
รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 1 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  

075980301008-203  วิทัศน์  ศรีสุวรรณเกศ นาย 1 

 ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  

075970303704-504  ธีร์จุฑา  ขวัญธนู นางสาว 7 

076070304702-605  ปาลิดา  จันแดง นางสาว 9 

075870304709-506  พรพมิล  โทสมบูรณ์ นางสาว 10 

075870303719-507  ภิรมยา  ค าศรี นางสาว 11 

075770304710-508  เยาวภา  เทวะผลิน นางสาว 13 

075770304701-409  เอก  เรืองรมย์ นาย 15 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

075950304394-610  ทิพวรรณ  สีแก้ว นางสาว 17 ทอง

075950304315-111  จิราภา  ไชยพนิิจ นางสาว 18 เงิน

075950304492-812  วรกมล  ชานันโท นางสาว 19 เงิน

075950304069-413  เอกภพ  อ่วมสวัสด์ิ นาย 20 เงิน

อาจารย์ ดร.ปริญญา  มากล่ิน

   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
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 1 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

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  เพช็รรัตน์ 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 

อาจารย์ ดร.ปริญญา  มากล่ิน

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



รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 2 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

075950304374-801  นภัสวรรณ  มณีโชติ นางสาว 41 

075950303083-602  นฤมล  สะรารัมย์ นางสาว 42 

076160304065-703  นัยนา  ภูธร นางสาว 44 

075950303247-704  บัณฑิตา  ปราสาททอง นางสาว 45 

075950306026-205  บุญญานุช  ด าบรรณ์ นางสาว 46 

075950304381-306  ปณิธิดา  จิตตมงคลวัฒนา นางสาว 48 

075950304342-507  ปนัดดา  สังฆะมาตย์ นางสาว 49 

075950304267-408  ปยุดา  คงพฒัน์ นางสาว 50 

076160305714-909  ปิยภัสร์  ชุมตันติ นางสาว 52 

076160304127-510  ปิยะลักษณ์  โชติอุดมวงษ์ นางสาว 53 

075950303256-811  พชัราภา  เกตุอนงค์ นางสาว 54 

075950304103-112  พชิชามญช์ุ  คล้ าจีน นางสาว 55 

075950304020-713  รัชกิจ  วงษ์ไชยเสน นาย 57 

อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ธีระเวช

   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 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 2 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

075950304353-214  รัตนวลี  เมฆฉาย นางสาว 58 

075950304264-115  สุมนา  ใจยิม้ นางสาว 61 

076160304056-616  ฬณฤฌา  สิทธิราษฎร์ นาย 62 

075950304453-017  อธิชา  ฉัตร์วีระสกุล นางสาว 63 

075950303107-318  อัญชนา  ปิติกุลธรรม นางสาว 65 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

075950306102-119  กมลรัตน์  สาธร นางสาว 73 

076160304083-020  กาญจนา  มีฐานะ นางสาว 76 

076160303416-321  เกตุมณี  นุ่มนิลรัตน์ นางสาว 78 

076160305732-122  จักรพนัธ์  แก้วพนัธุ์ศรี นาย 79 

076160304428-723  จารุวรรณ  พลูพมิมะ นางสาว 80 

076160304073-124  จิราพร  ทองย้อย นางสาว 81 

075950304481-125  จิราวรรณ  สุขสมพชื นางสาว 82 

075950304360-726  จุฑามาศ  มีมาก นางสาว 83 

อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ธีระเวช

   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 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 3 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

075950304392-001  จุฑามาศ  มุมทอง นางสาว 84 

076160304908-802  เจนจิรา  แก้วกาหลง นางสาว 85 

075950302324-503  ฉัตรไชย  ศรีอ่ าดี นาย 86 

075950304356-504  ชฎาภรณ์  แก้วหาญ นางสาว 87 

075950304246-805  ชลธิชา  ใยนิรัตน์ นางสาว 88 

075950303088-506  ชลิตา  นิลค า นางสาว 89 

075950304494-407  ชวัลลักษณ์  ภมรพงษ์ นางสาว 90 

075950304328-408  ณัฐพร  น่วมเจียม นางสาว 93 

075950304067-809  ณัฐวดี  ปิติอิสริยาภรณ์ นางสาว 94 

076160304455-010  ทัศนัย  สุ่มมาตย์ นาย 96 

075950304011-611  ทัศนีย์  พรมรัตน์ นางสาว 97 

075950304172-612  ธนาวิทย์  กิจภัทรวิทย์ นาย 98 

075950304316-913  นนท์ทานี  นิลพฤกษ์ นางสาว 103 

อาจารย์พรีณัฎฐ์  ยาทิพย์

   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 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 3 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

075950304483-714  นภา  ไม้งาม นางสาว 104 

075950307046-915  ปวีณา  แสนค า นางสาว 105 

075950304312-816  ปิยวรรณ  แย้มยิม้เหมาะ นางสาว 107 

076160302040-217  ปิยะฉัตร  คชฤทธิ์ นางสาว 108 

075950304214-618  ผกาวรรณ  พลับศิริ นางสาว 109 

075950304338-319  พชรพล  เจริญสุข นาย 110 

075950303121-420  พลอย  พรมมานอก นางสาว 112 

076160304037-621  พสักร  ใจช้ืน นาย 113 

075950304348-222  พสัสน  ดิสราพร นาย 114 

075950304368-023  พพิทัธ์  แสงทอง นาย 115 

076160304016-024  พมิพช์นก  จิตรดา นางสาว 117 

075950303267-525  ภตวรรณ  โวอ่อนศรี นางสาว 118 

075950305003-226  ภัควัฒน์  เลิศมหาทรัพย์ นาย 119 

อาจารย์พรีณัฎฐ์  ยาทิพย์

   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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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 4 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

076160303343-901  ภัทราวดี  พรรค์พทัิกษ์ นางสาว 120 

076160305705-702  มณฑริกา  ปานฑะผลิน นางสาว 121 

076160304021-003  มณฑิตา  สังข์กา นางสาว 122 

076160304801-504  มธุรดา  ตระการฤทธิ์ นางสาว 124 

075950304123-905  มนทิรา  มีกิริยา นางสาว 126 

075950304396-106  มาธุสร  สกุลกมลพชัร์ นางสาว 127 

075950304470-407  ยุพเรศ  พนัเลิศจ านรรจ์ นางสาว 128 

076160303304-108  รุ่งทิวา  คงดี นางสาว 130 

075950304407-609  รุ่งทิวา  ล้ิมขจรเดช นางสาว 131 

076160303330-610  ลัดดาวัลย์  ค าพลู นางสาว 132 

075950306092-411  วรรณนะภา  ขาวข า นางสาว 134 

076160303358-712  วริศรา  ค าพา นางสาว 137 

075950304186-613  วาริศา  ดวงแก้ว นางสาว 139 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  พว่งแสงสุข

   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 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 4 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

076160303502-014  แววชมพู  เขวาล าธาร นางสาว 142 

075950304339-115  ศศิณัฐ  สมนาม นางสาว 143 

076160304017-816  ศศิวิมล  ทับกะแดะ นางสาว 145 

076160304053-317  ศศิวิมล  ลูกน้อย นางสาว 146 

075950304406-818  ศุภรัตน์  แจ้งพร นางสาว 149 

075950303068-719  สกุลกาญจน์  ยาคล้าย นางสาว 150 

076160304803-120  สมฤดี  จิระดล นางสาว 152 

075950304053-821  สัญจิตา  ท่ังกลาง นางสาว 153 

075950303207-122  สุกฤตา  โชคเฉลิม นางสาว 155 

076160304063-223  สุกัญญา  ตาอ้าย นางสาว 156 

075950304480-324  สุกัลยา  พนัชัย นางสาว 157 

076160304059-025  สุปราณี  สุวรรณเทศ นางสาว 158 

075950304136-126  สุภาวดี  สายสุวรรณ นางสาว 160 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  พว่งแสงสุข

   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
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 5 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

076160304002-001  สุมิตรา  ศรีจันทร์ นางสาว 162 

075950305053-702  สุรัมภา  กองอาสา นางสาว 163 

075950304398-703  สุวนันท์  ทองแบน นางสาว 164 

076160304185-304  สุวิมล  ถังเงิน นางสาว 165 

075950304493-605  อัครวินท์  ล้อมวัง นาย 167 

076160304440-206  อังค์วรา  ทัศนากร นางสาว 168 

075950303138-807  อุมาพร  กล่ันลด นางสาว 172 

076160304079-808  อุมารัตน์  บวร นางสาว 173 

076160302121-009  สาธิต  ชุ่มกระโทก ว่าท่ีร้อยตรี 175 

076160304959-110  ประภัสสร  มณีทัต จ่าโทหญิง 176 

 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

075950302027-411  กนกพร  พทุธสุวรรณ นางสาว 179 

075950302078-712  กนกวรรณ  แซ่แต้ นางสาว 181 

075950302341-913  กรรณิการ์  ปัดทาศรี นางสาว 182 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา  ธ ารงโชติ

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 5 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

075950302023-314  กรวิชญ์  ชะอัมพร นาย 183 

075950302124-915  กฤตพฒัน์  โรจนท่าพระยา นาย 184 

075950302211-416  กฤษดา  ดวงจินดา นาย 186 

075950302220-517  กัญญารัตน์  ม่วงเจริญ นางสาว 188 

075950302122-318  ก่ิงกาญจน์  มาพจิิตร นางสาว 191 

075950302320-319  กิตติศักด์ิ  จรัลนามศิริ นาย 192 

075950302248-620  เกียรติยศ  อ่วมน่ิม นาย 194 

076160302001-421  แก้วทองธาร  สุวรรณรัตน์ นางสาว 195 

075950302342-722  จินตนา  อินทร์เพชร นางสาว 200 

075950302038-123  จิราพร  กลับน้อม นางสาว 201 

075950302103-324  จิราวรรณ  กังวาล นางสาว 202 

075950302329-425  เจนจิรา  ภูมีนอก นางสาว 204 

075950302011-826  ชญพฒัน์  ตังสกุล นาย 205 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา  ธ ารงโชติ

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 6 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076160302127-701  ชนกนันท์  ทองมัง่ นางสาว 208 

076160302024-602  ชลิดา  หญีตบึ้ง นางสาว 210 

075950302052-203  ชวนฝัน  จิตรีไชย นางสาว 211 

076160302125-104  ฐิติศักด์ิ  วงพนิิจ นาย 215 

076160302104-605  ณัฐชนิกา  ชลนุชา นางสาว 217 

075950302081-106  ณัฐญา  เลิศศิริ นางสาว 218 

075950302204-907  ณัฐณิชา  น้ าแก้ว นางสาว 219 

076160302118-608  ณิชนันท์  ทองมัง่ นางสาว 222 

075950302323-709  ถาวรีย์  กิติพนัธ์ นางสาว 223 

076160302108-710  ทักษิมา  กิจโชติ นางสาว 227 

075850302224-911  ธนกฤต  ก้องกฤษณะกุล นาย 229 

075950302214-812  ธารทิพย์  ปลิวจันทึก นางสาว 232 

076160302006-313  นครินทร์  ทองบุญเนือง นาย 235 

อาจารย์ศิริกานต์  ติรสุวรรณวาสี

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 6 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076160302026-114  นพรัตน์  ศุภพาณิชย์ นางสาว 236 

075950302014-215  นริศ  หุ่นจีน นาย 239 

075950302094-416  นฤพร  เพช็รดี นางสาว 240 

075950302123-117  นัฐวรรณ  อ้ึงเจริญลาภ นางสาว 242 

075950302005-018  นิพนธ์  วงศ์วิทยวัลลภ นาย 243 

075950302118-119  นิรชา  สมน้อย นางสาว 245 

075950302121-520  เนตรชนก  ช่วงกล่ิน นางสาว 247 

075850302211-621  บุญญฤทธิ์  ตีรณกุล นาย 248 

075950302234-622  เบญจมาศ  ลาภเสถียร นางสาว 251 

075950302335-123  เบญญาภา  ใจค า นางสาว 253 

075950302209-824  เบญญาภา  ธีรวุฒิกุล นางสาว 254 

075950302034-025  ปฐวี  ปฐวีกิจจานุกูล นาย 255 

075950302216-326  ปณิชา  ยินดีน้อย นางสาว 256 

อาจารย์ศิริกานต์  ติรสุวรรณวาสี

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 7 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076160302025-301  ปทิตตา  ธารารมย์ นางสาว 257 

075950302322-902  ปภาวรินท์  พนัธ์บุญ นางสาว 258 

075950302230-403  ปัทมาภรณ์  อินทธรรมมา นางสาว 263 

076160302101-204  ปาณิสรา  หมีทอง นางสาว 264 

075950302205-605  ปานตะวัน  หอมอ้ม นางสาว 265 

076160302124-406  ปาลิตา  ลีฉลาด นางสาว 266 

075950302040-707  ผกากานต์  เพช็รบุรี นางสาว 268 

075950302032-408  พรชัย  ก่ิงโพธิ์ นาย 271 

076160302102-009  พรธิดี  สนธิพร นางสาว 272 

076160302132-710  พรรษวุฒิ  ภุชงค์รัตน์ นาย 274 

075950302051-411  พรศิริ  สุภสิทธิ์มงคล นางสาว 275 

076160302137-612  พรสุดา  หันจางสิทธิ์ นางสาว 277 

075950302006-813  พลอยรุ้ง  จันทร์จวนสุก นางสาว 278 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย  วงศ์ก าแหงหาญ

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 7 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076160302036-014  พสักร  ขาวโชติช่วง นาย 280 

075950302344-315  พชิชาพร  คงโครัด นางสาว 281 

076160302107-916  พมิลวรรณ  ชุ่มกองชัย นางสาว 285 

076160302103-817  พศิิษฏ์  ลีนะเจริญกุล นาย 286 

076160302012-118  เพญ็นภา  ครองชัย นางสาว 287 

075950302063-919  แพรวโพยม  จักสาน นางสาว 288 

075950302318-720  ภาณุวิชญ์  บัวสุข นาย 290 

076160302114-521  ภานิตา  ขาวปากช่อง นางสาว 291 

075650302201-122  เภาวดี  มีสะอาด นางสาว 295 

076160302039-423  มณฑล  มณเฑียร นาย 296 

075950302083-724  มณีนุช  สวัสด์ิรัมย์ นางสาว 297 

076160302126-925  รวิสา  วงศ์นารี นางสาว 300 

076160302122-826  รัฐตินันท์  เมืองแก้ว นางสาว 302 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย  วงศ์ก าแหงหาญ

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 8 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

075950302056-301  รินรดา  โรจน์รัตนาเดช นางสาว 303 

076160302020-402  ลลิตา  สาขะจันทร์ นางสาว 304 

075950302057-103  ลูกศร  ฤทธาพรม นางสาว 305 

075950302093-604  วรรณรัตน์  ผ่ึงผดุง นางสาว 306 

075950302062-105  วรรณวิสา  ศรีพฤฺฒิกุล นางสาว 307 

075950302001-906  วราพร  ปะสาวะกา นางสาว 308 

075950302007-607  วราภรณ์  พรมวาด นางสาว 309 

075950302096-908  วราภรณ์  แสงบุตร นางสาว 310 

076160302015-409  วริยา  มีจัน่เพชร นางสาว 311 

075950302113-210  วลัยพร  ผิวงาม นางสาว 313 

075950302097-711  วศิน  โพชนัง นาย 314 

075950302092-812  วศินี  อุบลรังสีกุล นางสาว 315 

075950302104-113  วิทวัส  บุญญา นาย 316 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสสดี  วัฒนเมธา

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 8 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

075950302301-314  วิไลพร  สังข์ทอง นางสาว 317 

076160302136-815  ศศิธร  แจ่มกระจ่าง นางสาว 318 

076160302002-216  ศศิมา  ละม่อม นางสาว 320 

075950302227-017  ศิรประภา  ก าลัง นางสาว 321 

076160302130-118  สมรัก  ภูนะยา นางสาว 326 

075950302213-019  สมฤทัย  เณรเถาว์ นางสาว 327 

075950302126-420  สรรธิดารัตน์  สวัสด์ิวงษ์สกุล นางสาว 329 

075950302215-521  สโรชา  พนัธ์งาม นางสาว 331 

076160302041-022  สหภาพ  สืบสุภาพ นาย 333 

075950302218-923  สิทธิเดช  วงศ์ดีเพิ่ม นาย 335 

075950302013-424  สิริยากร  ภัทรพธิาน นางสาว 337 

076160302042-825  สิริยากร  สุดจิตรจูล นางสาว 338 

076160302143-426  สิริยากรณ์  นามพทุธา นางสาว 339 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสสดี  วัฒนเมธา

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 9 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

075950302235-301  สุกฤตา  ชอระชาญ นางสาว 340 

076160302133-502  สุจิตรกุล  ครองไข่น้ า นางสาว 342 

075950302010-003  สุภัทรา  พมิพส์ดใส นางสาว 345 

076160302014-704  สุภาพร  ยิง่ดัง นางสาว 346 

075950302086-005  สุวรรณี  กรรณโชติ นางสาว 348 

076160302034-506  สุวารี  ขวัญเจริญพร นางสาว 349 

075950302085-207  สุวิทย์  ปินะการัง นาย 350 

075950302116-508  หน่ึงฤทัย  สมพงษ์ นางสาว 351 

076160302028-709  อภิญญา  ดวงจินดา นางสาว 354 

076160302031-110  อภิวิชญ์  อัศวพรรค นาย 355 

075950302327-811  อรญา  ธนิตพพิฒัน์ นางสาว 356 

075950302229-612  อลิสา  ขาวส าอางค์ นางสาว 358 

075950302090-213  อัญรินทร์  พฒิุพฒัน์วราดล นางสาว 359 

อาจารย์ ดร.ธนากร  รัชตกุลพฒัน์

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 9 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076160302120-214  อัปษร  เกิดยินดี นางสาว 360 

076160302029-515  อาณัติ  หมัดดี นาย 361 

076160302113-716  อาทิตยา  พรหมน้อย นางสาว 362 

076160302115-217  อุมาภรณ์  เพชรสังหนู นางสาว 364 

 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

075950303120-618  กนกวรรณ  ปรุงสิงห์ นางสาว 365 

075950303015-819  กนกวรรณ  หาดทะเล นางสาว 367 

075950303030-720  กมนทัต  คุปตะเวทิน นาย 368 

076160303509-521  กมลชนก  อุทธศรี นางสาว 369 

075950303202-222  กมลพร  หุยากรณ์ นางสาว 370 

076160303040-123  กรกมล  จันทร์แจ่มแจ้ง นางสาว 371 

075950303066-124  กฤษณพล  วานิชกุล นาย 375 

075950303257-625  กฤษณะ  พระวงค า นาย 376 

076160303039-326  กัญญาพร  ไตรสินธุ์ นางสาว 378 

อาจารย์ ดร.ธนากร  รัชตกุลพฒัน์

   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 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 10 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076160303422-101  กัญญารัตน์  ธนะถาวรวิสูตร นางสาว 379 

075950303003-402  กันตินันท์  คูหาพฒันะศาล นาย 382 

075950303124-803  กัลยกร  เพยีสุระ นางสาว 383 

076160303044-304  กัลย์สุดา  ธงสันเทียะ นางสาว 384 

076060303005-605  กาญจนา  สุขาแก้ว นางสาว 385 

075950303251-906  กีรติศักด์ิ  ระสอน นาย 387 

075950303082-807  กุลยารัตน์  คชพงษ์ นางสาว 388 

075950303092-708  กุสุมา  ภูมิสภาพ นางสาว 389 

075950303027-309  เกศรากร  เดชเถร นางสาว 390 

075950303233-710  เก้ือสกุล  วิษณุรังสรรค์ นาย 392 

076160303548-311  คณินนาฏ  ภูมิพงศ์ไทย นางสาว 397 

076160303554-112  จรินทิพย์  ต้ังจิตพฒันกุล นางสาว 398 

076160303406-413  จันทร์แรม  บุญเสนอ นางสาว 400 

อาจารย์วิรัลพชัร  อสัมภินพงศ์

   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)

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 10 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

075950303040-614  จารุภา  วงศ์ระร่ืน นางสาว 401 

075950303203-015  จิรพฒัน์  สุทธาวาส นาย 404 

075950303105-716  จิราพา  วงศ์หมอ นางสาว 405 

076160303047-617  จิราวดี  ชูวงษ์ นางสาว 406 

075950303132-118  จุฑาทิพย์  ดวงตา นางสาว 407 

076160303032-819  จุฑามาศ  แสงสว่าง นางสาว 408 

076160303313-220  ฉัตรฏา  อ่วมดี นางสาว 409 

075950303007-521  ฉัตริยาภรณ์  ปนสันเทียะ นางสาว 410 

075950303053-922  ชนันญา  พรีะสมบัติ นางสาว 413 

075950303097-623  ชนิสรา  นันทนพรัตน์ นางสาว 415 

076160303345-424  ชลธิชา  เรืองศรีม่ัน นางสาว 417 

075950303286-525  ชาล์คลิส  ป้อมแก้ว นาย 420 

075950303021-626  ชิวาพร  ตันติลิขิตกุล นางสาว 422 

อาจารย์วิรัลพชัร  อสัมภินพงศ์

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 11 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

075950303288-101  ญาตา  เตียวเจริญ นางสาว 425 

076160303043-502  ฐิตาพร  โพธิ์ศิริ นางสาว 426 

075950303227-903  ณภัทร  จิวะนันทกะ นาย 428 

075950303299-804  ณัฎฐกฤตย์  โวหาร นาย 431 

075950303141-205  ณัฐกานต์  จันทสอน นางสาว 432 

075950303236-006  ณัฐการณ์  เรืองจิตต์มัน่ นาย 433 

075950303063-807  ณัฐชนน  ก่องเเก้วรัศมี นาย 434 

076160303543-408  ณัฐชา  นาสิงทอง นางสาว 436 

076160303353-809  ณัฐทิชา  ฉิมมี นางสาว 437 

076160303341-310  ณัฐวรรณ  ทองสุขนอก นางสาว 439 

075950303064-611  ดวงกมล  เม้ียนแม้น นางสาว 442 

075950303127-112  ตวงทิพย์  เตปัญญา นางสาว 444 

076160303552-513  ทศพล  สุขสมเนตร นาย 445 

อาจารย์มันทนา  รังษีกุล

   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 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 11 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

075950303253-514  ทิวัตถ์  พนัธ์โอฬารกุล นาย 447 

075950303216-215  ธนกร  จารุวัฒนสาคร นาย 449 

076160303356-116  ธนกร  ปรีชพนัธ์ นาย 450 

075950303209-717  ธนศักด์ิ  จิตรอ่ิม นาย 452 

076160303034-418  ธนาภา  นิลสุวรรณ นางสาว 456 

075950303108-119  ธัญลักษณ์  ชูสุทธิสกุล นางสาว 458 

076160303337-120  ธิดารัตน์  แสงแสวง นางสาว 461 

076160303025-221  ธิติมา  กลีบแก้ว นางสาว 462 

075950303270-922  นนทวัฒน์  จันทร์เรือง นาย 465 

076160303423-923  นฤมล  ฤทธิ์มนตรี นางสาว 467 

076160303016-124  น้ าฝน  พวงแก้ว นางสาว 469 

076160303029-425  น้ าฝน  มงคล นางสาว 470 

076160303514-526  นิรชา  สิริแสงอรุณ นางสาว 472 

อาจารย์มันทนา  รังษีกุล

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 12 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076160303536-801  นิศารัตน์  เพิ่มทอง นางสาว 473 

076160303363-702  เนตรชนก  ทองฉวี นางสาว 474 

076060303049-403  เนติพงษ์  แสงสาตรา นาย 475 

075950303271-704  บริสุทธิ์  สมบุญ นาย 477 

075950303238-605  บุญญิตา  บุษยทริกากรณ์ นางสาว 479 

075950303106-506  บุญฑริกา  มีบริบูรณ์ นางสาว 480 

076160303038-507  เบญญาภา  หุตะมงคล นางสาว 483 

075950303266-708  ปนิตา  ชัยจารุพนัธ์ นางสาว 486 

076160303306-609  ปรางค์ทิพย์  ชายเพช็ร นางสาว 488 

076160303005-410  ปรางค์ทิพย์  สุขหนองโปร่ง นางสาว 489 

075950303022-411  ปริญญา  แก้วปู่ นาย 490 

075950303262-612  ปิยธิดา  ชุมชู นางสาว 492 

075950303205-513  พงศ์พรีะ  ชูสกุล นาย 496 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์  ไต่วัลย์

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



รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 12 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

075950303144-614  พรทิพย์  บริรักษ์วงศ์ นางสาว 498 

076160303045-015  พลเทพ  เกิดทับทิม นาย 499 

075950303255-016  พลอยไพลิน  สาลาด นางสาว 500 

076160303342-117  พชัริดา  ลาภโสภา นางสาว 501 

076160303024-518  พชัรินทร์  ชูกล่ิน นางสาว 502 

075950303219-619  พทัธดนย์  อ่อนเกตุพล นาย 503 

075950303034-920  พชิญ์สินี  สังขทัต ณ อยุธยา นางสาว 504 

076160303419-721  พมิพร  ไพศาลฤทธิ์ นางสาว 505 

075950303143-822  เพญ็นภา  เก้ินโนนกอก นางสาว 506 

076160303413-023  แพรวพรรณ  ทิวพุ่มพฤกษ์ นางสาว 508 

075950303011-724  ภานุพงศ์  พุ่มแย้ม นาย 510 

076160303322-325  ภาศุมินทร์  บุตรนุช นางสาว 511 

075950303131-326  ภินญาพชัญ์  เช่ียวชาญ นางสาว 512 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์  ไต่วัลย์

   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)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 13 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076160303426-201  มนัสวี  ครุธเจริญ นางสาว 514 

075950303073-702  มัลลิกา  ชุมประมาณ นางสาว 515 

076160303017-903  มิรันดี  รัตนพรรณทอง นางสาว 516 

076160303037-704  เมธิณี  วงศ์ทอง นางสาว 517 

075950303261-805  เมริษา  เพช็รแก้ว นางสาว 518 

076160303318-106  ยลดา  ค าหวาน นางสาว 519 

075950303277-407  รัฐภูมิ  ลีลาธนวัฒน์ นาย 522 

076160303402-308  รัสรินทร์  บุญสุข นาย 524 

075950303146-109  ราเมศวร์  พมิา นาย 525 

075950303010-910  วรวัฒน์  วิงวอน นาย 532 

076160303019-511  วรัญญา  ภู่เหมือน นางสาว 533 

076160303027-812  วริษฐา  ร่างวิจิตร นางสาว 535 

075950303263-413  วัชรพงศ์  ชมดวงจันทร์ นาย 536 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร  มหาอินทร์

   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)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 13 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

075950303248-514  วัชระ  กิจกังวาล นาย 538 

076160303022-915  วาลิณี  รัตนพนัธ์ นางสาว 539 

076160303545-916  วาสิตา  ทองมา นางสาว 540 

076160303338-917  ศรีวณาพร  แสนค า นางสาว 542 

075950303054-718  ศศิธร  ช่ืนสุคนธ์ นางสาว 543 

076160303002-119  ศิริญากร  เกิดมีเงิน นางสาว 545 

076160303417-120  ศิริมา  เอ่ียมอร่าม นางสาว 546 

075950303109-921  ศิริลักษณ์  สุขสง่า นางสาว 547 

076160303001-322  ศิริวรรณ  ธงสันเทียะ นางสาว 548 

076160303305-823  ศิวพร  ทัดวรณ์ นางสาว 549 

076160303320-724  ศุภักษร  สดทิม นางสาว 550 

075950303089-325  ศุภาพชิญ์  กาญจนาวิลาส นางสาว 552 

076160303302-526  สกุณา  ทิมพราหมณ์ นางสาว 553 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร  มหาอินทร์

   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)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 14 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076160303559-001  สนธยา  โออนุรักษ์ นาย 554 

075950303020-802  สมิตา  โค้ววิลัยแสง นางสาว 555 

075950303264-203  สรารักษ์  พกุรัดกรุด นางสาว 556 

075950303276-604  สโรชา  งามวัน นางสาว 557 

075950303252-705  สฤษฎ์ชัย  สิทธิยา นาย 558 

076160303309-006  สหรัฐ  สีด า นาย 559 

076160303326-407  สหวัฒน์  โภคาเจริญสุข นาย 560 

076160303021-108  สาธิตา  ละเลิง นางสาว 561 

076160303036-909  สิทธิชาติ  เสนาะน้อย นาย 562 

076160303424-710  สิริพร  จารุจิต นางสาว 563 

076160303026-011  สิริลักษณ์  ละคร นางสาว 565 

076160303003-912  สุดา  ทาไร นางสาว 569 

075950303119-813  สุนิสา  ศรีสุข นางสาว 571 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย  พทัิกษ์เมืองแมน

   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)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 14 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

075950303032-314  สุภัทรา  พมิพส์อน นางสาว 572 

076160303334-815  สุภาภรณ์  บุญหลิม นางสาว 573 

076160303408-016  หทัยกาญจน์  กาปัญญา นางสาว 576 

075950303090-117  หทัยการณ์  บุญเพญ็ นางสาว 577 

076160303410-618  อฐิตยา  พานทอง นางสาว 578 

076160303420-519  อทิตญา  วงษ์ค า นางสาว 579 

076160303329-820  อนันต์ทิพย์  บัวหลง นางสาว 580 

075950303221-221  อนันตพร  โหราเรือง นางสาว 581 

076160303357-922  อนุรักษ์  และเลิศผล นาย 582 

076160303303-323  อรณิชา  สุขีวัชรกุล นางสาว 584 

076160303312-424  อัญชลี  ข าแก้ว นางสาว 586 

075950303201-425  อัญชิตา  คชสถิตย์ นางสาว 587 

076160303008-826  อัญชิสา  กลมเกล้ียง นางสาว 588 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย  พทัิกษ์เมืองแมน

   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 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 15 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

075950303234-501  อารียา  บัวศรี นางสาว 592 

075950303002-602  อินทุอร  นุ่มแนบ นางสาว 594 

075960303006-603  กาญจนา  ไชยะโต นางสาว 595 

 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

075950305034-704  กมลวรรณ  ปานนิล นางสาว 598 

076160305702-405  กมลวรรณ  ไพรวัลย์ นางสาว 599 

075950305070-106  กฤตนันท์  คงสตรี นาย 600 

076160305735-407  กฤษฎา  ชูช่วย นาย 601 

076060305141-708  กษิดิศ  เติมเจิม นาย 603 

075950305120-409  กาญจนา  วัฒนา นางสาว 605 

076160305017-710  กิตติวินท์  สานุกิจ นาย 608 

076160305141-511  กิติยา  จานสิบสี นางสาว 609 

076160305007-812  เกริกเกียรต์ิ  สุขตลอด นาย 610 

076160305040-913  เกรียงไกร  โหงเจริญ นาย 611 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรียม  ทะไกรราช

   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 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 15 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

076160305041-714  เกศรินทร์  วิถี นางสาว 612 

076160305111-815  คุณานนต์  คชชากร นาย 615 

075950305069-316  จักรกฤช  คุณอักษรศาสน์ นาย 617 

076160305002-917  ชญานิษฐ์  ภัทรานิษฐยากูล นางสาว 623 

075950305127-918  ชลิตา  เนียมฉ่ า นางสาว 625 

075950305047-919  ชวกร  จิรพงศาธร นาย 627 

076160305706-520  ชัยวัฒน์  สุขประยูร นาย 630 

075950305042-021  ชาลิสา  ใหม่วงค์ นาย 631 

075950305014-922  ณัฐชยา  บัวมาศ นางสาว 636 

075950305113-923  ณัฐณิชา  สีดาจิตร นางสาว 637 

076160305114-224  ณัฐดนัย  ประสงค์ศรี นาย 638 

076160305139-925  ณัฐนันท์  อัตถดก นางสาว 639 

076160305103-526  ตวงพร  ปังประยูร นางสาว 640 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรียม  ทะไกรราช

   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)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 16 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

075850305020-801  ถนัดกิจ  รัตน์สกาว นาย 642 

075950305001-602  ทนุ  ปะวะเท นาย 643 

075950305009-903  ทรงเกียรติ  ภูมิฐาน นาย 644 

075960305724-204  ทรงพล  มาทบรรเทา นาย 645 

076160305709-905  เทเวศน์  สิทธิชัยณรงค์ นาย 648 

075950305046-106  ธนกร  มานะจึงเจริญ นาย 649 

076160305126-607  ธนธรณ์  ทามแก้ว นาย 650 

076160305117-508  ธนารินทร์  เตมียกุล นางสาว 653 

076160305107-609  ธัญญรัตน์  ไทยมิตร นางสาว 655 

075950305062-810  ธีรเดช  อยูเ่จริญ นาย 658 

076160305003-711  นภัส  จิตต์เท่ียง นางสาว 663 

076160305008-612  นวรัตน์  ทิมแดง นางสาว 666 

075950305081-813  นิรวิทย์  เทพสวัสด์ิ นาย 669 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  ชวนะโชติ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 16 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13
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ระบบบนัทึกการเข้ารว่มพิธีรบัปรญิญา ส าหรบัอาจารย์ก ากับแถว
https://rmutp.ac.th/gradcheck/for-staff



รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 16 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

076160305130-814  บุรพล  อัศววิรุฬห์ฤทธิ์ นาย 670 

076160305023-515  เบญจมาศ  อ่ิมแก้ว นางสาว 671 

076160305004-516  ปฏิภาณ  เทียนไธสง นาย 672 

075950305092-517  ปณิชา  งวงชัยภูมิ นางสาว 674 

075960305714-318  ประกาศิต  กอศรีพร นาย 675 

076160305710-719  ปัญจลักษณ์  รัตนเดชากร นางสาว 678 

075950305080-020  ปิยศรี  เรืองศรี นางสาว 681 

075950305137-821  ปิยะฉัตร  มากเจียม นางสาว 682 

076160305032-622  ปุณณดา  เตชะศุภตระกูล นางสาว 683 

075950305006-523  ปุณยวีร์  คลายภิรมย์ นาย 684 

075950305031-324  เปมิกา  เปรมอ้น นางสาว 685 

075950305064-425  พงศ์ภัทร  โฆษิตเสนีย์ นาย 689 

076160305109-226  พสิษฐ์  ทองนุ่ม นาย 694 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  ชวนะโชติ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 16 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 17 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

076160305703-201  พชัรินทร์  เสือค ารณ นางสาว 695 

076160305006-002  พชิชากร  บารมี นาย 696 

075950305060-203  พรีพล  จารุวงศ์วาที นาย 698 

075950305132-904  ภัณฑิลา  เจริญสมบัติ นางสาว 701 

075950305082-605  ภานุวัฒน์  โตคูเวียง นาย 704 

076160305743-806  มโน  กล่ินขจร นาย 708 

076160305129-007  มัณฑนา  แสนสด นางสาว 709 

076060305138-308  มินตรา  เกิมรัมย์ นางสาว 710 

076160305742-009  รุ่งโรจน์  สมพอง นาย 712 

075950305054-510  วงศธร  สุพบุตร นาย 713 

075950305072-711  วรท  บุญยะวนิช นาย 714 

075850305029-912  วรรณิก  สิมาลัย นาย 716 

076160305748-713  วรินทร  เปล่ียนวงศ์ นาย 718 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา  แก้วเชือกหนัง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 17 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 17 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

075950305040-414  วริษรา  กังเจริญ นางสาว 720 

075950305086-715  วิภาดา  แก้วด้วง นางสาว 726 

076060305133-416  วิษณุ  แพนแก้ว นาย 727 

076160305734-717  วีระยุทธ  พรมแสงใส นาย 729 

075850305250-118  ศรกริชธาทิพย์  หนูมาน้อย นางสาว 733 

076160305110-019  สรพงษ์  ป้อมน้อย นาย 743 

075950305050-320  สาธิดา  ศรีเหรา นางสาว 745 

075950305032-121  สาวิตรี  อยูอ่่วม นางสาว 746 

076160305128-222  สาวิตรี  อ่อนศรี นางสาว 747 

075950305038-823  สาวินี  เผ่ือนโชติ นางสาว 748 

076160305011-024  สิทธิชัย  ตัณฑ์ธนศิวะกุล นาย 749 

076160305146-425  สิทธิชัย  สราญนาค นาย 750 

076160305044-126  สิทธินันท์  เค็งสม นาย 751 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา  แก้วเชือกหนัง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 17 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 18 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

075950305055-201  สิทธิพล  จันทวงค์ นาย 752 

076160305012-802  สุคนธุ์  สังกรณีย์ นางสาว 754 

075950305027-103  สุนิดสา  อมรกิจ นางสาว 755 

075950305065-104  สุนิสา  กิมเต็ง นางสาว 756 

075850305013-305  อธิบดี  ศิริเลิศ นาย 758 

075950305011-506  อธิวัฒน์  บุญญสิทธิ์ นาย 759 

075950305063-607  อนัญลักษณ์  ช านิมโนมัย นางสาว 760 

075950305089-108  อนิรุทต์ิ  แจ่มแจ้ง นาย 761 

075850305018-209  อภิรัฐ  แก่นทอง นาย 765 

075950305051-110  อรกัญญา  อ่ิมอ่ า นางสาว 766 

076160305014-411  อรุณี  ศรีนิล นางสาว 768 

075950305025-512  อัครกวินท์  ธนวัฒน์เมธาวี นาย 769 

075950305131-113  อัลธิชา  สุขดี นางสาว 773 

อาจารย์ ดร.อมร  ถุงสุวรรณ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 18 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 18 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

075950305093-314  อาทิตย์  กุมภิโร นาย 774 

075950305095-815  อาราม  สีบุญเรือง นาย 776 

076160305123-316  อารียา  อาจหาญ นางสาว 777 

 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

075950306093-217  กมลฉัตร  พรหมรักษา นางสาว 778 

075950306090-818  กมลทิพย์  คล้ายมาลา นางสาว 779 

075950306068-419  กรแก้ว  สุตะไล นางสาว 780 

075950306041-120  กรรณิกา  พร้อมพว่ง นางสาว 781 

075950306096-521  กัญญารัตน์  พรหมประดิษฐ์ นางสาว 782 

075950306016-322  กัลยรัตน์  ชาวท่าทราย นางสาว 783 

075950306043-723  เกวริน  คุ้มกัน นางสาว 784 

075950306080-924  เกียรติยศ  กลีบการะเกตุ นาย 785 

075950306019-725  จักรพรรณ  ป้อมศิลา นาย 786 

075950306020-526  จิรภา  เสาะแสวง นางสาว 787 

อาจารย์ ดร.อมร  ถุงสุวรรณ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 18 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 19 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

075950306094-001  ชนิกานต์  จันแดง นางสาว 789 

075950306031-202  ชนุตพร  โวทวี นางสาว 790 

075950306045-203  ณัฎฐริกา  พรหมสวัสด์ิ นางสาว 791 

075950306101-304  ตติยา  อ้วนนวน นางสาว 792 

075950306087-405  ตะวัน  ภู่พราหมณ์ นางสาว 794 

075950306006-406  ทิษฏยา  คงดีจันทร์ นางสาว 795 

075950306079-107  ธนกร  อ่อนสัมฤทธิ์ นาย 796 

075950306058-508  ธนาพร  วงศ์ศิริ นางสาว 799 

075950306081-709  นภัสสร  เก่าค้อ นางสาว 802 

075950306063-510  นัทธริกา  กรรณทอน นางสาว 803 

075950306104-711  นันติยา  แซ่ด่าน นางสาว 804 

075950306047-812  นันทิยา  จ่าอินทร์ นางสาว 805 

075950306091-613  ปณิดา  สุขร ามิ นางสาว 806 

อาจารย์ ดร.อารีย์  มยังพงษ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 19 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 19 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

075950306036-114  ปวีณา  เรือนทอง นางสาว 807 

075950306097-315  พมิพกานต์  บุญน่ิม นางสาว 812 

075950306035-316  พรีดา  กล่ินชุมพล นางสาว 813 

075950306044-517  ภควดี  มงคลทิพย์ นางสาว 814 

075950306049-418  ภัทรภิวา  ศรีอ่อน นางสาว 815 

075950306018-919  มณีรัตน์  โกสุม นางสาว 817 

075950306050-220  มัสลิน  เจริญสากล นางสาว 818 

075950306027-021  มาริษา  เล็กกระจ่าง นางสาว 819 

075950306004-922  วรรณิศา  รัตน์พลงาม นางสาว 823 

075950306076-723  วรรณิสา  อุตตะมา นางสาว 824 

075950306103-924  วิภารัตน์  ศรีสังข์ นางสาว 826 

075950306051-025  วิสสุตา  หล้าอ่อน นางสาว 827 

075950306084-126  ศิรภัสสร  เดอร์ซิงห์ นางสาว 829 

อาจารย์ ดร.อารีย์  มยังพงษ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 19 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 20 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

075950306070-001  ศิริราช  แก้วพนัตา นางสาว 830 

075950306003-102  ศิริวิมล  รูปคม นางสาว 832 

075950306022-103  ศุภวัฒน์  แซ่ล้ิม นาย 834 

075950306037-904  ศุภิสรา  หนูภักดี นางสาว 835 

075950306001-505  สกุณา  ด าแม็ง นางสาว 836 

075950306033-806  สถาพร  สอนสุข นาย 837 

075950306002-307  สิทธินันท์  สีสัน นาย 838 

075950306030-408  สุกัญญา  แสนสวาด นางสาว 839 

075950306072-609  สุดา  เมฆไหว นางสาว 841 

075950306012-210  สุภาดา  กาละศรี นางสาว 843 

075950306007-211  สุมิตรา  อุทัยนิตย์ นางสาว 844 

075950306032-012  สุรัสวดี  นิมา นางสาว 845 

075850306028-013  ณิชกุล  แซ่เอ๊ียบ นางสาว 850 

อาจารย์เกียรติศักด์ิ  ลาภพาณิชยกุล

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 20 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 20 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

075950316710-914  ธิติวุฒิ  ไตรพฒัน์ นาย 861 

075950316721-615  นพวรรณ  จียะมาภา นางสาว 862 

075850316714-316  ปัณณาธรณ์  ทองอร่าม นางสาว 863 

075950316702-617  ภิญญาพชัร์  แสงทองนิธิศักด์ิ นางสาว 865 

075850316709-318  วรพล  วันทะวงษ์ นาย 866 

 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

075950307021-219  กมลชนก  สุวรรณลาภา นางสาว 870 

075950307048-520  ธัญมณฑน์  สุภาตรี นางสาว 875 

075950307042-821  ธิดารัตน์  ถิน่ขวัญขาว นางสาว 876 

075950307016-222  นริศรา  วงษ์ศรี นางสาว 877 

075950307036-023  ภัทรนันท์  ทิฆมัพรอนันต์ นางสาว 882 

075950307018-824  ภัทราภรณ์  ปู่เต็ม นางสาว 884 

075950307043-625  วศินี  เมธานนท์ไพศาล นางสาว 888 

075950307012-126  หทัยชนก  ภู่เงิน นางสาว 892 

อาจารย์เกียรติศักด์ิ  ลาภพาณิชยกุล

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 20 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 21 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304171-301  กนกพร  นันตรี นางสาว 895 

076160304614-202  กนกวรรณ  ทองสายบัว นางสาว 897 

076160304912-003  กนกวรรณ  สดคง นางสาว 898 

076160304402-204  กนกวรรณ  สังข์แก้ว นางสาว 899 

075950304207-005  กนกวรรณ  โสดา นางสาว 900 

076160304080-606  กนิษฐา  พมิพาภรณ์ นางสาว 902 

076160304625-807  กมลทิพย์  ทึมกระโทก นางสาว 903 

075950304010-808  กมลวรรณ  ดีพลา นางสาว 904 

075950304423-309  กรรณิการ์  สีนานวล นางสาว 905 

075950304062-910  กรรวี  จ าปาทอง นางสาว 906 

076160304174-711  กฤตพร  เรืองอุไร นางสาว 907 

076160304172-112  กฤษฎา  นวาวัฒน์ นาย 908 

075950304254-213  กฤษณะ  จันหาร นาย 909 

อาจารย์ศราวุธ  แดงมาก

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 21 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 21 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304405-514  กัญญานี  จิตติสุทธิ นางสาว 912 

075950304166-815  กัญญาภัค  ล าพรหม นางสาว 913 

075950304332-616  กัญญารัตน์  บุญรอด นางสาว 914 

076160304443-617  กาญจนา  กัลยา นางสาว 915 

075950304415-918  กิตติธัช  เขียวสวัสด์ิ นาย 916 

076160304409-719  กิติยา  ทองสุข นางสาว 917 

075950304296-320  กิรณา  ทองจ ารูญ นางสาว 918 

075950304131-221  เกรียงไกร  พงษ์ไพร นาย 921 

076160304111-922  เกศราภรณ์  แบบอย่าง นางสาว 922 

076160304644-923  เกศสุดา  คงมาศ นางสาว 924 

075950304457-124  เกียรติศักด์ิ  เอ่ียมพลูงาม นาย 926 

076160304809-825  ขนิษฐา  จ าปาคง นางสาว 927 

076160304956-726  ขวัญชนก  เนียมสวย นางสาว 928 

อาจารย์ศราวุธ  แดงมาก

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 21 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 22 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

075950304309-401  ขวัญฤทัย  ปูรณัน นางสาว 929 

075950304238-502  เขมจิรา  จุย้ทอง นางสาว 931 

075950304346-603  คฑามาศ  เรือนทอง นางสาว 933 

075950304310-204  คมธิดา  อุดมอ านวย นางสาว 934 

075950304086-805  จรัญญา  เดชธนาธร นางสาว 936 

075950304289-806  จริยา  แสงสูรย์ นางสาว 937 

076160304064-007  จักรกฤษณ์  ฉันไชย นาย 938 

076160304626-608  จันจิรา  หาญโก่ย นางสาว 939 

075950304015-709  จิตฐบงศ์  เวทการ นางสาว 943 

076160304157-210  จินตนา  มูลแก้ว นางสาว 945 

076160304156-411  จิรกฤติ  ภิรมย์น่ิม นาย 946 

076160304815-512  จิรนันท์  ช่ืนบาน นางสาว 947 

076160304040-013  จิรวรรณ  รัตนพชื นางสาว 948 

อาจารย์อนุมาศ  แสงสว่าง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 22 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 22 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

075950304155-114  จิรวัฒน์  สิรกุล นาย 949 

076160304967-415  จิราพชัร  จาดบรรเทิง นางสาว 950 

076160304975-716  จิรารัตน์  โกทัน นางสาว 951 

076160304816-317  จุฑามาศ  สวนพรหม นางสาว 952 

076160304106-918  จุรีรัตน์  อัคแก้ว นางสาว 953 

075950304418-319  จุฬารัตน์  อ้อมส าโรง นางสาว 954 

076160304033-520  เจนจิรา  สาทิพจันทร์ นางสาว 956 

076160304969-021  ชญาภา  ทองอินทร์ นางสาว 960 

076160304491-522  ชฎาพรรณ  โพธิ์น้ าทรัพย์ นางสาว 961 

075950304304-523  ชนากานต์  ล้ิวรัตนภิรมย์ นางสาว 962 

075950304256-724  ชนานันท์  แก้วพกุิล นางสาว 963 

075950304193-225  ชนาภา  ศรีคร้าม นางสาว 964 

075950304002-526  ชนิตา  ฟกัเทพ นางสาว 965 

อาจารย์อนุมาศ  แสงสว่าง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 22 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 23 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304072-301  ชลธิชา  ยิม้แต้ นางสาว 968 

076160304604-302  ชลธิชา  เย็นสมใจ นางสาว 969 

075950304104-903  ชลิดา  ประกอบจิตร นางสาว 971 

075950304372-204  ชัชพล  วังษา นาย 972 

075950304240-105  ชานุวัตร  อ้ึงอัจจิมากูล นาย 974 

076160304460-006  ชาลินี  จันทปะทักษ์ นางสาว 975 

075950304013-207  ชิณุชา  หลิมพลอย นางสาว 976 

076160304408-908  ชุติกาญจน์  พรหมปัญญา นางสาว 978 

076160304001-209  ชุติวรรณ  มณีโชติ นางสาว 979 

075950304135-310  ฏารินทร์พร  อ่อนพลี นางสาว 982 

075950304484-511  ฐาปนพงษ์  ธ ารงทรัพย์สกุล นาย 983 

076160304921-112  ฐิตาภา  กิจชัยนาท นางสาว 984 

075950304007-413  ฐิติมา  แจ่มผาสุก นางสาว 985 

อาจารย์วรัญญา  สมศิริ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 23 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 23 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

075950304112-214  ฐิติมา  ศิริพรรณาภิรัตน์ นางสาว 986 

075950304113-015  ฐิติมา  อ่ิมยิม้ นางสาว 987 

076160304638-116  ฐิติยาภรณ์  วะภา นางสาว 988 

075950304307-817  ณภัทร  ทองศักด์ิ นาย 989 

076160304470-918  ณภัทร  สุตินกาศ นางสาว 990 

075950304468-819  ณรงค์ศักด์ิ  บางพงศ์ นาย 991 

075950304064-520  ณัฐกานต์  ปุยอรุณ นางสาว 992 

075950304488-621  ณัฐกานต์  สินสมุทร์ นางสาว 993 

075950304070-222  ณัฐชยา  ว่องกสิการ นางสาว 995 

076160304131-723  ณัฐชา  วงษ์เจริญ นางสาว 996 

076160304963-324  ณัฐฐา  สังกะสินสู่ นางสาว 997 

076160304413-925  ณัฐตรา  นิยมานนท์ นางสาว 999 

076160304130-926  ณัฐพร  เซ้งเครือ นางสาว 1003 

อาจารย์วรัญญา  สมศิริ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 23 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 24 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

075950304189-001  ณัฐพร  บุญเจริญ นางสาว 1004 

075950304065-202  ณัฐรัตน์  ลีสี นางสาว 1006 

075950304311-003  ณัฐริกา  เกิดจังหวัด นางสาว 1007 

075950304122-104  ณัฐริกา  ภูมิลา นางสาว 1008 

075950304402-705  ณัฐริกา  หงษ์ทอง นางสาว 1009 

075950304019-906  ณัฐวรรณ  ศิริปรุ นางสาว 1010 

076160304182-007  ณัฐวุฒิ  พรมมา นาย 1011 

075950304036-308  ณัฐสินี  จีระวัฒนรักษ์ นางสาว 1012 

075950304160-109  ณิชาบูล  พณิพาทย์ นางสาว 1013 

076160304490-710  ณิภาดา  กาญจนเตมีย์ นางสาว 1015 

076160304005-311  ณิศาลักษณ์  ว่องประเสริฐ นางสาว 1016 

076160304923-712  ดวงใจ  ศิริยา นางสาว 1018 

076160304630-813  ดัลลัชวรรณ  มุสิกสุตร นางสาว 1020 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ  พมิพแ์พทย์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 24 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 24 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304417-014  เดือน  ประทุมมา นางสาว 1022 

076160304901-315  ตวงรัตน์  ทองมัง่ นางสาว 1023 

075950304490-216  ติรฉมา  วงษ์บุตรดี นางสาว 1024 

076160304133-317  ทรงกรต  เธียระเศียร นาย 1025 

075950304300-318  ทวีศักด์ิ  เพชรสุขสันต์ิ นาย 1026 

075950304497-719  ทัตพชิา  ชูพรหมแก้ว นางสาว 1027 

076160304456-820  ทัศนีย์  เล่ียมทอง นางสาว 1028 

076160304061-621  ทานตะวัน  สุขนิรันดร์ นางสาว 1029 

075950304487-822  ธนชิต  หล่อสมฤดี นาย 1031 

076160304183-823  ธนพร  โสภา นางสาว 1032 

076160304961-724  ธนภรณ์  เนตรเปรม นางสาว 1033 

076160304444-425  ธนภูมิ  จงประสิทธิ์ นาย 1034 

075950304066-026  ธนัญญา  เอกอมรอรุณ นางสาว 1035 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ  พมิพแ์พทย์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 24 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 25 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

075950304211-201  ธรัลหทัย  คนหาญ นางสาว 1038 

076160304102-802  ธัญญาลักษณ์  บริสุทธิ์ นางสาว 1039 

075950304376-303  ธัญมน  อุ่นจังหาร นางสาว 1040 

075950304041-304  ธัญสุดา  มาลา นางสาว 1042 

075950304045-405  ธันยารัตน์  ส าราญฤทธิ์ นางสาว 1044 

075950304465-406  ธีรทัศน์  มีแสง นาย 1045 

076160304437-807  ธีรพงศ์  เปรมปรีด์ิ  นาย 1046 

076160304911-208  ธีรภัทร  ไชยวงศ์ นาย 1047 

075950304108-009  ธีรัตม์  คีรินทร์ นาย 1048 

075950304226-010  นพดล  เล็กโท นาย 1050 

076160304473-311  นพมาศ  ตุธรรม นางสาว 1051 

075950304082-712  นพรัตน์สุวรรณ  มีขันทอง นาย 1052 

076160304404-813  นภัทร์  เจษลินณ์ นางสาว 1053 

อาจารย์ ดร.กวิน  มากธนะรุ่ง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 25 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 25 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304628-214  นภัสวรรณ  ประเสริฐศิริกูล นางสาว 1054 

075950304190-815  นภัสสร  มูลงาม นางสาว 1055 

075950304152-816  นภาพร  ทิพยศรี นางสาว 1056 

075950304072-817  นราธิป  มูลผดุง นางสาว 1057 

075950304188-218  นฤพนธ์  สุขงาม นาย 1060 

075950304278-119  นฤมล  เกล้ียงเกลา นางสาว 1061 

075950304061-120  นฤมล  เจริญธัญกรณ์ นางสาว 1062 

076160304012-921  นันท์นภัส  หนูคง นางสาว 1065 

075950304306-022  นิภาพร  พมินิวาส นางสาว 1067 

076160304421-223  นิภาพร  อักษรพมิพ์ นางสาว 1068 

076160304952-624  นิภาวัล  นามจันดา นางสาว 1069 

075950304004-125  บรรพต  กิจเจริญ นาย 1072 

076160304618-326  บัณฑิตา  ปัญญางาม นางสาว 1073 

อาจารย์ ดร.กวิน  มากธนะรุ่ง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 25 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 26 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304483-201  บุศรินทร์  เกษทอง นางสาว 1076 

076160304082-202  บุษกร  แจ่มสน นางสาว 1077 

076160304435-203  บุษสิตา  แพทอง นางสาว 1078 

076160304817-104  บุหงา  ซ้ายจันทึก นางสาว 1079 

076160304902-105  เบญจพร  สมจริง นางสาว 1080 

076160304152-306  เบญจมาศ  ศรีค าภา นางสาว 1081 

075950304287-207  เบญจวรรณ  แป้นมอญ นางสาว 1083 

075950304308-608  ปฏิญญา  ปล้ืมสระไชย นางสาว 1084 

076160304919-509  ปฐมพงศ์  รอดจันทร์ นาย 1085 

075950304005-810  ประภาพร  เก่งกาจ นางสาว 1088 

076160304636-511  ปรางทิพย์  จูม่วง นางสาว 1091 

076160304805-612  ปริญญา  จันทมาตร์ นาย 1092 

076160304085-513  ปรีณาพรรณ  เสริมรัมย์ นางสาว 1093 

ดร.ธนภณ  รัชตกุลพฒัน์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 26 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 26 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

075950304380-514  ปวริศร์  บุญรักษ์ นาย 1096 

076160304011-115  ปวีณา  เกตุส าโรง นางสาว 1097 

075950304056-116  ปวีย์สุดา  เหลืองเพิ่มสกุล นางสาว 1098 

075950304405-017  ปัญจานุช  เล๊าะม๊ะ นางสาว 1099 

076160304915-318  ปัณฑิตา  ชุมตันติ นางสาว 1101 

076160304610-019  ปัทมาวรรณ  คันธิก นางสาว 1102 

075950304237-720  ปาณณัฐฐา  เช้ือพนัธ์ นางสาว 1103 

075950304059-521  ปาณิศา  จิตต์วัฒนนุกูล นางสาว 1104 

075950304288-022  ปิ่นหทัย  พริพฒัน์ นางสาว 1107 

076160304084-823  ปิยะธิดา  อินทะอุด นางสาว 1108 

075950304173-424  ปิยะวรรณ  อยูบุ่ญมี นางสาว 1109 

076160304184-625  ปิยาภรณ์  ชัยสาร นางสาว 1110 

075850304032-426  พงศธร  หาน้อย นาย 1111 

ดร.ธนภณ  รัชตกุลพฒัน์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 26 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 27 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

075950304411-801  พงศภัค  ตรีประสิทธิกุล นาย 1112 

075950304228-602  พชร  ค าภิรมย์ นางสาว 1113 

076160304601-903  พชรมน  พว่งเสือ นางสาว 1114 

076160304018-604  พนิดา  คงชุ่มช่ืน นางสาว 1115 

076160304620-905  พรจรัส  ญาณสุภาพ นางสาว 1119 

075950304224-506  พรชิตา  ค าวัน นางสาว 1120 

075950304126-207  พรทิพา  ชอบช่ืน นางสาว 1121 

075950304295-508  พรปวีณ์  วิสต้า นางสาว 1123 

076160304910-409  พรพรรณ  ช่ืนชม นางสาว 1124 

075950304163-510  พรพรรณ  ตันเสถียร นางสาว 1125 

075950304167-611  พรพมิล  สุขสวัสด์ิ นางสาว 1126 

076160304167-112  พรรณพร  ลาสุ นางสาว 1129 

075950304094-213  พรรณลิตา  ทรัพย์นวพร นางสาว 1130 

อาจารย์ ดร.ภิญญา  มากธนะรุ่ง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 27 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 27 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304430-314  พรสุดา  เปภักดี นางสาว 1131 

076160304075-615  พฤศพล  สุขสมโสตร นาย 1132 

075850304313-816  พลอยชมพู  แสนประสิทธิ์ นางสาว 1133 

076160304032-717  พชัราภรณ์  สังข์แก้ว นางสาว 1134 

076160304603-518  พชัรี  จันทร์ทรัพย์ นางสาว 1136 

075950304285-619  พทัธวรรณ  บุญอร่าม นางสาว 1137 

075950304429-020  พชิญา  ดีค า นางสาว 1139 

075950304033-021  พมิพผ์กา  บุญน ามา นางสาว 1141 

075950304101-522  พมิพว์รีย์  หมอกลาง นางสาว 1142 

076160304086-323  พมิลพรรณ  วงษา นางสาว 1143 

076160304968-224  พรีณัฐ  เผ่ากันทะ นางสาว 1144 

076160304802-325  พร์ีพสิิษฐ์  ศรสุวรรณกิจ นาย 1145 

076160304492-326  พธุิตา  อินทรชารี นางสาว 1146 

อาจารย์ ดร.ภิญญา  มากธนะรุ่ง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 27 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 28 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304606-801  เพญ็นภา  เขินไพร นางสาว 1147 

076160304407-102  เพญ็นภา  สะเภา นางสาว 1148 

076160304960-903  แพรวพรรณ  เจษฎางกูล นางสาว 1151 

075950304192-404  ฟา้รุ่ง  ลีสินลา นางสาว 1152 

075950304151-005  ภคพร  บุญจฑิตย์ นางสาว 1153 

075950304236-906  ภัทรภร  วันสกุล นางสาว 1154 

076160304074-907  ภัทรวดี  แสนขันติ นางสาว 1155 

075950304153-608  ภัทรสุดา  แซ่ล้ิม นางสาว 1156 

076160304629-009  ภัทราพร  ทองย้อย นางสาว 1157 

076160304472-510  ภาณุพงศ์  ใจราช นาย 1161 

076160304646-411  ภาวนา  ศรีสังข์ นางสาว 1162 

076160304140-812  ภูริชญา  นิลศร นางสาว 1164 

076160304031-913  ภูษณิศา  ห้วยหงษ์ทอง นางสาว 1165 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธัส  ทัพมงคล

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 28 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 28 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

075950304009-014  มลฤดี  คงสมทอง นางสาว 1168 

076160304623-315  มัณฑนา  วงษ์วิจารณ์ นางสาว 1169 

076160304634-016  มัดหวาย  นุชทรัพย์ นาย 1170 

075950304301-117  มัลลิตา  นวนน่ิม นางสาว 1171 

076160304970-818  มินตรา  ขาวสอาด นางสาว 1173 

075950304195-719  เมทกานต์  จักรอินทร์ นางสาว 1174 

075950304303-720  เมธาพร  หน่อปรีดา นางสาว 1176 

075950304384-721  รพวีรรณ  แก้วงาม นางสาว 1179 

075950304058-722  รักชนก  ช านาญเรือ นางสาว 1180 

075950304387-023  รักษ์มณี  นรธีร์ดิลก นางสาว 1181 

075950304194-024  รัตนพงษ์  ชัยศิริลาภ นาย 1182 

075950304430-825  รัตนาพร  ขันธวัช นางสาว 1183 

076160304034-326  รัศมี  ศรีศิริสกุล นางสาว 1184 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธัส  ทัพมงคล

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 28 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 29 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304186-101  รุ่งทิวา  วังปลาทอง นางสาว 1186 

075950304001-702  ลักษณ์สุภา  สุขวิสุทธิ์ นางสาว 1187 

075950304168-403  ลัดดาวัลย์  แหวนแก้ว นางสาว 1188 

076160304136-604  วณัฐพงศ์  วิชุมา นาย 1189 

076160304611-805  วนิดา  สวัสดี นางสาว 1191 

076160304121-806  วรกาญจน์  เสนจันทร์ฒิไชย นางสาว 1192 

075950304431-607  วรดา  ยอดทหาร นางสาว 1193 

076160304406-308  วรรณรัตน์  จันทร์แย้ม นางสาว 1196 

075950304128-809  วรรณา  เต็ง นางสาว 1197 

076160304813-010  วรวรรณณี  คงดารา นางสาว 1199 

075950304154-411  วรวุฒิ  สุขเรือง นาย 1200 

075950304323-512  วรานนท์  ไทยสยาม นาย 1202 

075950304092-613  วรานุช  อรรคพงษ์ นางสาว 1203 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านงค์  จันทโชโต

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 29 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 29 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304115-014  วราพร  ค าหนู นางสาว 1204 

075950304031-415  วราภรณ์  ปรีน้อย นางสาว 1206 

076160304479-016  วรินญา  นามพมิล นางสาว 1208 

075950304183-317  วรินทร  วิวิธอ าพน นางสาว 1209 

075950304456-318  วริศรา  แก้วแจ้ง นางสาว 1211 

076160304103-619  วรุณยุภา  ไชยมุงคุณ นางสาว 1212 

076160304973-220  วลัยพร  ต่อรัตน์ นางสาว 1213 

075950304427-421  วัชชริภา  อาทากูล นางสาว 1214 

076160304613-422  วันวิสา  ปิงยศ นางสาว 1217 

076160304020-223  วาสนา  ชูช่วย นางสาว 1219 

075950304286-424  วิชาดา  สังเกตุกิจ นางสาว 1220 

075950304127-025  วิภาวี  จันทร์หอม นางสาว 1221 

075950304244-326  วิยดา  ประจง นางสาว 1223 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านงค์  จันทโชโต

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 29 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 30 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

075950304142-901  วิรัญชณา  นาโสก นางสาว 1224 

075950304227-802  วีรดา  จันทร์หอม นางสาว 1226 

076160304416-203  วีรยา  สิงห์น้อย นางสาว 1227 

075950304357-304  วีรวรรณ  จุนระแฉ่ง นางสาว 1228 

075950304043-905  ศนกฤต  สวนชูผล นางสาว 1230 

075950304495-106  ศรสวรรค์  ใจเทียมศักด์ิ นางสาว 1231 

076160304027-707  ศรัญญา  เกิดยอด นางสาว 1232 

076160304822-108  ศรัญญา  รัศมี นางสาว 1233 

075950304421-709  ศศิธร  เฉลิมศักด์ิ นางสาว 1236 

075950304175-910  ศศิธร  บุญศรัทธา นางสาว 1238 

075950304412-611  ศศิปภัสร์  โชติสุวภัทรนิกุล นางสาว 1239 

076160304135-812  ศิรดา  ศิริพนัธ์ นางสาว 1241 

075950304284-913  ศิรินภา  ดังถวิล นางสาว 1242 

อาจารย์คัมภีร์  เนตรอัมพร

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 30 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 30 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304955-914  ศิรินภา  บุญประเทือง นางสาว 1243 

076160304637-315  ศิรินภา  ฝ้ันสาย นางสาว 1244 

075950304403-516  ศิริเนตร์  ข าภักด์ิ นางสาว 1245 

076160304014-517  ศิริพร  ศิริลักษณ์ นางสาว 1246 

075950304409-218  ศิริพชัร  รุ่งตระกูล นางสาว 1247 

075950304177-519  ศิริภัสสร  ชุมค า นางสาว 1248 

076160304645-620  ศิริรัตน์  ขวัญใจ นางสาว 1250 

075950304090-021  ศิริวรรณ  โสภา นางสาว 1251 

075950304496-922  ศุภชัย  ยโสธร นาย 1252 

075950304347-423  ศุภณัฐ  ธิติธรรมศักด์ิ นาย 1253 

076160304188-724  ศุภรัตน์  ภูมิสัย นางสาว 1254 

075950304354-025  ศุภวิชญ์  มีแวว นาย 1255 

075950304479-526  ศุภสุตา  จิตสดใส นางสาว 1256 

อาจารย์คัมภีร์  เนตรอัมพร

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 30 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 31 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304905-401  ศุภานัน  ฉิมพดั นางสาว 1257 

076160304062-402  สมฤทัย  เกิดมากมี นางสาว 1259 

075950304006-603  สายธาร  นาคคล้าย นางสาว 1262 

075950304162-704  สาริณี  ฟุ้งขจร นางสาว 1263 

076160304429-505  สาลินี  ยุทธสิงห์ นางสาว 1264 

075950304241-906  สาวิตรี  อังคตรีรัตน์ นางสาว 1265 

075950304395-307  สิริกร  เด่นดวงไพโรจน์ นางสาว 1266 

075950304202-108  สิรินดา  สอนสวัสด์ิ นางสาว 1267 

076160304132-509  สิรินภา  เปรมช่ืน นางสาว 1268 

075950304102-310  สิริพร  เอ่ียมวัฒนะ นางสาว 1269 

075950304026-411  สิริลัดดา  จงกล นางสาว 1270 

076160304972-412  สิเรียม  มีแก้ว นางสาว 1271 

075950304208-813  สุจิตตรา  สนใจแท้ นางสาว 1275 

อาจารย์รณพร  พทัิกษ์มวลชน

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 31 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 31 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

075950304117-114  สุชาดา  จันทเอ นางสาว 1276 

075950304191-615  สุชานันท์  ณ ระนอง นางสาว 1277 

075950304203-916  สุชาพดี  ปันดี นางสาว 1278 

076160304137-417  สุชารัตน์  ด้วงเงิน นางสาว 1279 

076160304810-618  สุณิสา  ศรีนาค นางสาว 1280 

076160304452-719  สุดารัตน์  ทองเจือ นางสาว 1281 

076160304957-520  สุดารัตน์  รอดสุขแรง นางสาว 1282 

075950304245-021  สุตาภัทร  ค าภา นางสาว 1284 

076160304627-422  สุทธิดา  สิทธิโชติ นางสาว 1286 

075950304350-823  สุทธิดา  สุทธิประภา นางสาว 1287 

075950304201-324  สุธิพงษ์  สุฤทธิ์ นาย 1289 

076160304411-325  สุนิตา  หงษาวงค์ นางสาว 1291 

076160304635-726  สุประวิทย์  รัตนไพบูลย์ นาย 1293 

อาจารย์รณพร  พทัิกษ์มวลชน

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 31 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

13
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 32 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

075950304425-801  สุปรียา  เจตน์แจ้งจิตต์ นางสาว 1294 

076160304632-402  สุภัชดา  มัน่หมาย นางสาว 1295 

075950304345-803  สุภาพร  ภาคสุโพธิ์ นางสาว 1296 

075950304088-404  สุภาภรณ์  ศิริบูรณ์ นางสาว 1297 

076160304019-405  สุวรรณา  หล้าศรี นางสาว 1301 

075950304435-706  สุวัฒน์  วันอุดม นาย 1302 

076160304060-807  เสาวลักษณ์  นราคม นางสาว 1304 

076160304427-908  เสาวลักษณ์  อุปพงษ์ นางสาว 1305 

076160304820-509  โสภาพรรณ  ค าปินะ นางสาว 1307 

075950304437-310  โสรยา  แซ่กง นางสาว 1308 

075950304318-511  หทัยชนก  ศรีอินกิจ นางสาว 1309 

075950304455-512  หฤทัย  ศรีแสง นางสาว 1310 

075950304055-313  อทิตยา  เกิดศิริ นางสาว 1311 

อาจารย์พลภัทร  พลบูรณ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 32 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 32 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304004-614  อธิติ  ทองดี นาย 1312 

075950304079-315  อนุวัฒน์  หนูเพง็ นาย 1313 

075950304259-116  อเนชา  เงินนาค นาย 1314 

075950304477-917  อภิชญา  ก่ าเสน นางสาว 1315 

076160304920-318  อภิสรา  คนจะ นางสาว 1317 

076160304153-119  อมรรัตน์  วรรณวงษ์ นางสาว 1318 

075950304137-920  อมิตวรรณ  ชัยขันธ์ นางสาว 1319 

075950304081-921  อรณัส  เพช็รทวี นางสาว 1320 

075950304272-422  อรนภา  อัศวปรีชา นางสาว 1322 

075950304262-523  อรรถวุฒิ  พานทอง นาย 1325 

076160304081-424  อรวรรณ  กล่ าวงษ์ นางสาว 1326 

076160304478-225  อรอารีย์  อโรชากุล นางสาว 1327 

075950304038-926  อริสรา  ท้ังไพศาล นางสาว 1328 

อาจารย์พลภัทร  พลบูรณ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 32 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 33 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304025-101  อลิษา  คงสมฤทธิ์ นางสาว 1329 

076160304015-202  อสมา  โกมลชาติ นางสาว 1330 

075950304247-603  อัจฉรา  คหินทพงศ์ นางสาว 1332 

076160304423-804  อัจฉรา  ต้นเกตุ นางสาว 1333 

076160304068-105  อัจฉราพรรณ  ศรีสวัสด์ิ นางสาว 1335 

076160304105-106  อัญญารัตน์  เขียวขจี นางสาว 1338 

075950304269-007  อัมพร  เอ่ียมสะอาด นางสาว 1339 

076160304966-608  อาทิตยา  อาจหยุด นางสาว 1340 

076160304806-409  อาธิสรา  ชาวชายโขง นางสาว 1341 

075950304486-010  อาภารัตน์  ส าเภาลอย นางสาว 1342 

075950304261-711  อารยา  ด าค าภา นางสาว 1343 

075950304428-212  อาริสา  หมดกลม นางสาว 1344 

076160304917-913  อารียา  การดี นางสาว 1345 

อาจารย์สุพตัรา  อภิชัยมงคล

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 33 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 33 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076160304436-014  อารีรัตน์  ตุ้มนิลการ นางสาว 1346 

076160304640-715  อารีวรรณ  ตรีสาม นางสาว 1348 

075950304297-116  อิสปรียา  ดุลยเวสาสุข นางสาว 1350 

075950304291-417  อุษา  ชุ่มสูงเนิน นางสาว 1351 

076160304907-018  เอ้ือมพร  สุขไสย นางสาว 1353 

075850304076-119  อามีนา  แซะอาหลี นางสาว 1356 

075950302236-120  กรกฎ  ไกลถิน่ ว่าท่ีร้อยตรี 1357 

076160305016-921  กฤษณพล  ชงัดเวช ว่าท่ีร้อยตรี 1358 

075850305042-222  เจษฎา  บัณฑิตสินทรัพย์ ว่าท่ีร้อยตรี 1359 

076160304057-423  เฉลิมพล  เสนาะค า ว่าท่ีร้อยตรี 1360 

076160303344-724  ชวกร  น่ิมผ้ึง ว่าท่ีร้อยตรี 1361 

075950303296-425  ณัฐพล  เอียงเป้ ว่าท่ีร้อยตรี 1362 

075950302240-326  ทัตพทัิกษ์  คงถาวรวณิชย์ ว่าท่ีร้อยตรี 1363 

อาจารย์สุพตัรา  อภิชัยมงคล

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 33 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 34 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ

075950304371-401  ธีรภัทร  พลเสนา ว่าท่ีร้อยตรี 1365 

076160303553-302  ภัทรชัย  กฤษสุริยา ว่าท่ีร้อยตรี 1366 

075950304388-803  วชิรวิชญ์  ชวนะ ว่าท่ีร้อยตรี 1368 

076160305018-504  ศราวุฒิ  เขตร์อรัญ ว่าท่ีร้อยตรี 1370 

075850302237-105  อลงกรณ์  อยูช่ั่วกัลป์ ว่าท่ีร้อยตรี 1371 

075950302325-206  กัญญาวีร์  เวียร์รา ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1372 

076160304607-607  ชณัฐฌา  คงเจริญ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1374 

076160304163-008  ชลทิชา  สนเพช็ร ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1376 

075950304482-909  ฐิตาภรณ์  รอดกลาง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1377 

076160303551-710  ณัฏฐินันท์  กฤษสุริยา ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1379 

075950304293-011  ณัฐสุดา  คงสนุ่น ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1380 

076160304008-712  ดารารัตน์  อุดม ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1381 

075950304225-213  นลิตา  แฝงทรัพย์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1382 

อาจารย์สโรชิน  แผ้วพลสง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 34 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 34 ด้านขวา)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ

076160304009-514  ภัทรีลักษณ์  หมัน่มี  ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1383 

076160304471-715  รัตตวัลย์  อุบลชัย ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1384 

075950304472-016  วรนารถ  ชัยบุรมย์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1385 

075950305108-917  วรรณภา  ศิลปไพลาศ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1386 

075950303100-818  วลัยลักษณ์  นักร้อง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1387 

076160304462-619  ศิริลักษณ์  ศิริวารินทร์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1388 

076160304129-120  ศุภสร  สว่างรัตน์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1389 

075950303211-321  สิริกร  สิทธิปัญญาภรณ์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1390 

075950304417-522  สุฮัยนี  มาลี ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1391 

076160304087-123  อรวรรณ  วงษ์สลุง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1392 

076160305022-724  อารียา  ปาละบุตร ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1394 

076160304459-225  อารียา  แสงวิมาน ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1395 

075850304306-226  ศิริลักษณ์  อุดมเสรี สิบเอกหญิง 1397 

อาจารย์สโรชิน  แผ้วพลสง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 34 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

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

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 35 ด้านซ้าย)

รอบวันรับจริง วันอังคารที ่8 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ

076160303557-401  ศุภกิจ  อินมา จ่าเอก 1398 

076160304922-902  จักรกฤช  พกุนุช สิบตรี 1399 

อาจารย์ญาณินท์  สายหยุด

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต
ชุดท่ี 1 (แถวท่ี 35 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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