศิริฤกษ์ นาย 2269 

055850402064-21977  จรกฤตย์  นาคทิพวรรณ นาย 2270 

055950402066-51978  จิรัชฌา  เกตุเมฆ นางสาว 2271 

055950402010-31979  จิราภิวัฒน์  เติมแก้วอนันท์ นาย 2272 

055850402081-61980  จิรายุส  เล้ียงหล  า นาย 2273 

055750402058-61981  จุฬารัตน์  เนียมฉ  า นางสาว 2274 

055950402059-01982  จุฬารัตน์  พรหมอยู่ นางสาว 2275 

055960402015-11983  เจนณรงค์  สีเดือน นาย 2276 

055850402008-91984  ชนินทร์  นิลด า นาย 2277 

055950402082-21985  ชโลทร  สืบกีรติ นางสาว 2278 

055850402009-71986  ชัชชลัช  นาสมยนต์ นาย 2279 

056060402007-61987  ชัชวาล  วิเชียรกันทา นาย 2280 

055950402038-41988  ชัยวัตร  มาสีกุก นาย 2281 

055750402061-01989  ชิติพัทธ์  ศรีวารีรัตน์ นาย 2282 

055860402007-01990  ณภัทร  ชินตระกูล นาย 2283 

055950402016-01991  ณัฐกมล  มะลิกะ นางสาว 2284 

055850402032-91992  ณัฐิวุฒิ  ข าเชย นาย 2286 

055750402039-61993  ต่อลาภ  นฤปิติ นาย 2288 

055950402043-41994  ธนวัน  สุดโต นาย 2289 

055950402072-31995  ธนัชชา  เกิดสุข นางสาว 2290 

055750402066-91996  ธนาวุธ  พลเสน นาย 2291 

055950402083-01997  ธนิษฐา  บุญโถม นางสาว 2292 

056060402031-61998  ธัญญะ  เม้าทุ่ง นาย 2293 

056060402045-61999  ธัญวิทย์  แป้นห้วย นาย 2294 

055960402007-82000  ธาริน  ทองงาม นาย 2295 

055950402068-12001  ธิตินัยน์  ปั่นสุ่น นางสาว 2296 

055650402512-42002  นนทศักด์ิ  ปรีชา นาย 2298 

055850402037-82003  ประภัสรา  ประดิษฐธรรม นางสาว 2300 

056060402027-42004  ปรัชญา  ผลเจริญ นาย 2301 

056060402030-82005  ปรัชญา  มาทอง นาย 2302 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

055960402021-92006  ปริวรรต  จันทร์ตรี นาย 2303 

055960402001-12007  ปิยชัย  ไพโรจน์ นาย 2304 

055850402007-12008  ปีกาญจนา  ธนประดิษฐ์ นางสาว 2305 

055960402005-22009  พงษ์พัฒน์  จันทร์ศรีสุราษฎร์ นาย 2306 

055960402022-72010  พรชัย  บางเทศธรรม นาย 2307 

055950402007-92011  พรชัย  แหล่พั ว นาย 2308 

055950402024-42012  พรทิพย์  รัตนค า นางสาว 2309 

055950402077-22013  พิมพกานต์  สืบสาย นางสาว 2311 

055850402074-12014  ไพโรจน์  สมนาม นาย 2313 

055950402022-82015  เมธัส  คล้ายแก้ว นาย 2315 

055950402015-22016  รติพงษ์  หนาแน่น นาย 2316 

055850402020-42017  รัญชนา  สมบูรณ์ นางสาว 2317 

055750402096-62018  ลภกร  หนกง นาย 2318 

055850402015-42019  วัชรพล  รุจิวงศ์ นาย 2320 

055950402093-92020  วัชรินทร์  เทศธรรม นาย 2321 

055950402070-72021  วิภาวี  บุษกรานุโต นางสาว 2322 

055850402053-52022  วิสุทธิ์  เทพทัศน์ นาย 2324 

056060402006-82023  วุฒิพงษ์  นาคงาม นาย 2325 

055850402036-02024  ศุภพัฒน์  ศรีคล้าย นาย 2326 

055850402075-82025  สิริรัตน์  สติมั น นางสาว 2328 

055950402096-22026  สุนิตา  ชัยมงคล นางสาว 2329 

055860402013-82027  สุเมธ  แย้มสุข นาย 2330 

055960402029-22028  เสกทิชัย  แสนสมปาน นาย 2331 

055860402001-32029  โสภณ  ศรีวิเชียร นาย 2332 

055860402026-02030  หัตถา  อินสกูล นาย 2333 

055960402003-72031  อภิธันย์  กิจจ์จินดานนท์ นาย 2334 

055850402070-92032  เอกวัฒน์  บุญขุนยัง นาย 2336 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

055950403011-02033  กนกวรรณ  ศรีสุข นางสาว 2337 

055850403530-12034  กฤษฎา  เกียรติอนันต์กุล นาย 2338 

055950403033-42035  กฤษฎา  วงษ์สันต์ นาย 2339 

055850403004-72036  กวินพัฒน์  สุริยศรีมณี นาย 2340 
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055950403522-62037  กัญชพร  หริ มฉ  า นางสาว 2341 

055950403060-72038  กัมพล  บางหลวง นาย 2342 

055960403731-22039  กุญช์นิธูร  นากปุณบุตร นาย 2344 

055950403067-22040  เกียรติศักด์ิ  ชมภูวิเศษ นาย 2345 

055950403036-72041  คณิติน  หงษ์ทอง นาย 2346 

055950403028-42042  จักรกฤษณ์  จิตช านาญ นาย 2347 

055950403006-02043  จักรกฤษณ์  เอมแย้ม นาย 2348 

055850403503-82044  เฉลิมชาติ  เรืองเถาะ นาย 2349 

055950403081-32045  ชลธี  ประเกาทัน นาย 2350 

055950403019-32046  ชวัลวิทย์  รุ่งบวรพัชร นาย 2351 

055950403511-92047  ชัยพันธุ์  ไพรพิสุทธิ์  นาย 2352 

055850403015-32048  ฐาปกรณ์  ดีประเสริฐ นาย 2353 

055950403074-82049  ณัฎฐณิชา  เย็นใจ นางสาว 2354 

055850403021-12050  ณัฏฐ์นรี  เนื องอุดม นางสาว 2355 

056060403716-12051  ณัฐกานต์  เพชรภู่ นางสาว 2356 

055850403522-82052  ณัฐพร  ศรีงาม นาย 2358 

055650403019-92053  ณัฐวุฒิ  นิตย์สุวรรณ์ นาย 2360 

056060403725-22054  ณัฐวุฒิ  หะยียะห์ยา นาย 2361 

055950403032-62055  ถิรวัฒน์  สุขปัญ นาย 2362 

055950403079-72056  ทรงศักด์ิ  อนุ นาย 2363 

055950403075-52057  ธนพล  นาโสม นาย 2364 

055950403082-12058  ธนพล  เส็งเล็ก นาย 2365 

056060403713-82059  ธนภัทร  สาทข า นาย 2366 

055750403067-62060  ธนัช  วังสตัง นาย 2367 

055950403007-82061  ธันย์วี  ช่อจ าปา นาย 2368 

055850403014-62062  ธินิทัต  มลิวัลย์ นาย 2369 

055950403059-92063  ธีร์ธวัช  รัตนวิจิตร นาย 2370 

055950403043-32064  ธีรเมธ  เกษศรี นาย 2371 

055850403532-72065  ธุรกิจ  อบอุ่น นาย 2373 

055950403508-52066  ธุวานนท์  บุญบูรณ์ นาย 2374 

056060403728-62067  ปีย์ดนัย  สู่แสงธรรม นาย 2376 

055950403018-52068  เปี่ยมศักด์ิ  เดียวสมคิด นาย 2377 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

056060403747-62069  พงศกร  แน่นหนา นาย 2378 

055950403066-42070  พงศ์เทพ  สมบูรณ์ผล นาย 2379 

055950403021-92071  พงศ์พฤทธิ์  มณีโชติ นาย 2380 

055850403043-52072  พนิตา  ผาสุขบริบูรณ์ นางสาว 2381 

055850403536-82073  แพรวพลอย  ร้ิวบ ารุง นางสาว 2382 

055950403507-72074  ภานุชนาถ  ทองมาก นางสาว 2383 

055950403509-32075  ภูริเดช  อยู่คง นาย 2384 

055850403023-72076  เมธัส  ผ่านส าเเดง นาย 2385 

056060403739-32077  ยงยุทธ  โคกตาสม นาย 2386 

055850403042-72078  ลลิตา  บุญกลิ น นางสาว 2387 

055850403019-52079  วงศธร  ศรีสมงาม นาย 2388 

055950403001-12080  วสิษฐ์พล  จินดา นาย 2389 

055950403025-02081  วิชญ์  ลิขิตสุภิณ นาย 2390 

056060403709-62082  วิรัช  เมธาวันทนากร นาย 2391 

055950403034-22083  วุฒิชัย  ไวยาวัจกร นาย 2392 

055950403026-82084  วุฒิภัทร  ทองมาลัย นาย 2393 

055950403504-42085  ศรัณย์  นพขุนทด นาย 2394 

055950403505-12086  ศุภกร  หาญกร นาย 2395 

055960403712-22087  ศุภกฤต  สืบกินร นาย 2396 

055950403072-22088  ศุภกิจ  แก้วหาญ นาย 2397 

055850403064-12089  สมภูมิ  โภชนะ นาย 2398 

056060403729-42090  สาธิมา  นางวงค์ นางสาว 2399 

055950403083-92091  สุกุลยา  ศุภนาม นางสาว 2400 

055950403065-62092  สุเชาว์  ธนังชูศิลป์ นาย 2401 

055950403502-82093  สุรเดช  เนาวบุตร นาย 2403 

055950403510-12094  สุริยะ  วงษ์มณี นาย 2404 

055950403052-42095  อธิป  หงษ์ทอง นาย 2405 

056060403731-02096  อธิวัฒน์  ค ามูล นาย 2406 

055950403063-12097  อนุพงษ์  รอดพลอย นาย 2407 

055560403707-02098  อภิชัย  อัคศรี นาย 2408 

055750403033-82099  อภิสิทธิ์  อยู่ละ นาย 2409 

055950403525-92100  อรชุน  ถาวรยิ ง นาย 2410 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

055850403035-12101  อัครพร  กลั นน้ าเค็ม นาย 2411 

056060403705-42102  อาดือนัน  หะมะ นาย 2412 

055950403054-02103  อาทิตย์  ขาวรุ่งเรือง นาย 2413 

055950403013-62104  อ านาจ  ถนอมพืช นาย 2414 

055960403713-02105  เอกบดินทร์  จ าปา นาย 2415 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 

055750404089-92106  กนกพล  พาหุรักษ์ นาย 2417 

055550404079-42107  กฤษดา  ไชยขาว นาย 2418 

056060404712-92108  กาญจน  เลี ยมสืบเชื้อ นาย 2419 

055750404029-52109  กิตติคุณ  สุขีเมฆ นาย 2420 

055650404510-62110  จิรภัทร  ศรีข า นางสาว 2422 

055750404014-72111  ณฐกร  วรรณวิกรม์ นาย 2423 

055550404092-72112  ณรงค์ศักด์ิ  วิเศษกิจ นาย 2424 

055750404084-02113  ณัฐนันท์  ปานทอง นาย 2425 

055750404064-22114  ตรัยวรัตม์  จ าปาดง นาย 2426 

055960404705-52115  ทรงธรรม  รัตนพงษ์มณี นาย 2427 

055960404704-82116  ธนพล  รัตนพงษ์มณี นาย 2429 

055850404007-92117  ธีรพล  เพลินพนา นาย 2430 

055650404018-02118  นพรัตน์  เศษโถ นาย 2431 

056060404711-12119  นัยวัต  จันทร์วงษ์ นาย 2432 

055850404022-82120  เนติพงษ์  เจริญเกษ นาย 2433 

055650404502-32121  พงศกร  กุลโกศล นาย 2435 

055950404067-12122  พัชรพล  เพ็งชุ่ม นาย 2436 

055650404030-52123  พิสิฎฐ์พล  เก่งสูงเนิน นาย 2438 

055850404009-52124  มานะชัย  ฤาชา นาย 2440 

056060404719-42125  ศศิมาภรณ์  ยอดจักร์ นางสาว 2442 

055850404083-02126  ศุจินทรา  พิจารณ์ นางสาว 2443 

055650404507-22127  สัญลักษณ์  ฤทธิโชติ นาย 2445 

055850404020-22128  สิริภา  ดุลยกาญจน์ นางสาว 2446 

055950404066-32129  สุวิทย์  ถาอูม นาย 2447 

055950404055-62130  อิสสรา  ศรีสุข นาย 2450 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 

055950405070-42131  กฤษดา  ปูเงิน นาย 2451 

055950405018-32132  เกียรติศักด์ิ  เกตุพงศ์ นาย 2452 

055950405027-42133  คชภัค  ชวลิตทีปกร นาย 2453 

055950405004-32134  คณาพงษ์  จิรโชติปัญญา นาย 2454 

055950405010-02135  คมคเนศ  บุญเหลือ นาย 2455 

055850405021-92136  คุณากร  ดิษฐโรจน์ นาย 2456 

055950405082-92137  จิรเดช  แซ่หลู นาย 2457 

055950405052-22138  เจตน์สฤษฏ์ิ  เธียรธุวพล นาย 2459 

055950405013-42139  ชัยชนะ  สระทองขอ นาย 2461 

055850405015-12140  ชัยภัทร  ใต้บวรพิทักษ์ นาย 2462 

055950405059-72141  ชาคริต  ศรีทองพุ่ม นาย 2463 

055950405064-72142  ฐานะพันธ์  รุ่งโรจน์วุฒิกุล นาย 2464 

055950405074-62143  ณวรรธน์  หีบเพชร นาย 2465 

055950405006-82144  ณัฏฐากานต์  วสุเลิศสุนทร นางสาว 2466 

055950405003-52145  ณัฐชัย  ต้ังสุวรรณ นาย 2468 

055950405012-62146  ณัฐธิดา  เหล่าน้ าใส นางสาว 2469 

055850405036-72147  ดลธรรม  พิณภิรมย์ นาย 2471 

055950405081-12148  ธนโชติ  แผ่ผล นาย 2473 

055750405012-02149  ธิปบดินทร์  ธัญวีระกาญจน์ นาย 2474 

055950405019-12150  ธีรดนย์  หอมขจร นาย 2475 

055950405056-32151  ธีรวัจน์  จันทรวิศรุต นาย 2476 

055950405030-82152  นครินทร์  เกิดปัญญา นาย 2478 

055950405021-72153  นิลาวรรณ  ฉิมเชิด นางสาว 2480 

055950405069-62154  เบญจวรรณ  เบี้ยเลี ยม นางสาว 2481 

055950405062-12155  ประทีป  ทับเงาะ นาย 2482 

055950405058-92156  ปัญญพนต์  ทฤษฎี นาย 2483 

055950405073-82157  พัชรี  ใจเย็น นางสาว 2484 

055950405007-62158  ภัคพล  พูลจันทร์ นาย 2485 

055950405078-72159  ภัทรทัศน์  รถพล นาย 2486 

055950405022-52160  รัชภร  เต็มสวาท นางสาว 2487 

055850405034-22161  วชร  ทองปน นาย 2488 

055950405009-22162  ศิราธร  ชะวิงรัมย์ นางสาว 2490 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 

055950405054-82163  ศุภกิจ  มีโพธิ์ นาย 2491 

055850405019-32164  สลาวลี  ชาวบางรัก นางสาว 2492 

055850405020-12165  สิรพงศ์  โฉมงาม นาย 2494 

055950405016-72166  สุภสิทธิ์  ไกรสีขาว นาย 2496 

055950405028-22167  สุวัชชัย  ขวัญสุวรรณ นาย 2497 

055950405026-62168  เอกลักษณ์  จิตร์บรรจง นาย 2499 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส)์ 

055950406025-72169  กิตติพันธ์  ทองค าน้อย นาย 2501 

055950406003-42170  กิตติศักด์ิ  แย้มค า นาย 2502 

055950406030-72171  จิราภรณ์  โพธิ์ขาว นางสาว 2504 

055950406024-02172  ชลทิศ  หวังสมัด นาย 2505 

055950406031-52173  ณัฐชาญ  นิลรัตนบรรพต นาย 2506 

055750406023-62174  ธราพงษ์  กระจ่างแจ้ง นาย 2508 

055950406015-82175  ปุณณภา  เหลาหอม นางสาว 2509 

055950406018-22176  ไพศาล  แซ่ย่าง นาย 2510 

055950406019-02177  วัชรพล  มีเหลือ นาย 2511 

055950406026-52178  วัชรากร  พงศ์ผาสุก นาย 2512 

055950406006-72179  ศรัณธร  กลิ นขจร นาย 2513 

055950406009-12180  ศิริโยธิน  ผลผดุงเจริญ นาย 2514 

055650406509-62181  อภิรักษ์  ชุมแสง นาย 2519 

055950406017-42182  อภิสร  บุญเรือง นาย 2520 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

055950407037-12183  กฤตวัฒน์  ฤทธิมหันต์ นาย 2522 

055950407031-42184  ก้องภพ  แสนสม นาย 2524 

055850407044-92185  กิ งกาญจน์  ใจเฉื อย นางสาว 2525 

055850407019-12186  จิรภัทร  นุราช นาย 2526 

055950407036-32187  จิราภรณ์  จันทร์ทศ นางสาว 2527 

055950407519-82188  ชลธิชา  ดิษมาตย์ นางสาว 2529 

055950407020-72189  ณัฐธิดา  ขวัญเมือง นางสาว 2531 

055950407001-72190  ณัฐพงษ์  ศิริมงคลรัตน์ นาย 2532 

055750407506-92191  ธนบัตร  หอมจิตร์ นาย 2535 

055950407016-52192  ธรณินทร์  บุตตะโยธี นาย 2537 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

055950407009-02193  ธาวิน  สังขวิภาพจพิบูล นาย 2539 

055950407023-12194  นันทวัฒน์  พรมภิภักด์ิ นาย 2543 

055950407511-52195  นันทวัฒน์  มุภาษา นาย 2544 

055950407014-02196  นิติพัทธ์  ย่อมยา นาย 2546 

055950407006-62197  พัชราภรณ์  ภิญโญศรี นางสาว 2547 

055950407521-42198  พิพัฒน์  ประพัสสร นาย 2548 

055950407018-12199  พิพัฒน์  เลิศศิลปชัย นาย 2549 

055950407043-92200  ภาณุวัฒน์  บุญเลิศ นาย 2550 

055950407038-92201  มยุรฉัตร  วิชัยกุล นางสาว 2551 

055850407025-82202  เมธาวิน  พานาดา นาย 2553 

055750407502-82203  โยธิน  การะเกต นาย 2554 

055950407004-12204  รัตติยา  อัศดร นางสาว 2555 

055950407039-72205  เรืองศรี  ถาวรการ นาย 2556 

055950407540-42206  วิทยา  ศิริบุรมย์ นาย 2558 

055950407501-62207  วิษกร  คงศักด์ิ นาย 2559 

055950407011-62208  ศรัณย์  วรพฤกษ์กิจ นาย 2560 

055950407040-52209  ศิครินทร์  ตันกิม นาย 2562 

055950407025-62210  สิทธิศักด์ิ  คล้ายสิทธิ์ นาย 2563 

055750407032-62211  สุรพงษ์  มองเพชร นาย 2564 

055850407512-52212  สุรภาพ  ขาวสนิท นาย 2565 

055950407032-22213  อตินัย  อินทร์ทอง นาย 2566 

055750407038-32214  อรรฆนิติ  โชติการณ์ นาย 2567 

055850407007-62215  อรรฆพล  หาวงษ์ชัย นาย 2568 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมการบ ารุงรักษา) 

055850408008-32216  กิตติธัช  เรืองไทย นาย 2569 

055950408003-22217  พงศธร  พิมพ์จันทร์ นาย 2572 

055950408013-12218  วชิรวิทย์  มั งคั ง นาย 2573 

055950408014-92219  ศุภกิจ  มุกดาวิจิตร นาย 2574 

055850408002-62220  สิทธิชัย  อุตะรัง นาย 2575 

055950408009-92221  อภิชาติ  ศรีพรรษกร นาย 2577 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์) 

055850409005-82222  กิตติพันธ์  สุนทรสิรินวกุล นาย 2580 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์) 

055750409051-42223  ชุดาพร  ศรีเรือง นางสาว 2582 

055950409018-92224  ณัฐพงศ์  ไชยวงศ์ นาย 2583 

055950409065-02225  ตวงรัตน์  ทองพาศน์ นางสาว 2584 

055950409026-22226  ธนวัฒน์  แก้วเปลี ยน นาย 2585 

055950409068-42227  ธรรมรัตน์  เหล็กจีน นาย 2586 

055950409070-02228  ธัญชนก  แหล่งหล้า นางสาว 2587 

055950409051-02229  นัทธพงศ์  กิตติคุโณดม นาย 2588 

055950409013-02230  นิรวิทย์  ทองพาศน์ นาย 2589 

055950409053-62231  ภวิณท์  สวนช านิ นาย 2590 

055750409004-32232  ยุทธภูมิ  สร้างสุข นาย 2591 

055950409052-82233  ยุวดี  เหล็กอิ ม นางสาว 2592 

055750409054-82234  วราวุฒิ  บางกุล นาย 2593 

055950409022-12235  วิทวัส  ธงสันเทียะ นาย 2594 

055950409063-52236  สุริยา  ถิ นสูงเนิน นาย 2595 

055950409019-72237  อลงกรณ์  คงเพ็ชร นาย 2596 

055950409056-92238  อัจฉราพร  พลายแก้ว นางสาว 2597 

055950409058-52239  อิสรพงษ์  แก่นแก้ว นาย 2598 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ) 

055950451014-52240  กรวิชญ์  เหมือนแจ่ม นาย 2599 

055950451009-52241  กษิด์ิเดช  แก้วพิมพ์ นาย 2600 

055950451020-22242  ณัฐวดี  กลีบเมฆ นางสาว 2601 

055750451016-42243  ณัฐวุฒิ  วงษ์ธัญญะ นาย 2602 

055950451007-92244  ธราดล  อรรคฮาตสี นาย 2603 

055950451001-22245  นิวัฒน์  ประดับศรี นาย 2604 

055950451003-82246  นิเวศน์  ประดับศรี นาย 2605 

055950451004-62247  ปิยธิดา  วิจิตต์ นางสาว 2607 

055850451022-02248  ไพรัช  วงแก้ว นาย 2610 

055950451012-92249  ภูริญาณ  โพธากุล นางสาว 2611 

055950451011-12250  สิทธิพร  อุดมครบ นาย 2612 

055950451018-62251  สุวรรณา  สูเจริญ นางสาว 2613 

055950451017-82252  อรดา  เดชกิจ นางสาว 2614 

055850451011-32253  อรรถพร  เรืองศรี นาย 2615 
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055950451022-82254  อังกูร  งามเนตรอ าไพ นาย 2616 

055950451002-02255  อัษฎาวุฒิ  สังข์เจริญ นาย 2618 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์) 

055550454052-02256  ชนาธิป  พันพูล นาย 2619 

055650454069-22257  ธัชพงศ์  กิจเมธี นาย 2620 

055550454049-62258  นิทัศน์  ทัศนา นาย 2621 

055550454061-12259  พงศกร  เขื อนจันทร์ นาย 2623 

055650454006-42260  รังสรรค์  แจ่มกล  า นาย 2624 

055550454054-62261  วรภัทร  วิริยกรรม นาย 2625 

055550454080-12262  สนธยา  วังสนตระกูล นาย 2626 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน) 

056060455024-72263  กนธี  ชื นชูจิตต์ นาย 2627 

056060455008-02264  กฤติภาส  วงษ์เวชประสิทธิ์ นาย 2628 

056160455036-92265  ก่อพงศ์  คงอุดมเกียรติ นาย 2629 

056160455028-62266  ฉัตรฐากูร  ยุพานิช นาย 2630 

056160455018-72267  ฐิติมา  ละมูล นางสาว 2631 

056160455020-32268  ธนกร  กลัดสงวน นาย 2633 

056160455038-52269  นฤสรณ์  พยนต์ศิริ นาย 2634 

056160455043-52270  นวรัตน์  เป้าประเสริฐ นางสาว 2635 

056160455037-72271  บริรักษ์  สมบูรณ์ นาย 2636 

056060455005-62272  ปฐวี  สุทธินิยม นาย 2637 

056160455017-92273  ประสิทธิ์  เอี ยมสอาด นาย 2638 

056160455039-32274  ปัญญา  สาโรจน์ นาย 2639 

056160455024-52275  พนิตตา  ค าแปลง นางสาว 2640 

056160455019-52276  พิชญ์สิณี  เธียรพิบูลย์ นางสาว 2642 

056160455009-62277  พีรพล  หวังกุ่ม นาย 2643 

056160455010-42278  มนทกานต์ิ  สุทินธุ นางสาว 2645 

056160455034-42279  วรทัต  วรจักร์  นาย 2646 

056160455026-02280  วิศิษฐ์  จูสกุลวิจิตร นาย 2648 

056160455032-82281  วิศิษฐ์  วังคะวิง นาย 2649 

056160455011-22282  วีรภัทร  หอมเเก้ว นาย 2650 

056160455021-12283  ศราวุธ  เถื อนเนาว์ นาย 2651 
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน) 

056160455016-12284  ศักด์ิสิทธิ์  หล าพุก นาย 2652 

056160455041-92285  สถิต  บัวเผื อน นาย 2653 

056160455005-42286  สมเดช  รัตนภูมิ นาย 2654 

056160455004-72287  สิทธิพันธ์  ศรีณรงค์ นาย 2655 

056160455044-32288  สิรภพ  น้อยส าราญ นาย 2656 

056160455006-22289  อดิศักด์ิ  เหมมาลา นาย 2657 

056160455030-22290  อัษฎา  เขียวกะแล้ นาย 2658 

056160455025-22291  อาทิตย์  พุทชนะ นาย 2659 

055960402026-82292  กฤตภัค  ดอกไม้ ว่าที ร้อยตรี 2660 

055950404065-52293  กอบศักด์ิ  พิมพ์สุคะ ว่าที ร้อยตรี 2661 

055950401068-22294  ณัฐพล  เจริญสุข ว่าที ร้อยตรี 2662 

055950405008-42295  ณัฐวัฒน์  ศรีสุวรรณ ว่าที ร้อยตรี 2663 

055750401060-32296  ณัฐวุฒิ  ต้ังมั นโรจนรักษ์ ว่าที ร้อยตรี 2664 

055850401501-42297  ทรงพล  กริ มใจ ว่าที ร้อยตรี 2665 

055950402094-72298  ทัศนะ  ค าคง ว่าที ร้อยตรี 2666 

055950407033-02299  ทินกร  วงค์การ ว่าที ร้อยตรี 2667 

055950401069-02300  ธนวัฒน์  มั นคง ว่าที ร้อยตรี 2668 

055950403015-12301  บุษกล  ไพรสัณฑ์ ว่าที ร้อยตรี 2669 

055850402018-82302  ภานุพงศ์  ล าเจียก ว่าที ร้อยตรี 2670 

055960402024-32303  ภูวดล  ค าอิ ม ว่าที ร้อยตรี 2671 

055950407021-52304  วุฒินันท์  คมกล้า ว่าที ร้อยตรี 2672 

055850407004-32305  ศรัณญ์  เนตรนิยม ว่าที ร้อยตรี 2673 

055850401521-22306  ศิวณัฐ  อินทคล้าย ว่าที ร้อยตรี 2674 

056060401509-22307  ศุภกร  กัญลี ว่าที ร้อยตรี 2675 

055750401081-92308  สิรวิชญ์  ศักด์ิดี ว่าที ร้อยตรี 2676 

055950407042-12309  อัครพนธ์  แก้วนาง ว่าที ร้อยตรี 2677 

055750402095-82310  อานนท์  ภู่ถนนนอก ว่าที ร้อยตรี 2678 

055950409062-72311  ปพิชญา  ทองงาม ว่าที ร้อยตรีหญิง 2679 

055950402014-52312  ลัดดาพร  ตาค า ว่าที ร้อยตรีหญิง 2680 

055750401531-32313  กวินท์  มิตราช จ่าอากาศเอก 2681 
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