
รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 1 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (คหกรรมศาสตร)์ 

126170706502-203  กุสุมาลย์  ก๋าชุ่ม นางสาว 1 

126170703502-504  คฑามาศ  เข้าเมือง นางสาว 2 

126170703512-405  จารึก  สุรินทร นางสาว 3 

126170707503-906  ฐิติพฒัน์  ภาคพรต นาย 4 

126170706504-807  ทิพภาภรณ์  ทนงค์ นางสาว 5 

126070703502-708  ธนวันต์  พฒันสิงห์ นาย 6 

126170703513-209  นราธร  สัตย์ซ่ือ นาย 7 

126170706505-510  พรชัย  โสภาบุตร นาย 10 

126170707501-311  มานิสา  ค าวิไล นางสาว 11 

126170706503-012  มุกดา  อามาตย์ นางสาว 12 

126170707502-113  ศุภสิทฐ์  วราศิลป์ นาย 13 

อาจารย์ ดร.สุชีรา  ผ่องใส

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 1 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

11
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ระบบบนัทึกการเข้ารว่มพิธีรบัปรญิญา ส าหรบัอาจารย์ก ากับแถว
https://rmutp.ac.th/gradcheck/for-staff



รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 1 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (คหกรรมศาสตร)์ 

126170706508-914  สายสินธุ์  อินทรีย์ นาย 14 

126170703504-115  สุอาพร  เส้งสุข นางสาว 16 

126170706507-116  อัญชนา  มุง่หมาย นางสาว 19 

126170706509-717  อภิสิทธิ์  บัวลอย ว่าท่ีร้อยตรี 20 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

126160702028-318  สุมลธา  แสวงหา นางสาว 21 ทอง

125950705083-019  ศิริภัสสร  พเิศษฤทธิ์ นางสาว 23 เงิน

125950705016-020  กานต์ชนก  ภูเนานิล นางสาว 24 

125950704067-421  จีรภัทร์  แก้วอ าไพ นางสาว 28 

125950703026-122  ชลิตา  ไตรธรรม นางสาว 29 

125950703038-623  ชูศิลป์  พงษ์จันทร์ นาย 30 

125950705028-524  ดวงกมล  พาเจริญ นางสาว 31 

125950705033-525  ปวีณ์ธิดา  สิริปัญญาธรรม นางสาว 38 

126160702043-226  ปุณยวีร์  เช่ียวชาญ นางสาว 40 

อาจารย์ ดร.สุชีรา  ผ่องใส

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 1 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 2 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

125950705041-801  พนิดา  อินทร์ทา นางสาว 41 

126160702027-502  พฒันันท์  กัญญาค า นาย 42 

125950705023-603  ลักษิกา  พดุแซม นางสาว 44 

126160702044-004  สุพรรณี  ปุยะติ นางสาว 47 

125950706014-405  เสาวลักษณ์  หิรัญกูล นางสาว 48 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

125950706005-206  กฤษณพล  น้อยเผ่า นาย 50 

125950701038-807  จารุวรรณ  ปันแก้ว นางสาว 51 

125950706062-308  จิดาภา  สุภามาลา นางสาว 52 

125950705096-209  ณกมล  หาญสิงห์ นางสาว 54 

126160704009-110  ณรงค์ฤทธิ์  ช านาญช่ืน นาย 55 

125950704029-411  ณิชาภัทร  จ าเมือง นางสาว 56 

126160704027-312  ทิวาภรณ์  มาตขาว นางสาว 57 

125950701003-213  นัชชา  นันท์ดี นางสาว 59 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรษนีย์  เต็มเปี่ยม

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 2 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 2 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

125950706020-114  ปุณณมา  หอมช่ืนชม นางสาว 61 

125950706004-515  พรศักด์ิ  ข้อยีแ่ซ่ นาย 62 

125950702023-916  พทัธนันท์  วรารัตน์สิริกุล นางสาว 63 

125950703187-117  ภาณุวิชญ์  ไกรตรวจพล นาย 64 

126160702023-418  รัฐกิตต์ิ  เจริญฐิติธนาโชติ นาย 66 

126160702054-919  วัลย์วิดา  เจริญ นางสาว 68 

125950704075-720  วีด๊าต  ปรียากร นางสาว 70 

125950706054-021  สุทธาวรรณ  ค าสงวน นางสาว 74 

126160702030-922  สุทธาสินี  โกสุโท นางสาว 75 

125950703239-023  สุภาวดี  แซ่หลาย นางสาว 76 

125950703180-624  อภิสิทธิ์  เดชวรรณ นาย 78 

126160702041-625  อัญชสา  ต่ายเทศ นางสาว 79 

 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย) 

125950701032-126  กฤตนัย  อินเถิง  นาย 80 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรษนีย์  เต็มเปี่ยม

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 2 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 3 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย) 

125950701033-901  ฐิพรัิชท์  พชัิยษินาสกุล นาย 82 

125950701016-402  มุขสุดา  ทองก าพร้า นางสาว 86 

125950701029-703  ลลิตา  กริบกระโทก นางสาว 87 

125950701012-304  วรัมพร  โชติกาญจน์ นางสาว 89 

 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

125950703193-905  กนกพมิพ์  สังข์จุฑาพสั นางสาว 96 

125950703130-106  กมลวัฒน์  นกแก้ว นาย 97 

126160702048-107  กรานต์ชนิดา   บุญมาก นางสาว 99 

125950703216-808  กลัญญ์  อ่อนตะวัน นาย 101 

126160702036-609  กัลยา  เดชสุภา นางสาว 103 

126160702014-310  กานต์ตะวัน  ประเพณี นางสาว 104 

125950703138-411  เกวลี  ลามอ นางสาว 107 

126160702037-412  จันฑิมา  เกาะหวาย นางสาว 110 

125950703124-413  จิรเมธ  เจนวิไลศิลป์ นาย 113 

อาจารย์มัลลิกา  จงจิตต์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 3 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 3 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

125950703093-114  เจษฎา  หม้อใจวงศ์ นาย 114 

126160702033-315  ชนพฒัน์  ข าศรีทรง นาย 116 

125950703137-616  ชนัญญา  อัมระปาล นางสาว 117 

125950703231-717  ชนากานต์  จ าปาทอง นางสาว 118 

126160702007-718  ชนาทร  ต้ังสันติสุขสกุล นางสาว 119 

125850703159-219  ชนารดี  คูตระกูล นางสาว 120 

125950703054-320  ชนิษฐา  อยูบุ่รี นางสาว 121 

125950703107-921  ชยพล  สุชาติพงษ์ นาย 123 

125950703035-222  ชัญญานุช  ถึงประเสริฐ นางสาว 125 

126160702015-023  ชัยสิทธิ์  เอ่ียมอินทร์ นาย 126 

126160702025-924  ชาติชาย  สีลาพา นาย 127 

126160702063-025  ญาณิศา  สุดโต นางสาว 131 

125950703234-126  ฐานิต  ชัยพรพศุิทธิ์ นางสาว 132 

อาจารย์มัลลิกา  จงจิตต์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 3 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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ระบบบนัทึกการเข้ารว่มพิธีรบัปรญิญา ส าหรบัอาจารย์ก ากับแถว
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 4 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126160702064-801  ฐิณัฐฏา  ไทยบู่ นางสาว 133 

125950703007-102  ณรัช  เกษมมงคลธาดา นาย 135 

126160702031-703  ณัฎฐณิชา  พรหมน้ าด า นางสาว 136 

125950703207-704  ณัฐรุจา  แสงงาม นางสาว 140 

125950703016-205  ณัฐวุฒิ  สุขสุเมฆ นาย 141 

126160702008-506  ณัฐวุฒิ  เสือเหม็ง นาย 142 

125950703102-007  โตจรี  นาคฉวี นางสาว 143 

125950703183-008  ทรงวุฒิ  ค าสอน นาย 144 

125950703021-209  ทรงสุดา  ส่งสกุล นางสาว 145 

125950703159-010  ทิพย์เนตร  พลูน้อย นางสาว 147 

125950703036-011  ธนัชชา  บุญโชติ นางสาว 149 

125950703170-712  ธนัชพร  คุนาพงษ์กิติ นางสาว 150 

125950703142-613  ธนากร  ชูพนัธุ์ นาย 151 

อาจารย์จักรกฤษณ์  ทองค า

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 4 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13
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ระบบบนัทึกการเข้ารว่มพิธีรบัปรญิญา ส าหรบัอาจารย์ก ากับแถว
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 4 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126160702001-014  ธนากร  เฮ้าจัตุรัส นาย 153 

125950703188-915  ธันยพร  องค์ภัทรกุล นางสาว 159 

125950703179-816  ธีรานนท์  ศิริภัทรเมธีกุล นาย 160 

125950703125-117  นคฤกษ์  สุวรรณชนะ นาย 161 

126160702049-918  นนฑกานต์  ประเสริฐสุข นางสาว 162 

125950703117-819  นรินรัตน์  มีสันเทียะ นางสาว 164 

125950703226-720  นักษ์สิทธิ์  โซนพดุซา นาย 166 

125950703023-821  นันท์นลิน  โพธิ์ศรี นางสาว 167 

125950703136-822  นันธิฎา  นวนสาย นางสาว 168 

125950703019-623  นิธิพร  ไมลกุล นางสาว 169 

125950703025-324  นิศารัตน์  เป๋าอยู่ นางสาว 171 

125950703135-025  นีราภา  มาสะอาด นางสาว 172 

126160702026-726  เบญจรัตน์  ธนะตระกูลพาณิช นางสาว 174 

อาจารย์จักรกฤษณ์  ทองค า

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 4 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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ระบบบนัทึกการเข้ารว่มพิธีรบัปรญิญา ส าหรบัอาจารย์ก ากับแถว
https://rmutp.ac.th/gradcheck/for-staff



รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 5 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

125950703013-901  เบญจวรรณ  คุ้มครอง นางสาว 175 

125950703141-802  ประภัสพล  ไสยสุข นาย 179 

126160702002-803  ปัณณิกา  สูญกลาง นางสาว 180 

126160702047-304  พชรัตน์  บุญราศรี นางสาว 181 

125950703077-405  พรทิพย์  โกมลปาณิก นางสาว 183 

126160702018-406  พรวารี  ค าสักดี นางสาว 186 

125950703192-107  พลอยรินทร์  แซ่อ้ึง นางสาว 187 

126160702057-208  พศุตม์  ภาคทวี นาย 188 

126160702032-509  พาณินี  นันกลาง นางสาว 189 

125950703027-910  พชิชาภา  จิรกุลวัฒนะ นางสาว 190 

125950703029-511  พมิพว์รีย์  ปราสัย นางสาว 192 

125950703001-412  ภากร  ตันติวรสุนทร นาย 194 

125950703175-613  ภาณุพงศ์  เจริญภักดีวิจิตร นาย 195 

อาจารย์บุญยนุช  ภู่ระหงษ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 5 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 5 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126160702065-514  มณีมณฑ์  โกมลกนก นางสาว 197 

125950703154-115  มาริสา  เช้ือเมืองพาน นางสาว 199 

125950703040-216  เมววดี  ล้ิมประยูร นางสาว 202 

125950703217-617  รัชนก  เน่ืองบุรี นางสาว 204 

125950703081-618  รัฐพงศ์  สุขแย้ม นาย 205 

125950703003-019  รัตน์สุคนธ์  เครือค า นางสาว 206 

126160702011-920  วรณัฐ  ศรีสุวรรณ์ นาย 208 

126160702010-121  วรรณภา  ณ ระนอง นางสาว 209 

125950703181-422  วรัฏฐา  ก่องจันทร์ นางสาว 210 

125950703008-923  ศิริพร  พนัธุ์ทอง นางสาว 214 

125950703079-024  สมฤดี  บานเย็น นางสาว 217 

125950703182-225  สิริญา  แจ้งกัน นางสาว 221 

125950703127-726  สิริมนต์  นันตาดี นางสาว 222 

อาจารย์บุญยนุช  ภู่ระหงษ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 5 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วนัที ่3 มีนาคม 2565 เวลา 18:52 น.  หน้า 10/ 30
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 6 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

125950703088-101  สุชาดา  อ่อนดี นางสาว 224 

126160702038-202  สุชาวดี  พมิพน้์อย นางสาว 225 

125950703056-803  สุทธิรัก  แซ่ล่ิม นางสาว 227 

125950703012-104  สุธิดา  ทาทิพย์ นางสาว 228 

125950703172-305  สุนิสา  หวังอีน นางสาว 230 

126160702040-806  สุพชิญา  ศรีอ าไพ นางสาว 231 

126160702013-507  สุรวิชญ์  ยศพลเสนีย์ นาย 232 

125950703186-308  สุวนันท์  ตันประสิทธิ์ นางสาว 233 

125950703114-509  สุวิมล  ไชยโย นางสาว 235 

125850703177-410  แสนประดับ  อภัยแสน นางสาว 236 

125950703227-511  โสพชิา  เจนใจ นางสาว 237 

125950703123-612  อนันต์สิทธิ์  ชมภูนุช นาย 239 

125950703228-313  อนุธิดา  ฉุนสูงเนิน นางสาว 241 

อาจารย์วรลักษณ์  ป้อมน้อย

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 6 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 6 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

125950703055-014  อนุรักษ์  แสงพทัิกษ์ นาย 242 

125950703246-515  อรรถณพ  หาญเรือนรัตน์ นาย 244 

126160702058-016  อรวรรณ  ต่อยอด นางสาว 245 

125950703104-617  อริศรา  จ้อยนุแสง นางสาว 246 

125950703057-618  อริส  พยายาม นาย 247 

125950703161-619  อาธิมา  สังข์รุ่ง นางสาว 248 

125950703229-120  อานนท์  วุฒิสีลานนท์ นาย 249 

125950703031-121  อารดา  วิระณะ นางสาว 250 

125950703086-522  อารยา  สีบุญทา นางสาว 251 

126160702012-723  อิสระภาพ  พลเยีย่ม นาย 252 

126160702059-824  เอเชีย  กลีบบัว นางสาว 253 

126160702004-425  ไอลดา  หลุดกระโทก นางสาว 254 

 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร) 

125950705010-326  กรกนก  เรืองรักษ์ นางสาว 255 

อาจารย์วรลักษณ์  ป้อมน้อย

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 6 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วนัที ่3 มีนาคม 2565 เวลา 18:52 น.  หน้า 12/ 30

ระบบบนัทึกการเข้ารว่มพิธีรบัปรญิญา ส าหรบัอาจารย์ก ากับแถว
https://rmutp.ac.th/gradcheck/for-staff



รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 7 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร) 

125950705048-301  ก่อเกียรต์ิ  หิรัญกุล นาย 256 

125950705055-802  ขวัญสกุล  มิบุญมี นางสาว 258 

125950705011-103  จิรัชญา  ไชยมนตรี นางสาว 259 

125950705013-704  ชนิสรา  เกษสกุล นางสาว 260 

125950705086-305  ชลิตา  สุวรรณลาภา นางสาว 261 

125950705020-206  ชวิศา  หิรัญพฤกษ์ นางสาว 262 

125950705044-207  ฐิติพล  น าสวัสด์ิ นาย 264 

125950705072-308  ณธกร  สนามทอง นางสาว 266 

125950705094-709  ทัตพชิา  สุวรรณ นางสาว 270 

125950705034-310  เทพรัตน์  ขันตี นางสาว 271 

125950705027-711  ธนดล  สมุทรสกุลเจริญ นาย 272 

125950705085-512  ธนบดี  ธนสารพพิฒัน์ นาย 273 

125950705082-213  ธนากร  วินิจฉัย นาย 274 

อาจารย์วรธร  ป้อมเย็น

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 7 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 7 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร) 

125950705089-714  ธีรพงศ์  อ่วมวงษ์ นาย 276 

125950705009-515  นัฐกาญน์  รัตนทิตย์ นางสาว 278 

125950705002-016  เบญจวรรณ  ศิริมงคล นางสาว 280 

125950705047-517  ปฐมพร  สิงห์วงษ์ นางสาว 281 

125950705078-018  ปัญชิกา  โพธิ์กระจ่าง นางสาว 282 

125950705056-619  ผกาวดี  แม่นข า นางสาว 284 

125950705091-320  ผณินทร  ภาณุเรืองรัศมี นางสาว 285 

125950705081-421  พชร  พนาสนธิ์ นาย 286 

126060703031-822  พชัราฎา  ไชยขันธ์ นางสาว 287 

125950705026-923  ภูมิพฒัน์  ปัญญาประเสริฐ นาย 289 

125950705061-624  มาริษา  เปียงชมภู นางสาว 292 

125950705058-225  ลินดา  วัฒนเจริญสุข นางสาว 293 

125950705049-126  วนิดา  รัศมี นางสาว 295 

อาจารย์วรธร  ป้อมเย็น

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 7 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 8 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร) 

125950705065-701  วันนิพา  มาลาวรรณ์ นางสาว 296 

125950705059-002  ศศิประภา  ศรีบุรินทร์ นางสาว 297 

125950705053-303  ศศิวิมล  กระเเสร์ฉาย นางสาว 298 

125950705014-504  ศศิวิมล  การสมนัย นางสาว 299 

125950705062-405  ศิริวิมล  สุวอเขียว นางสาว 301 

125950705087-106  สินีนาถ  มูลสาร นางสาว 303 

125950705068-107  สิริลักษณ์  อดินันท์ นางสาว 304 

125950705088-908  สุทธมน  ช่ืนค า นางสาว 305 

125950705060-809  สุภาวดี  ภาสดา นางสาว 306 

125950705031-910  อทิตยา  วิไลวรรณ นางสาว 310 

125950705080-611  อรัญญา  ค าภา นางสาว 311 

125950705037-612  อัชฌา  ชุนหะฉาย นาย 312 

125950705095-413  อัญชลี  วุฒิเสลา นางสาว 313 

อาจารย์ ดร.ปรัศนีย์  ทับใบแย้ม

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 8 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 8 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร) 

125950705071-514  อารียา  อิสมาแอล นางสาว 314 

 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร)์ 

125750706083-315  กิติศักด์ิ  จันทร์สุขเกษม นาย 317 

126160704005-916  เกริกพล  ภูศรี นาย 318 

125950706081-317  เกศฎากร  ผู้ก าจัด นางสาว 319 

125950706018-518  เกียรติศักด์ิ  คงเอียง นาย 320 

125950706086-219  จันทิมา  กาบแก้ว นางสาว 321 

125950706009-420  จารุทัศน์  ศิลาสุวรรณ นาย 322 

125950706002-921  จีรดา  พรมรินทร์ นางสาว 324 

126160704026-522  เจตนิพทัธ์  กุศลพชิิต นาย 325 

126160704016-623  ชาญณรงค์  ค าบุ นาย 327 

126160704024-024  ณัฐกานต์  มัยด้อหล้า นางสาว 330 

125950706087-025  ธัญสินี  ชิตภิรมย์ นางสาว 334 

125950706019-326  ธีรภัทร์  ทับทิมสวน นาย 335 

อาจารย์ ดร.ปรัศนีย์  ทับใบแย้ม

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 8 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 9 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร)์ 

126160704017-401  นราธร  วัฒนากลาง นาย 336 

125950706080-502  นริศรา  เค่ียมขาว นางสาว 337 

125950706097-903  บุลิน  เมืองค า นาย 339 

125950706010-204  ปฏิภาณ  ชินค า นาย 340 

126160704006-705  ปณิธาน  ทองประไพ นาย 341 

126160704018-206  ประภัศสร  ใบบุญ นางสาว 342 

125950706012-807  ปรัชญา  สีหาสุทธิ นาย 343 

125950706093-808  ปรีชญานันท์  ไชยเสนา นางสาว 344 

125950706025-009  ปัญญา  ทักท้วง นาย 345 

125950706063-110  ปัทมปาณี  สีสุราช นางสาว 346 

126160704020-811  ปิยะธิดา  จิรนภาวิบูลย์ นางสาว 347 

125950706026-812  ปิยะภัทร  เดชสถิตย์ นาย 348 

125950706065-613  ปิยะรัฐ  ปิ่นทอง นาย 349 

อาจารย์เปรมระพ ี อุยมาวีรหิรัญ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 9 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 9 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร)์ 

125950706098-714  ปุณฑริกา  เมธากิจภาคิน นางสาว 350 

125950706027-615  พชัราภรณ์  แหวนวงค์ นางสาว 352 

125950706083-916  มารียา  หมัดอะด้ัม นางสาว 353 

125950706099-517  วรวิทย์  เพชรมณี นาย 355 

126160704003-418  วรายุทธิ์  มัน่ใจ นาย 356 

125950706017-719  ศศิธร  แก้วกัลปพฤกษ์ นางสาว 357 

125950706059-920  สมบัติ  สุนะ นาย 359 

126160704013-321  สาริกา  จันทิมา นางสาว 360 

125950706003-722  สุทัศน์  นิลพยัคฆ์ นาย 361 

126160704014-123  สุพรรณวดี  เลิศสพงุ นางสาว 362 

125950706029-224  สุวนันท์  บุญเรือง นางสาว 363 

126160704023-225  เสกสรร  เสาร์ค า นาย 364 

126160704015-826  อนุวัฒน์  สารวงษ์ นาย 365 

อาจารย์เปรมระพ ี อุยมาวีรหิรัญ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 9 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 10 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร)์ 

125950706071-401  อรรถพล  คนซ่ือ นาย 367 

126160704025-702  อานันตยา  ริอินทร์ นางสาว 368 

126160704021-603  อินทิรา  นะมาเส นางสาว 369 

 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟช่ัน) 

125950702014-804  กุลณัฐ  เพชรบ้านกลาง นางสาว 371 

125950702010-605  ธัญพร  สีนวล นางสาว 375 

125950702012-206  พรพมิล  ทวิกุล นางสาว 376 

125950702015-507  ภาคภูมิ  ไม้แหลม นาย 378 

125950702019-708  อาภาภัทร  คุณากุลภักดี นางสาว 381 

 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) 

125950704023-709  ก้องเกียรติ  จูฑะสุวรรณศิริ นาย 383 

125950704041-910  กันตพงศ์  พฒันจรัสวาณิชย์ นาย 384 

125950704086-411  จริยา  วิไลเลิศ นางสาว 386 

125950704095-512  จุฑามาศ  วงศ์ทองทิพย์ นางสาว 387 

125950704035-113  จุฑารัตน์  นาโควงค์ นางสาว 388 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน  ชมโฉม

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 10 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 10 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) 

125950704030-214  ญาณินท์  สุบรรณ ณ อยุธยา นางสาว 390 

125950704033-615  ทิพวรรณ  หมีเงิน นางสาว 394 

125950704089-816  ธนากร  รุ่งสาง นาย 396 

125950704042-717  ธีระพงษ์  ทองนุ่ม นาย 398 

125950704039-318  พชัรพร  สังวรสินธุ์ นางสาว 401 

125950704027-819  พทิยานัน  ควรสถิตย์ นางสาว 402 

125950704032-820  พมิพก์มล  ก าลังแพทย์ นางสาว 403 

125950704003-921  ภัทธีมา  แม่นสอน นางสาว 405 

125950704006-222  มัณฑนา  ประจ าถิน่ นางสาว 407 

125950704031-023  เยาวเรศ  เสนาะเสียง นางสาว 408 

125950704019-524  โยธิกา  ชัยศรี นางสาว 409 

125950704076-525  วิรัลยุพา  มณีแผลงทวีชัย นางสาว 412 

125950704043-526  วิรากานต์  ทองค า นางสาว 413 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน  ชมโฉม

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 10 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 11 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) 

125950704022-901  ศศิธร  กุนานวล นางสาว 414 

125950704010-402  ศศิมา  กาญจนะ นางสาว 415 

125950704038-503  สุภากาญจน์  โสตถิวัฒนางกูร นางสาว 418 

125950704091-404  อนุสรา  ทัพเสือ นางสาว 420 

125950704078-105  อินธิรา  เอิบผักแว่น นางสาว 422 

125850704053-606  ณัตกาญจน์  ห่อเพชร นางสาว 423 

125950705054-107  ณัชพล  อ่อนตา ว่าท่ีร้อยตรี 424 

125950705008-708  สิชล  สนธิสุวรรณ ว่าท่ีร้อยตรี 425 

125950705084-809  ชัญญานุช  วงศ์แตง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 426 

125950704079-910  ธัญลักษณ์  คนการ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 427 

125950703163-211  พรธีรา  สวยสม ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 428 

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

075950102009-412  กานต์รวี  ตันตระกูล นางสาว 429 ทอง

075950101006-113  พฤฒามาศ  อุบล นางสาว 430 เงิน

อาจารย์ศิวกร  ตลับนาค

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 11 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 11 ด้านขวา)

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

075950102037-514  ชนิสรา  กานดา นางสาว 432 

075950102052-415  เทวีรัตน์  วุฒิรุ่งเรืองสกุล นางสาว 433 

075950101030-116  นงราม  สาเเย้ม นางสาว 434 

075950102018-517  ปาริษา  สุขฤกษ์ นางสาว 438 

075950102120-918  ปิยหญิง  จันทร์ทิพย์ นางสาว 439 

075950102004-519  พรปวีณ์  เจ๊ะเซ็น นางสาว 441 

075950101128-320  พชัริดา  สุขเกษม นางสาว 442 

075950102038-321  ศศิธร  ไชยพมิพ์ นางสาว 443 

075950103114-122  สุชัญญา  ชุมพล นางสาว 445 

075950101037-623  เสาวลักษณ์  มะโนน้อม นางสาว 446 

075950102142-324  เอ้ือมพร  จันทร์วิภาค นางสาว 448 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

075950102013-625  ชนาพร  สิมมา นางสาว 450 

075950102015-126  ณรินทร  ทองไกร นางสาว 451 

อาจารย์ศิวกร  ตลับนาค

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 11 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 12 ด้านซ้าย)

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

075950103113-301  ณัฐชา  สุธาพจน์ นางสาว 452 

075950103052-302  ณัฐปภา  เงินประดับ นางสาว 453 

075950103103-403  ธนา  สุริยะพนัธุ์ นาย 454 

075950103092-904  ธัญชนก  ลัยวงศ์ นางสาว 455 

075950102027-605  นที  ปัญญาประสิทธิ์ นาย 456 

075950102025-006  ประภาสิริ  สินธู นางสาว 457 

075950101010-307  ปุณณ์คณิฏฐา  เอกรัตนเสรี นางสาว 458 

075950103106-708  พชินาถ  รามัญ นางสาว 459 

075950102016-909  วริศรา  ณ บัณฑิต นางสาว 464 

075950102053-210  สุมิตา  สิงห์ลี นางสาว 466 

 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การทอ่งเที่ยว) 

075950101001-211  กรวิภา  ปฐมพฤกษ์ นางสาว 468 

075950101048-312  กันตวัฒน์  สุขข า นาย 469 

075950101112-713  คณัสนันท์  กาซัน นางสาว 471 

อาจารย์ศศิธร  ป้อมเชียงพณิ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 12 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 12 ด้านขวา)

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การทอ่งเที่ยว) 

075950101046-714  จิรัชญา  เคนออง นางสาว 472 

075950101113-515  ชวิน  ด าส าราญ นาย 473 

075950101049-116  ชัชธร  ธนะวิทย์กิติกร นางสาว 474 

075950101089-717  ณัฐกานต์  มงคลวาทโชติ นางสาว 475 

075950101116-818  ณัฐชยารัตน์  สน่ันไหว นางสาว 476 

075950101036-819  ณัฐณิชา  บางเพยีรดี นางสาว 477 

075950101090-520  ทวีชัย  โศกค้อ นาย 479 

075950101013-721  ธนัญญา  เผือกทอง นางสาว 480 

075950101082-222  ธัชสชัย  ศรีสวัสด์ิศรี นาย 481 

075950101129-123  นพนัย  เศวตนันทน์ นาย 485 

075950101117-624  นฤมล  วงศ์ราช นางสาว 488 

075950101120-025  นวภรณ์  เสือจุย้ นางสาว 490 

075950101032-726  นิรชา  จันทร์มณี นางสาว 491 

อาจารย์ศศิธร  ป้อมเชียงพณิ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 12 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13
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ระบบบนัทึกการเข้ารว่มพิธีรบัปรญิญา ส าหรบัอาจารย์ก ากับแถว
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 13 ด้านซ้าย)

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การทอ่งเที่ยว) 

075950101092-101  เบญญาภา  ช่วยขิต นางสาว 493 

075950101045-902  ประภัสสร  สุทธิวานิช นางสาว 495 

075950101130-903  ปวิตรา  ว่องวิจิตรศิลป์ นางสาว 496 

075950101127-504  ปวินท์  ฟกับุญเลิศ นาย 497 

075950101122-605  พศิภา  รูปสมศรี นางสาว 501 

075950101042-606  พรีดา  เกษแก้ว นางสาว 503 

075950101121-807  มาริสา  สีสังชุม นางสาว 504 

075950101003-808  รุจิรา  คเชนทร นางสาว 505 

075950101132-509  วรนุช  แสงอ าภา นางสาว 506 

075950101026-910  วัชรมน  ทองอยู่ นางสาว 508 

075950101021-011  วีนา  เศรษฐกิจ นางสาว 511 

075950101033-512  วีรวรรณ  จันทะมาตย์ นางสาว 512 

075950101105-113  ศรุตา  บุหงาแดง นางสาว 513 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  แพมงคล

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 13 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 13 ด้านขวา)

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การทอ่งเที่ยว) 

075950101100-214  ศศิพมิพ์  ขุนพรหม นางสาว 514 

075950101022-815  ศุภโชค  ขันธ์สุวรรณ นาย 516 

075950101031-916  อชิรญา  แจ่มแสง นางสาว 519 

075950101087-117  อรพรรณ  รัศมี นางสาว 521 

075950101108-518  อัญญ์ยุพา  ศิลป์วัฒนากุล นางสาว 522 

075950101005-319  อาทิตยา  พงษ์สุวรรณ นางสาว 523 

075950101043-420  อานันท์  ไตรรัตนพร นาย 524 

075750101074-321  ประกายดาว  เปร่ืองสันเทียะ นางสาว 526 

 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม) 

075950102139-922  กนกวรรณ  ดวงจันทร์ นางสาว 527 

075950102059-923  ขวัญชนก  พุ่มไสว นางสาว 531 

075950102101-924  จินดารัตน์  สิมมาลา นางสาว 533 

075950102085-425  เจษฎา  แหวนทองค า นาย 536 

075950102089-626  ชุตินันท์  หงษา นางสาว 540 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  แพมงคล

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 13 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 14 ด้านซ้าย)

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม) 

075950102057-301  ณัฐนรี  วาณีวรคุณ นางสาว 541 

075950102091-202  ณัฐมล  เช้าแป้น นางสาว 542 

075950102030-003  นภัสวรรณ  แป้งทา นางสาว 546 

075950102035-904  นารดา  ยิม้ศรีเจริญกิจ นางสาว 548 

075950102104-305  นุชจรินทร์  ศุภรมย์ นางสาว 550 

075950102093-806  เบญจวรรณ  ปัจจิมนอก นางสาว 552 

076150102201-307  ปพชิญานนท์  แสงสอน นาย 554 

075950102111-808  ปภัสสร  โสภาพ นางสาว 555 

076260102212-709  ปราโมทย์  เอ่ียมพล นาย 557 

075950102033-410  ปวีณา  อักษร นางสาว 559 

075950102129-011  ปิยนุช  ชีวนรสุชากุล นางสาว 560 

075950102048-212  ปิยมน  เลิศวิลัย นางสาว 561 

075950102078-913  ปุณยาพร  เพยีรชนะ นางสาว 562 

อาจารย์ญาณาธร  เธียรถาวร

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 14 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 14 ด้านขวา)

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม) 

075950102148-014  พรศิริ  สีหัวโทน นางสาว 564 

075950102112-615  พชัรินทร์  นิลไชย นางสาว 565 

075950102034-216  พทัธยากร  ไกรจักร์ นางสาว 566 

075850102085-617  แพรวพลอย  ทองบุตรดี นางสาว 568 

075950102070-618  รักษาดาว  พนูสบาย นางสาว 575 

076150102212-019  วชิรญาณ  เท่ียงธรรม นาย 578 

075950102118-320  วริศรา  อาภรณ์รัตน์ นางสาว 579 

075950102131-621  วัศพล  สุขสมบูรณ์ นาย 581 

075950102099-522  ศรัณญ่า  ตระการจันทร์ นางสาว 582 

076150102215-323  ศันสนีย์  พลแสน นางสาว 584 

076260102211-924  สาธิต  เต็กตระกูล นาย 587 

076260102202-825  เสพสวัส  บุญจริง นาย 591 

 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล) 

075950103049-926  กนกวรรณ  ใจสะอาด นางสาว 599 

อาจารย์ญาณาธร  เธียรถาวร

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 14 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 15 ด้านซ้าย)

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล) 

075950103034-101  กัลยา  สุวรรณกาโล นางสาว 601 

075950103079-602  จิราทิพย์  ประเสริฐเทียน นางสาว 607 

075950103046-503  ชนนิกานต์  ทิศลา นางสาว 608 

075950103023-404  ฌัชชา  เก็ตสะวา นางสาว 613 

075950103080-405  ณุกานดา  วิบูลยธรรม นางสาว 617 

075950103047-306  ธนภัทร์  สว่างอารมย์ นาย 618 

075950103040-807  บุษบา  ศรัทธาเจนสุข นางสาว 621 

075950103025-908  ปณิฏฐา  คุณวรรณะ นางสาว 622 

075950103100-009  ปริณาห์  สุทชี นางสาว 623 

075850103077-210  พทิิยาภัส  หัสภาค นางสาว 626 

075950103081-211  ริชา  กิตติวรรณชัย นางสาว 629 

075950103060-612  ศิรารัศมิ์  งามสอาด นางสาว 636 

075850103070-713  โสมรัลดา  ทองวัน นางสาว 644 

อาจารย์พดัยศ  เพชรวงษ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 15 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

รอบวันซ้อมย่อยใหญ ่วันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 15 ด้านขวา)

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล) 

075950103110-914  อรวีรา  โอนิกะ นางสาว 647 

อาจารย์พดัยศ  เพชรวงษ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 15 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

1

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วนัที ่3 มีนาคม 2565 เวลา 18:52 น.  หน้า 30/ 30

ระบบบนัทึกการเข้ารว่มพิธีรบัปรญิญา ส าหรบัอาจารย์ก ากับแถว
https://rmutp.ac.th/gradcheck/for-staff


