
รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 1 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (คหกรรมศาสตร)์ 

126270707502-903  กรวรรณ  กรรณิการ์ นางสาว 1 

126170707507-004  คมกริช  ฉายศรี นาย 2 

126170707508-805  ชานนท์  มหาสิงห์ นาย 4 

126170703506-606  เติมพงษ์  สร้อยจรุง นาย 6 

126170707506-207  ธณัฐพล  เวียงสิมมา นาย 7 

126170707514-608  ธนัชพร  กล่ันผลหร่ัง นางสาว 8 

126070703511-809  ธีรพล  ฟา้ค าตัน นาย 9 

126170703507-410  ปัณณวิชญ์  หมาดหนุด นาย 10 

125970703516-911  ยลลดา  พระหุชา นางสาว 11 

126270703514-812  รุ้งนภา  สนพะเนาว์ นางสาว 12 

125970703501-113  วรรธนา  อินทวงค์ นางสาว 13 

  

   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)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 1 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (คหกรรมศาสตร)์ 

126270703511-414  ศุภพล  เมธีเสริมสกุล นาย 14 

126270706501-215  ศุภสรรค์  จวงเจิม นาย 15 

126270703507-216  สิริลักษณ์  พานุช นางสาว 16 

126270703509-817  สุมิตา  สุขหอม นางสาว 19 

126270706503-818  อนุพงษ์  ภูสีเขียว นาย 20 

126170706506-319  อภิสิทธิ์  หลังโส๊ะ นาย 21 

126270703502-320  อมรศรี  แซ่ตัน นางสาว 22 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

126050702315-721  นาถนภา  ประกิระสา นางสาว 23 ทอง

126050703002-022  เมธาสิทธิ์  ต้ังเรือนรัตน์ นาย 24 ทอง

126260702017-423  กฤษณพร  พุ่มนุ่ม นาย 27 

126050703113-524  กัญญรัตน์  เทพานนท์ นางสาว 28 

126050702209-225  จักกฤช  วงษ์ประดิษฐ์ นาย 29 

126050701002-226  จิดาภา  สาระชู นางสาว 30 

  

   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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รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 2 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

126260704002-401  จุฬาลักษณ์  ดับโรค นางสาว 31 

126260702041-402  ฐิติพร  ปุมสันเทียะ นางสาว 33 

126050703037-603  ปฐมาวดี  ชาตะวิทยากูล นางสาว 34 

126050704028-404  ปิยะ  อ่ิมศรี นาย 35 

126050702015-305  เพชรกรณ์  ภู่สาย นางสาว 36 

126050703010-306  ฟาติมา  แอสุวรรณ์ นางสาว 37 

126050702018-707  ภนิตา  เหล็กเพชร นางสาว 38 

126050701027-908  ภริน  ณิชกุลชาญภัทร นางสาว 39 

126050702128-409  มธุรส  ศิริพศิ นางสาว 40 

126050704019-310  ยุทธนา  โทอรัญ นาย 41 

126050702017-911  ระพพีร  สมุทรสิทธิไชย นางสาว 42 

126050702043-512  รุจรินทร์  ชิวค้า นางสาว 43 

126050702025-213  วงศธร  วงษ์นครินทร์ นาย 44 

  

   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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รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 2 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

126050702451-014  สุภัสสรา  ราชูพมิล นางสาว 46 

126050701019-615  อภิญญา  ประภารัตน์ นางสาว 47 

126050702448-616  อมรรัตน์  ทิพย์น้อย นางสาว 48 

126050704123-317  จุฑาภรณ์  จันทร์สวย ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 49 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

126050702333-018  กาญจนาพร  ปุญญะจินดาเลิศ นางสาว 50 

126050703012-919  เขตโสภณ  ปานจนะ นาย 52 

126050702037-720  จิตรอนงค์  บุญน า นางสาว 54 

126050702030-221  จินห์ปภา  สมศรี นางสาว 55 

126050702006-222  จิรเมธ  งางาม นาย 56 

126050703009-523  จิรัชญา  จามจุรี นางสาว 57 

126050703049-124  จุฬาลักษณ์  จัน่แย้ม นางสาว 59 

126260702026-525  ณรงค์เดช  หล้าบ้านโพน นาย 60 

126050701032-926  ณัฐกฤต  โต๊ะยิ นาย 61 

  

   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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รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 3 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

126260702042-201  ณัฐพร  เพยีรโพธิ์กลาง นางสาว 62 

126050702205-002  ดลนภา  ชาวหัวเวียง นางสาว 64 

126050704025-003  ทิพย์ภาภรณ์  รักษาศรี นางสาว 66 

126050702452-804  เทียมเทพ  รุ่งอินทร์ นาย 67 

126260702014-105  ธงฉัตร  คล้ายศรี นาย 68 

126050702413-006  ธนากร  เทียนจีน นาย 69 

126260702055-407  นิรมล  แซ่จึง นางสาว 71 

126260702066-108  นุสรา  การุณรัตน์ นางสาว 72 

126050702011-209  บังอร  กานดา นางสาว 73 

126050702441-110  ประภาศิริ  ปรางศรี นางสาว 74 

126050702042-711  ปวัฒน์วงศ์  อรุณรัตน์ นาย 75 

126050702450-212  พรนภัส  วณิชชากรวิศิษฏ์ นางสาว 76 

126050701037-813  ฟา้  มูลสิติ นางสาว 77 

  

   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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มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 3 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

126050702003-914  มนัสนันท์  ภู่ประพนัธ์ นางสาว 78 

126050704023-515  รุ่งทิวา  ดวงสุดา นางสาว 80 

126050705048-116  ลลิตา  นุขุนทด นางสาว 81 

126050702429-617  วัชโรธร  ต้ังใจทองดี นาย 82 

126050701014-718  ศิวดล  วงษ์อุทร นาย 85 

126050701023-819  สุกัญญา  พรมภักด์ิ นางสาว 87 

126050704055-720  สุธิดา  เหล่าวัชรินทร์ นางสาว 88 

126050702027-821  อมราพร  เกิดโพธิ์ชา นางสาว 89 

126050702331-422  อาทิตยา  เปล่ียนเท่ียงธรรม นางสาว 90 

126050702444-523  อารีลักษณ์  เสง่ียมศักด์ิ นางสาว 91 

126050704017-724  ฐิติวรดา  บุญเพช็ร์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 93 

126050702132-625  วิราณี  พมิพง์าม ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 94 

 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย) 

126050701004-826  กฤติกา  พงษ์ธีระ นางสาว 95 

  

   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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ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 4 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย) 

126050701024-601  ธนิกา  เจริญดี นางสาว 96 

126050701011-302  พชิญาภรณ์  เก่าบางยาง นางสาว 97 

126050701036-003  รวิพล  ปั้นทรัพย์ นาย 98 

126050701013-904  สุธาพร  ศศิวิมลรัตนา นางสาว 99 

126050701010-505  สุภัสรา  ชุติวรรณโสภณ นางสาว 100 

126050701009-706  เอมวลี  สว่างวงษ์ นางสาว 101 

 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126260702077-807  กมลพรรณ  อ่ิมใจ นางสาว 102 

126260702043-008  กมลลักษณ์  สุขใย นางสาว 103 

126050702409-809  กฤษฎา  พทัิกษ์จินดา นาย 104 

126260702030-710  กฤษณะ  อินทวงศ์ นาย 105 

126050702324-911  ก่อเกียรติ  มาเอ่ียม นาย 106 

126050702436-112  กัญชลิกา  ปรีชา นางสาว 107 

126050702123-513  กานต์  สุประภากร นาย 109 

  

   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
https://rmutp.ac.th/gradcheck/for-staff



รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 4 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126050702203-514  กิตติวัฒน์  แตงแก้ว นาย 111 

126050702327-215  เกริกเกียรติ  กระมุท นาย 112 

126050702031-016  คณัฐพล  ศรมณีธรรม นาย 113 

126050702325-617  จตุพร  เกินหน้า นาย 114 

126050702437-918  จักรธร  ภูมิมาศ นาย 115 

126050702114-419  จักรพนัธ์  ช่ืนสกุล นาย 116 

126050702322-320  จันทกานต์  ปัญญามัง นางสาว 117 

126260702075-221  จันทร์เพญ็  ขามชัยกุล นางสาว 118 

126260702035-622  จุฑารัตน์  สามเกษร นางสาว 121 

126050702430-423  ชนนิกานต์  กรานมณี นางสาว 122 

126050702427-024  ชยุต  เปรมสวัสด์ิ นาย 123 

126050702235-725  ชวพล  พวงนาค นาย 125 

126260702018-226  ชวิน  เสร็จกิจ นาย 126 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 5 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126260702040-601  ญาณันธร  ถาวรสุข นาย 130 

126260702067-902  ฐิฏิวัฒน์  อุ่นซิม นาย 131 

126050702446-003  ฐิติยา  โลมรัตน์ นางสาว 132 

126050702024-504  ณัฏฐพฒัน์  คละพลู นาย 133 

126050702113-605  ณัฐกัลย์  เสือเอก นางสาว 134 

126260702046-306  ณัฐฐิกานต์  เฮงวัฒนะ นางสาว 135 

126260702011-707  ณัฐธิดา  คงรักษ์ นางสาว 136 

126050702332-208  ณัฐนิชา  ฉวีศักด์ิ นางสาว 137 

126050702236-509  ณัฐพล  สาวนะชัย นาย 138 

126260702070-310  ณัฐมน  สกุลปักษ์ นางสาว 139 

126050702120-111  ณัฐวรา  หยวกขยัน นางสาว 140 

126050702115-112  ณิชมน  จันทฤก นางสาว 143 

126050702141-713  ดนุพร  หนูชูเช้ือ นาย 144 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 5 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126260702029-914  เดชธิป  สุขสวัสด์ิ นาย 145 

126050702142-515  ไตรสิทธิ์  ตันเจริญ นาย 146 

126050702009-616  ทนง  ทองสงวน นาย 147 

126260702068-717  ทรงศักด์ิ  กรแก้ว นาย 148 

126050702406-418  ทศพร  วิจักขณา นาย 149 

126050702411-419  ทศพล  กิตติอุดม นาย 150 

126260702065-320  ทิพยสุดา  ศรีพนัธบุตร นางสาว 151 

126260702078-621  ทิพย์สุวรรณ์  เลยกลาง นางสาว 152 

126050702239-922  ธนพร  ปฐมรัตน์ นางสาว 153 

126260702036-423  ธนภรณ์  ภัทรธาดา นางสาว 154 

126050702127-624  ธีร์จุฑา  คชโตนด นางสาว 156 

126260702009-125  ธีรเจต  พลายงาม นาย 157 

126050702124-326  นพรัตน์  ศรีไพบูลย์ นาย 158 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 6 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126050702125-001  นภัสสร  บัวบ ารุง นางสาว 159 

126050702428-802  นภาพร  เขียวสวาท นางสาว 160 

126050702423-903  นรัณต์รัตน์  ชาญนิตย์ นางสาว 161 

126260702001-804  นัชณีย์  เสกสัน นางสาว 162 

126050702220-905  นัฐชา  สุขเฉลิมศรี นางสาว 163 

126050702210-006  นันท์นภัส  แย้มสุข นางสาว 164 

126050702456-907  น้ าหวาน  หิรัญโท นางสาว 166 

126050702314-008  นิมมิตา  เฉลิมอรรถ นางสาว 168 

126050702109-409  นิรมล  แตงพกุ นางสาว 169 

126050702401-510  นิวัตน์  สกุลสัน นาย 170 

126050702402-311  บุณณดา  พงษ์สกุล นางสาว 171 

126260702034-912  เบญจมาภรณ์  ค านวล นางสาว 174 

126050702216-713  เบญจมาศ  แย้มสกุล นางสาว 175 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 6 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126260702022-414  ปฐพล  แสไพศาล นาย 176 

126050702424-715  ปฐมพงษ์  หนูช่วย นาย 177 

126050702228-216  ปพน  โพธิสิทธิ์ นาย 179 

126260702039-817  ปพชิญา  โพธิสัตย์ นางสาว 180 

126050702033-618  ปภาวิน  ดุสิตา นาย 181 

126050702002-119  ปราคี  เจริญสุข นาย 183 

126260702028-120  ปริสา  เฉลิม นางสาว 184 

126050702435-321  ปรีชาภรณ์  เหลืองอ่อน นางสาว 185 

126050702039-322  ปัณณวัฒน์  บูคะธรรม นาย 186 

126050702139-123  ปามิภา  เรียงสาทร นางสาว 187 

126260702032-324  ปิยะมาศ  เล้ียงศิริ นางสาว 188 

126260702002-625  ปิยะรัตน์  พนัธ์ประสิทธิ์ นางสาว 189 

126050702102-926  พงศ์พณิช  ค าพานุตย์ นาย 190 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 7 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126050702310-801  พนธกร  หุ่นทอง นาย 191 

126050702241-502  พชัรีวัลย์  ใจยอด นางสาว 194 

126260702062-003  พทัธนันท์  บุญทรัพย์ณภัทร นางสาว 195 

126050702041-904  พนัธ์เทพ  ใจสม นาย 196 

126260702021-605  พชิญา  ดาค า นางสาว 197 

126050702103-706  พชิญาภา  นิมิบุตร นางสาว 198 

126050702443-707  พชิย  เพช็รยืนยงค์ นาย 200 

126260702045-508  พชิานันท์  สว่างศรี นาย 201 

126260702063-809  พชิิตชัย  อินยะ นาย 202 

126050702023-710  พทิย์  พริิยะจารุกุล นาย 203 

126260702005-911  พพิฒัน์พงศ์  ถิน่ท่าชนะ นาย 204 

126050702133-412  พรีพศั  สายทอง นาย 205 

126260702019-013  ภัทรชัย  เลขะกุลวงศ์ นาย 207 

  

   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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ระบบบนัทึกการเข้ารว่มพิธีรบัปรญิญา ส าหรบัอาจารย์ก ากับแถว
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 7 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126050702408-014  ภัทรา  หงษ์ทอง นางสาว 208 

126260702050-515  ภาวินีย์  ถิน่มะนาวจิรกุล นางสาว 209 

126260702038-016  ภูดิท  อะนันต์ นาย 210 

126050702106-017  มุนินทร์  นาคลดา นางสาว 212 

126050702140-918  ยุพารัตน์  ข าสา นางสาว 215 

126050702317-319  รพพิฒัน์  บุญมีลาภ นาย 216 

126050702007-020  รัตนพร  โพธิ์ชัย นางสาว 217 

126050702035-121  รุทจิรา  เจริญกีรติกากุล นางสาว 219 

126050702112-822  วนิชา  บางหลวง นางสาว 221 

126050702044-323  วรดา  ศรีสุขโข นางสาว 222 

126050702453-624  วรนุช  พรหล่อ นางสาว 223 

126050702326-425  วรรณพร  พลูเลิศ นางสาว 224 

126260702012-526  วรรณอนงค์  เยีย่นถ่าย นางสาว 225 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 8 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126050702338-901  วรรษกร  หาญผจญ นางสาว 226 

125950703139-202  วรลภา  ภูมิใจอวด นางสาว 227 

126050702318-103  วรัญญู  กิจหว่าง นาย 228 

126050702415-504  วรินยุพา  ทองใบ นางสาว 229 

126260702031-505  วรุตม์  ศรีประดิษฐ นาย 230 

126050702001-306  วิมลณัฐ  บุนนาค นางสาว 231 

126260702007-507  วุฒิพนัธ์  ปานบุญ นาย 233 

126050702420-508  วุฒิวงศ์  รัตนสุวรรณ นาย 234 

126260702059-609  ศิริพร  วงษ์พนัธุ์ นางสาว 236 

126260702037-210  ศิริรัตน์  ถึงเจริญ นางสาว 237 

126050702008-811  ศุภจิรา  ยศศักด์ิ นางสาว 238 

126050702419-712  สรสิชา  สง่าเมือง นางสาว 239 

126050702038-513  สราวุฒิ  นาไชย นาย 240 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 8 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

125650703217-214  สันติภาพ  ฤทธิ์เรือง นาย 242 

126050702040-115  สิทธิชัย  นาราวี นาย 243 

126050702454-416  สิริวรรณ  โพธิราช นางสาว 244 

126050702336-317  สุทธิพนัธ์  สุวรรณสิทธิ์ นาย 245 

126260702056-218  สุธี  เปี่ยมทรัพย์ นาย 246 

126050702116-919  สุภัทรา  เหว่าไว นางสาว 247 

126260702061-220  สุภาพร  มหาสวัสด์ิ นางสาว 248 

126050702455-121  สุภาภรณ์  มัน่เขตวิทย์ นางสาว 249 

126260702020-822  หทัยทิพย์  รักบรรจง นางสาว 251 

126050702105-223  หน่ึงฤทัย  ปอแฉะ นางสาว 252 

126050702014-624  อชิรญา  ทวีนุต นางสาว 253 

126050702036-925  อติกันต์  สุวรรณนิมิตร นาย 254 

126050702403-126  อธิตา  ไวยพธิี นางสาว 255 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 9 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126050702134-201  อนงค์นาถ  วิชัยดิษฐ์ นางสาว 256 

126050702449-402  อภิชญา  สุภารี นางสาว 257 

126260702064-603  อภิสรา  ประยูรไทย นางสาว 258 

126260702076-004  อภิสิทธิ์  ค าเสมอ นาย 259 

126050702016-105  อมรชัย  บ่อไทย นาย 260 

126050702422-106  อรปวี  บิดจันทึก นางสาว 261 

126050702111-007  อรวรรณ  บุญพนัธ์ นางสาว 262 

126050702329-808  อัจฉรา  อินทร์คุ้มวงศ์ นางสาว 266 

126050702244-909  อัญชลีพร  ยีโ่ถทอง นางสาว 268 

126050702407-210  อัษฎายุธ  สานโคกกรวด นาย 270 

126050702312-411  อารยา  ต่ันฮง นางสาว 271 

126260702057-012  อารยา  ศิวเวทยลือชัย นางสาว 272 

126050702215-913  อินฑิราวรรณ  พรวันชาติ นางสาว 273 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 9 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร) 

126050703031-914  กวินธิดา  แย้มมาลี นางสาว 274 

126050703023-615  กัญญาพชัร  สายชุม นางสาว 275 

126050703106-916  ขนิษฐา  คล้ายแย้ม นางสาว 277 

126050703141-617  เจษฏา  พฤกษานนท์ นาย 279 

126050703020-218  ชุติกาญจน์  ล้ีประสิทธิ์ นางสาว 280 

126050703119-219  ณัฏฐ์นรี  สุประภาส นางสาว 281 

126050703033-520  ทวินตรา  บุญอิน นางสาว 284 

126050703123-421  เทวราช  พาเจริญ นาย 286 

126050703129-122  ธนโชติ  ค าโพธิ์ติด นาย 287 

126050703030-123  ธันฐภัทร์  สุวรรณเลขา นาย 288 

126050703121-824  ปฏิญญา  สายสิญจน์ นางสาว 289 

126050703125-925  ประกายดาว  ศักดาพจนา นางสาว 290 

126050703014-526  พอเพยีง  ภูศิลาแทน นางสาว 292 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 10 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร) 

126050703133-301  พชัรพล  สังข์ทอง นาย 293 

126050703107-702  ภัทรภร  เลิศธนโชติ นางสาว 294 

126050703047-503  ภูวดล  ฤทธิโสม นาย 295 

126050703116-804  มนทิสา  โยยรัมย์ นางสาว 296 

126050703024-405  รุ่งเรือง  สังฤทธิ์ นางสาว 297 

126050703021-006  ลดาวัลย์  หาญจ่า นางสาว 298 

126050703001-207  วิทิตา  บุญมา นางสาว 300 

125950705057-408  ศรีอัมพร  ธีระประเสริฐโสภณ นางสาว 301 

126050703028-509  ศุภกฤต  จันทร์เจริญ นาย 303 

126050703051-710  สิทธิพฒัน์  โชคสีนิล นาย 305 

126050703035-011  สุภัทรา  บุญพระช่วย นางสาว 307 

126050703122-612  อดุลย์สิทธิ์  ปั้นเปี่ยมทอง นาย 308 

126050703006-113  อลงกรณ์  ประทุมเมศ นาย 310 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 10 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร)์ 

126050704043-314  กนกพร  รุ่งสัมฤทธิ์ นางสาว 311 

126050704036-715  กรกมล  กู้กีรติกุล นางสาว 312 

126260704010-716  กฤษดาธัญ  มหาวัน นาย 313 

126050704129-017  กวินภพ  เตชะวีรภัทร นาย 314 

126050704050-818  กันตินันท์  สบายรูป นาย 315 

126260704019-819  กานดาวดี  พุ่มอินทร์ นางสาว 316 

126050704116-720  การัณย์  บางยับยิว่ นาย 317 

126260704013-121  กุสุมา  นาวาทอง นางสาว 319 

126260704007-322  ขวัญชนก  ทองพนัธ์ นางสาว 320 

126050704052-423  คทาวุธ  วิชิตจิตตานนท์ นาย 321 

126050704021-924  คัคนัมพร  พสุูวรรณ นางสาว 322 

126050704164-725  จิตติมา  พฒัศาสตร์ นางสาว 324 

126050704041-726  จิรัชยา  แนมบัว นางสาว 325 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 11 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร)์ 

126050704117-501  จิราวรรณ  จันทร์เสละ นางสาว 326 

126260704011-502  จีระ  สาริวงค์ นาย 327 

126050704149-803  ชนากานต์  ธัญญา นางสาว 328 

126050704002-904  ชลธิดา  ศรีกัลยานุกูล นางสาว 329 

126050704114-205  ญานิกา  ค าประไพ นางสาว 330 

126050704131-606  ฐิติพร  พรหมวีระ นางสาว 331 

126260704022-207  ณฐวรรณ  เดชฉกรรจ์ นางสาว 332 

126050704109-208  ณัฐกานต์  วิบูลย์ดล นาย 333 

126260704023-009  ณัฐติกานต์  ทองสงฆ์ นางสาว 334 

126260704026-310  ณัฐภรณ์  วนวงษ์ นางสาว 335 

126050704032-611  ณัฐริกา  เพง็จันทร์ นางสาว 337 

126260704009-912  ทัตพงศ์  สารมหาชัย นาย 339 

126050704144-913  ธนพล  จันทร์หล าผล นาย 340 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 11 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร)์ 

126050704060-714  ธนยศ  ศรัทธาพนัธ์ นาย 341 

126050704044-115  ธนันญา  เนาวรัตน์ นางสาว 342 

126050704166-216  ธนาวัช  วงศ์ทอง นาย 343 

126050704054-017  ธมกร  โลหิตหาญ นางสาว 344 

126050704139-918  ธีรภัทร์  เจริญแสน นาย 345 

126050704151-419  นฤมล  วงศ์มลิวัลย์ นางสาว 346 

126050704128-220  นิรมล  สิมมา นางสาว 347 

126260704018-021  บัลลังค์  มาจังหรีด นาย 348 

126050704105-022  บุษกร  สังข์สุวรรณ นางสาว 349 

126050704104-323  ปิยาพชัร  หอมชง นางสาว 350 

126050704150-624  พรพรรณ  รุณาวงศ์ นางสาว 351 

126050704016-925  พนัธ์ปิติ  เชิงสะอาด นาย 353 

126050704064-926  พชัิย  สิทธาพานิช นาย 354 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 12 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร)์ 

126050704126-601  พมิพล์ภัส  ตรัยเลิศเมธีวัฒน์ นางสาว 355 

126050704154-802  พสิินี  วังนภาลัย นางสาว 356 

126050704015-103  พรีพศั  ศิริมงคล นาย 357 

126050704034-204  พฒิุพงศ์  ทุมตะคุ นาย 358 

126050704027-605  พฒิุวดี  ฐิติคุณานนท์ นางสาว 359 

126260704020-606  เมลดา  สุดาเดช นางสาว 360 

126050704026-807  รสสุคนธ์  สมบุญประเสริฐ นางสาว 361 

126050704115-908  ระพพีร  ธงทอง นางสาว 362 

126050704022-709  รัตติยา  สิทธิปกร นางสาว 363 

126050704035-910  ราตรี  อดิษะ นางสาว 364 

126050704167-011  รุ่งวิถี  หวลโคกสูง นางสาว 365 

126050704047-412  วรเมธ  ยศไกร นาย 366 

126050704103-513  วรรณกร  เสมศรี นางสาว 367 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 12 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร)์ 

126260704006-514  วรรณภา  สนิทไทย นางสาว 368 

126050704001-115  วิบูลย์  แสนสุข นาย 369 

126050704145-616  วิษณุ  ภูฆงั นาย 370 

126050704101-917  วีรศิษฐ์  ไกรยา นาย 371 

126260704028-918  เววิกา  ไชยปรปักษ์ นางสาว 372 

126050704037-519  ศิริโรจน์  บุญสมภพ นาย 374 

126260704008-120  ศิริลักษณ์  พนัธ์งาม นางสาว 375 

126050704067-221  สวรรยา  ชนกเสกสรร นางสาว 377 

126050704057-322  สันติ  สรอนุกูล นาย 378 

126050704140-723  สาวิกา  วัฒนศิริ นางสาว 379 

126050704127-424  สาวิตรี  อาจสามารถ นางสาว 380 

126050704014-425  สุวนัน  แซ่เล้า นางสาว 381 

126260704024-826  เสาวลักษณ์  วงศ์สวัสด์ิ นางสาว 382 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 13 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร)์ 

126260704016-401  โสรญา  ขนุนนิล นางสาว 383 

126050704152-202  โสรยา  โตบัณฑิตย์ นางสาว 384 

126050704053-203  อทิตยา  รัตนจินดา นางสาว 385 

125650706046-204  อมลรดา  จันทร์เรือง นางสาว 386 

126260704025-505  อรนุช  สิงห์ค า นางสาว 387 

126050704157-106  อรวรา  มัน่วิมล นางสาว 388 

126050704153-007  อาทิตย์  เลิศวิเศษรุ่งเรือง นาย 389 

126050704102-708  อาทิตยา  พุ่มพยุง นางสาว 390 

126260704017-209  อาธยา  ศรีทิพย์ นางสาว 391 

126050704108-410  อิษณี  แตงไทย นางสาว 392 

126260704012-311  อุทัย  ทองดี นาย 393 

 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) 

126050705147-112  กัมพล  ทองใบ นาย 394 

126050705001-013  จรรยพร  เทียมเงิน นางสาว 395 

  

   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

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วนัที ่12 มีนาคม 2565 เวลา 07:58 น.  หน้า 25/ 55

ระบบบนัทึกการเข้ารว่มพิธีรบัปรญิญา ส าหรบัอาจารย์ก ากับแถว
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 13 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) 

126050705017-614  จันทรพมิพ์  ดอกขุนทด นางสาว 396 

126050705138-015  จิรวัฒน์  ศิลปประพนัธ์ นาย 397 

126050705041-616  จิราภรณ์  สุขปาน นางสาว 398 

126050705038-217  จุฑามาศ  พว่งพนัธ์ นางสาว 399 

126050705103-418  ชญานนท์  พกุเจริญ นาย 400 

126050705045-719  ชลาลัย  คงสมุทร นางสาว 401 

126050705049-920  ญาตา  ม่ังมีศรี นางสาว 402 

126050705032-521  ฐาปนี  สารทะนงค์ นางสาว 403 

126050705036-622  ธนัชพร  เหลืองยวง นางสาว 404 

126050705123-223  นันทิยา  ใจดี นางสาว 405 

125850704019-724  นิลชา  ลุยเลา นางสาว 406 

126050705033-325  ปิยะธิดา  น้อยชุมแพ นางสาว 408 

126050705143-026  พรรณพนัช  คนซ่ือ นางสาว 409 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 14 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) 

126050705024-201  พชิญ์สินี  แซ่ท้าว นางสาว 410 

126050705008-502  เพญ็อาภา  วาณิชสรรพ์ นางสาว 411 

126050705130-703  ภาวิณี  พลประถม นางสาว 412 

126050705019-204  รุ่งนภา  โจระสา นางสาว 413 

126050705108-305  วรวรรณ  สุวรรณดิษฐากุล นางสาว 414 

126050705126-506  วิลาวรรณ  ปานสวย นางสาว 415 

126050705135-607  เวทิดา  ฉายแก้ว นางสาว 416 

126050705141-408  ศิรวิทย์  หาญสุวรรณ นาย 417 

126050705120-809  ศุจินธร  ทองอินทร์ นางสาว 418 

126050705013-510  สิรินาถ  สุขจิตร์ นางสาว 419 

126050705131-511  สุทินา  เกิดศิริ นางสาว 420 

126050705142-212  สุปรียา  พมิพาภรณ์ นางสาว 422 

126050705047-313  สุพรรณิการ์  ดัชถุยาวัตร นางสาว 423 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 14 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) 

126050705128-114  สุรัญญา  สัยเสือ นางสาว 424 

126050705028-315  อัมรินทร์  ค านุ นางสาว 425 

126050705043-216  อารยา  วงศ์วุฒิ นางสาว 426 

126050703018-617  คมสันต์  อยูเ่ส็ง ว่าท่ีร้อยตรี 427 

126050702005-418  สัณหวัช  ชูแก้ว ว่าท่ีร้อยตรี 428 

126050702231-619  ธนาภรณ์  ศิริวัฒนสกุล ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 429 

126050702108-620  ปรารถนา  พงศ์ศรี ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 430 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

035950504018-821  พสิษฐ์  ล้ิมจิตสมบูรณ์ นาย 432 ทอง

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

036260501050-722  อดุลย์  ทวินันท์ นาย 433 เงิน

036260501023-423  สาธิดา  สาระวัน นางสาว 435 

036260502017-524  สุกฤษฎ์ิ  ชม้ายกลาง นาย 436 

 ปรญิญาครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

035950501036-325  จันทิมา  พนัยา นางสาว 437 

035950505019-526  จุลทัสส์  นิลโนรี นาย 438 

  

   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)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 15 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

035950504026-101  ชานุ  ปราสาร นาย 440 

035950504014-702  ชุติพนธ์  งามศิริ นาย 441 

035950501025-603  ณัชพล  ฉุยกรม นาย 442 

035950501032-204  ณัฐพล  ไปพบ นาย 443 

035950504013-905  ณัฐวุฒิ  เกิดสนธิ์ นาย 444 

035950504023-806  ธนกฤต  ธิติพทัิกษ์กุล นาย 445 

035950504016-207  ธนพล  ติวารี นาย 446 

035950501026-408  ธนวิทย์  วัดปั้น นาย 447 

035950501024-909  ปริชาติ  ขันเงิน นาย 448 

035950505010-410  ปิยวัฒน์  กล่ าตระกูล นาย 449 

035750501007-811  ภูมิพฒัน์  ต้ังมหาศุกร์ นาย 451 

035950505012-012  มาวิน  น่ิมอนงค์ นาย 452 

035950501008-213  วรรณภา  อินทร์นาม นางสาว 453 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 15 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

035950504027-914  วิภากร  โอดประไพ นางสาว 454 

035950501019-915  วีรภัทร  โตจัน่ นาย 455 

035950505029-416  ศรวิจิตร  บ ารุงทรัพย์ นางสาว 456 

035950504028-717  ศิริพร  ด้วงสูงเนิน นางสาว 457 

035950504008-918  สมพล  ธณีบุญ นาย 458 

035950504022-019  สหกิจ  จิตติชัย นาย 459 

035950501027-220  สิทธิพล  บุญแสวง นาย 460 

035950504021-221  สุทธิรักษ์  จูงใจ นาย 461 

035950501039-722  หิรัญศักย์  แสงโสดา นาย 462 

035950505032-823  อนัญญา  ประกาศเกตุการ นางสาว 463 

035950501038-924  อภิญญา  สุนิกร นางสาว 464 

035950505028-625  อรุณรัตน์  แก่นวงศ์ นางสาว 465 

035950504011-326  อสมาภรณ์  ศรีวิลาศ นางสาว 466 

  

   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)

13

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วนัที ่12 มีนาคม 2565 เวลา 07:58 น.  หน้า 30/ 55
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 16 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

035950505039-301  อัจฉราภรณ์  พรศิริ นางสาว 467 

035950504025-302  อัชญา  แสงนิล นางสาว 468 

035950501031-403  อาลิซสรา  ชาวนาวิก นางสาว 469 

 ปรญิญาครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

035950502019-804  จักรกฤษณ์  พลายโถ นาย 471 

035950503018-905  จุฑามาศ  ทวีผล นางสาว 472 

035950502008-106  โชติพงศ์  สังข์น้อย นาย 473 

035950503001-507  ณิชาภัทร  ใจอาคะ นางสาว 474 

035850502010-908  ธนกร  ระวังการณ์ นาย 476 

035950503015-509  ธิติมา  อ่อนเกล้า นางสาว 477 

035950503003-110  นภาพรรณ  คุตะวัน นางสาว 478 

035950503006-411  นันทวัฒน์  กุลสิงห์ นาย 479 

035950503030-412  บุษกร  ภาพโพธิ์ นางสาว 480 

035950502020-613  พงศกรณ์  แสงสว่าง นาย 482 

  

   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)
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ระบบบนัทึกการเข้ารว่มพิธีรบัปรญิญา ส าหรบัอาจารย์ก ากับแถว
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 16 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

035950503014-814  พรนิภา  ศรีจาด นางสาว 483 

035950503005-615  เพชรน้ าค้าง  เร่ือศรีจันทร์ นางสาว 484 

035850503011-616  วัชรพงษ์  มักพมิล นาย 485 

035850503009-017  ศรัณย์ณัฐ  วาระพลิา นาย 486 

035850503004-118  สกุลชัย  ทิพนา นาย 487 

035950503026-219  สุดารัตน์  กันตา นางสาว 488 

035950502001-620  สุทธิดา  ช่ืนแสงจันทร์ นางสาว 489 

035950502005-721  อนุพนัธ์  โฉมงาม นาย 490 

035950502032-122  อนุวัฒน์  เหลาเลิศ นาย 491 

035750502010-123  ณัฐพล  เจริญศรีธีรกุล นาย 492 

 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

036260501027-524  กนกวรรณ  อินฝ้ัน นางสาว 493 

036260501032-525  กัญญารัตน์  บางเทศธรรม นางสาว 494 

036260505007-326  กิตต์ิรวี  สวัสด์ิฉัตรเดโช นาย 495 

  

   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)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 17 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

036260501047-301  จตุรพร  เตียวเจริญ นาย 496 

036260501055-602  จักรกฤษณ์  ส าอางค์ นาย 497 

036260501024-203  จักรพนัธ์  สีประหลาด นาย 498 

036260501049-904  จิรายุ  สุริวงค์ นาย 499 

036260501031-705  จีรวัฒน์  หาสอดส่อง นาย 500 

036260505006-506  ฉัตรชัย  เทพธีระชัย นาย 502 

036260501034-107  ชนายุทธ  แจ้งก าพี้ นาย 503 

036260501022-608  ณิศพงศ์  กิติ นาย 504 

036260501021-809  ธนวัตน์  สุภาพรม นาย 505 

036260501051-510  ธเนศ  ป๋วยเฮง นาย 506 

036260501020-011  นพพล  จันทร์โอทาน นาย 507 

036260505004-012  นันทวัฒน์  จันทร์ดี นาย 509 

036260501036-613  ประเสริฐศักด์ิ  บุตรน้ าเพช็ร์ นาย 510 

  

   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)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 17 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

036260505003-214  พษิณุพงษ์  แผลงไพรี นาย 512 

036260501042-415  เรวัฒ  ยอดหมวก นาย 513 

036260505005-716  สิรภพ  ศรีสุข นาย 515 

036260501026-717  สุรชัย  พลศักด์ิขวา นาย 516 

036260501040-818  อดิเทพ  พว่งกระทุ่ม นาย 517 

036260501029-119  อนนท์  ต่ิงผ่อง นาย 518 

036260501025-920  อภิสิทธิ์  เพช็รคีรี นาย 519 

 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

036260502003-521  กิตติพฒัน์  สระเสริม นาย 520 

036260502001-922  จันทร์  สุผ่อง นาย 521 

036260502004-323  ณัฐวุฒิ  เปี่ยมไธสง นาย 522 

036260502014-224  ธนทัต  ทองเฟื่อง นาย 523 

036260502008-425  ธนพล  กองเพชร นาย 524 

036160502044-126  ธนพล  จงเรียน นาย 525 

  

   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)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 18 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

036160502025-001  พลกฤต  ภูประเสริฐ นาย 527 

036160502012-802  พริิยะ  โรจน์ประดิษฐ์ นาย 528 

036260502005-003  ภาสวุฒิ  กล่ินจันทร์หอม นาย 529 

036260502009-204  ภุมริน  สระทองหน นาย 530 

036160502024-305  สรินทิพย์  ณ ป้อมเพชร นางสาว 531 

036160502022-706  สาธิต  สายหม่อน นาย 532 

036160502018-507  สุทธวีร์  พร้อมสุข นาย 533 

036260502010-008  สุรศักด์ิ  กันหาลึก นาย 534 

036260502002-709  อธิคม  พึ่งจันดา นาย 535 

036260502016-710  อนัน  นฤสุข นาย 536 

036260502011-811  อาชานนท์  พลีน้อย นาย 537 

036260502018-312  อิศรา  จันทปัญญา นาย 538 

 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

036260503531-413  กนกพร  สวนผกา นางสาว 539 

  

   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)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 18 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

036260503011-714  กรกฎ  เก๊อะเจริญ นาย 540 

036260503524-915  กฤษฎา  สังวรจิตร นาย 541 

036260503522-316  กฤษนันท์  จันทร์ประทัด นาย 542 

036260503520-717  กุลธิดา  วรวิลาท นางสาว 543 

036260503003-418  จตุวิทย์  ประทาสู นาย 544 

036260503001-819  จักรกฤษณ์  สีเสา นาย 545 

036260503032-320  จีรภัทร  แจ้งคล้อย นาย 546 

036260503536-321  เฉลิมชาติ  ภูแด่น นาย 547 

036260503507-422  ฐิติมา  สอนบุญชู นางสาว 548 

036260503016-623  ณัฏฐกิตต์ิ  โทณลักษณ์ นาย 549 

036260503007-524  ณัฐวุฒิ  รองมาลี นาย 550 

036260503537-125  ทรงพล  แสงรัมย์ นาย 551 

036260503008-326  ทศพร  ดวงมะโน นาย 552 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 19 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

036260503014-101  ธนภัทร  ศิริอินทร์ นาย 553 

036260503021-602  ธนากร  เนยค า นาย 554 

036260503509-003  ธนารุ่ง  เก๋ียงค า นาย 555 

036260503023-204  ธันยเทพ  ศรีแก้ว นาย 556 

036260503501-705  ธีรวัฒน์  สเข็มมา นาย 557 

036260503535-506  ธีระพงษ์  โพธิ นาย 558 

036260503030-707  บุษกร  แหลมประโคน นางสาว 560 

036260503019-008  ปฎิญญา  ยอดฉิม นาย 561 

036260503004-209  ปุณยวัจน์  จันทร์จิระวัฒน์ นาย 563 

036260503022-410  พษิณุ  แก้วค า นาย 564 

036260503002-611  ภานุพงศ์  นพคุณ นาย 565 

036260503005-912  ภูบดี  วงศรีลา นาย 566 

036260503029-913  ภูริวิชญ์  วาทะสุนทรพงศ์ นาย 567 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 19 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

036260503506-614  มนัส  อุทาวงค์ นาย 568 

036260503521-515  เมธาวี  ค าสม นางสาว 569 

036260503015-816  ยุทธพล  อ่องลา นาย 570 

036260503009-117  วรโชติ  เคียงสันเทียะ นาย 571 

036260503026-518  วราภรณ์  เฟื่องขจร นางสาว 572 

036260503028-119  วีรศักด์ิ  นามสว่าง นาย 573 

036260503508-220  ศราธร  บุญนาค นาย 575 

036260503025-721  สมรักษ์  ประทีป นาย 576 

036260503527-222  สหชัย  สอนจันทร์ นาย 577 

036260503532-223  สิทธิธา  สุธาทิพย์ นาย 578 

036260503526-424  สุกฤษฏ์ิ  ล้อมวงษ์ นาย 579 

036260503514-025  สุทธิรักษ์  กล่ินพวง นาย 580 

036260503006-726  สุรวิชญ์  ศรธรรมลี นาย 582 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 20 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

036260503517-301  อนุวัตร  วงศ์แก้ว นาย 583 

036060503518-502  อนุสรณ์  ศรีประมงค์ นาย 584 

036260503012-503  อภิวรรษ  เข็มเพช็ร์ นาย 585 

036260503511-604  อรรถวุฒิ  หาวิชิต นาย 586 

036260503010-905  อารียา  เหมาะตัว นางสาว 587 

036260503503-306  เอกรัฐ  กองแสง นาย 588 

036260503504-107  ธีรภัทร์  อุ่นเรือน ว่าท่ีร้อยตรี 589 

036260501037-408  พรธิชา  แก้วเก้ียว ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 591 

035950504020-409  ภัสสร  โซวเซ็ง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 592 

035950504010-510  สุชานันท์  สอนสังข์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 593 

036260503510-811  ปิยพงศ์  ศูนย์ด ารงค์ สิบเอก 594 

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

076050102014-212  วชิราภรณ์  เก้ือกูลราษฎร์ นางสาว 595 ทอง

076050102161-113  ชัยวุฒิ  แซ่ว่อง นาย 596 เงิน

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 20 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

076050102028-214  ณิชากร  ดาราทิพย์ นางสาว 597 

076050101125-715  ดนัย  กล่ินช่ืน นาย 598 

076050103158-616  สุทัสสา  บึงแก้ว นางสาว 601 

076050103126-317  สุภาภรณ์  กิมวังตะโก นางสาว 602 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

076050101008-518  กาญจนา  เก้ียวพมิาย นางสาว 605 

076050102011-819  จณิสตา  กลับทับลัง นางสาว 606 

076050103022-420  ฉัตรกมล  ประสพศิริ นางสาว 608 

076050102160-321  ชนากานต์  ทองนวล นางสาว 609 

076050102062-122  ณัฐวดี  ฤทธิชัย นางสาว 610 

076050103058-823  ธนกร  นามคีรี นาย 612 

076050103021-624  เปมิกา  ปักษา นางสาว 616 

076050101052-325  พมิพล์ภัส  เฉิน นางสาว 617 

076050102024-126  วรัญญา  ลาภรวยทรัพย์ นางสาว 618 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 21 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

076050101164-601  วัชราวดี  ปานเจริญ นางสาว 619 

076050102006-802  ศศิวิมล  ปาวะลี นางสาว 620 

076050101108-303  ศศิวิมล  มุลสุมาลย์ นางสาว 621 

076050102060-504  สุขฤทัย  อรสุขศรี นางสาว 622 

076050101050-705  อภิญญา  ประจวบสุข นางสาว 624 

 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การทอ่งเที่ยว) 

076050101148-906  กัญญารัตน์  ศรแดง นางสาว 626 

076050101142-207  กานต์นิธิ  ฤทธิ์ดี นาย 628 

076050101102-608  คันธรัตน์  เสถียรอินทร์ นางสาว 630 

076050101132-309  จารุวรรณ  ทองปาน นางสาว 631 

076050101047-310  ชลลดา  วรกิจจานุรักษ์ นางสาว 634 

076050101166-111  ชัชวาล  ขุนอาจ นาย 635 

076050101145-512  ชัญญานุช  ค าแป้น นางสาว 636 

076050101065-513  ชัย  ดวงค า นาย 637 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 21 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การทอ่งเที่ยว) 

076050101137-214  ชาลิสา  พึ่งพกั นางสาว 638 

076050101004-415  ฐิติมา  ทุ่งวงค์ นางสาว 640 

076050101138-016  ณภัทร  สกุลพงศ์ นาย 641 

076050101133-117  ณหทัย  เผือกสวัสด์ิ นางสาว 642 

076050101011-918  ณัฐนิชา  มลชัยชนะถาวร นางสาว 646 

076050101180-219  ณัฐวริทธิ์  พสุิทธิ์ธราพร นาย 647 

076050101146-320  ณัฐสุดา  ช้างพนิิจ นางสาว 648 

076050101143-021  ธนรัตน์  สุวรรณรัตน์ นาย 649 

076050101106-722  ธนัสสรณ์  แพธรรมวัฒน์ นางสาว 650 

075950101079-823  นฤเบศ  เติมประยูร นาย 652 

076050101150-524  นฤมล  ช่างสาร นางสาว 653 

076050101159-625  นัฏฐินี  ทองอ่อน นางสาว 654 

076050101057-226  นันทัชพร  คุ้มตระกูล นางสาว 655 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 22 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การทอ่งเที่ยว) 

076050101035-801  นิธิศ  ศรีสุทัศนวงษ์ นาย 656 

076050101151-302  นิภาพร  ธงชัย นางสาว 657 

076050101029-103  ปฏิพล  กระโจมพล นาย 658 

076050101161-204  ปนัดดา  นาคูณ นางสาว 660 

076050101060-605  ปริศญา  บุญช่ืน นางสาว 661 

076150101136-206  ปรียานุช  ชีวทัพพสาร นางสาว 662 

076050101172-907  ปิยะธิดา  โฆษิตอนันต์ นางสาว 663 

076050101105-908  ปิยะธิดา  ไชยบาล นางสาว 664 

076050101054-909  พลอยไพลิน  พวงมณี นางสาว 666 

076050101028-310  พจิิตรา  ถล า นางสาว 667 

076050101171-111  พชิญา  ช้างน้อย นางสาว 668 

076050101160-412  พทุธพร  แสงศรี นางสาว 669 

076050101014-313  แพรพไิล  บัวเล็ก นางสาว 670 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 22 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การทอ่งเที่ยว) 

076050101049-914  ภานุวัฒน์  ทองพรหม นาย 671 

076050101119-015  ภาวิตา  ปล้องทอง นางสาว 672 

076050101051-516  วัชรพงษ์  มณีศรี นาย 675 

076050101059-817  ศิริวรรณ  จันทรังษี นางสาว 677 

076050101013-518  ศุภกิจ  นิจกรรม  นาย 678 

076050101036-619  สมสกุล  ผ่องแผ้ว นางสาว 679 

076050101156-220  สรินญา  ภาคาวัลย์ นางสาว 680 

076050101044-021  สุทธิชัย  ฤกษ์สระ นาย 681 

076050101024-222  สุนิสา  ชอบมี นางสาว 682 

076050101002-823  สุพชัชรี  พรามณี นางสาว 683 

076050101157-024  สุพชัรา  แก้วสามสี นางสาว 684 

076050101134-925  สุเมธาพร  ยงศิริวรรณ นางสาว 685 

076050101177-826  สุรารักษ์  เห็นประเสริฐ นางสาว 686 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 23 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การทอ่งเที่ยว) 

076050101055-601  สุวิชาดา  คุณาสิริไพศาล นางสาว 687 

076050101058-002  เสาวนิตย์  ปานประสิทธิ์ นางสาว 688 

076050101042-403  อนันตชัย  ร่มร่ืน นาย 690 

076050101010-104  อมรรัตน์  เกิดกล่ิม นางสาว 691 

076050101021-805  อัญพชัร์  ไชยเสถียรยศ นางสาว 692 

076050101163-806  อิสรีย์  พนัธานุรักษ์ นางสาว 694 

 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม) 

076050102043-107  กชมน  เปรมเพชร นางสาว 695 

076050102186-808  กนกพร  ดิบดี นางสาว 696 

076050102166-009  กนกวรรณ  แสวงสุข นางสาว 697 

076050102039-910  กนิษฐา  คนทาน นางสาว 698 

076150102125-411  กมลทิพย์  รักฉิมพลี นางสาว 699 

076050102005-012  กฤติมา  มีชัย นางสาว 700 

076150102124-713  กัญญาณัฐ  สุภาษี นางสาว 701 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 23 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม) 

076050102129-814  กัณฐิกา  ละออเงิน นางสาว 703 

076050102121-515  กัลยกร  ประกฤตมาตุคาม นางสาว 704 

076050102131-416  เกศกนก  เกตุวารี นางสาว 705 

076050102037-317  ขนิษฐา  พรมกล่ า นางสาว 706 

076050102045-618  แคทรียา  ขาวสว่าง นางสาว 707 

076050102122-319  จิตตากร  สีเสียด นาย 708 

076050102140-520  จิตรติภัทรา  ทองดี นางสาว 709 

076260102210-121  จิรัฎฐ์  โชติธนเมธานนท์ นาย 710 

076260102209-322  เจณินทร์  บุตะเขียว นางสาว 711 

076050102176-923  เจนจิรา  ฤทธิ์ไธสง นางสาว 712 

076050102050-624  ชนาธิป  มะตัง นาย 714 

076050102143-925  ชนิกานต์  ล าเจียก นางสาว 715 

076050102007-626  ชมิตา  เท่ียงพานิช นางสาว 716 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 24 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม) 

076050102054-801  ชยพล  จันทรเกษ นาย 717 

076050102159-502  ชลลดา  จินดาศรี นางสาว 718 

076050102036-503  ฑิฏิพนัธ์  หงษ์ค า นาย 721 

076050102168-604  ณพฒัน์ศุวรรณ  นากอก นางสาว 722 

076050102118-105  ณัฐกมล  เกณิกานนท์ นางสาว 723 

076050102052-206  ณัฐนันท์  เพชรนาค นางสาว 724 

076050102072-007  ณัฐพร  นฤทุมนาการ นาย 725 

076050102156-108  ณัฐพร  หงศ์ศิริชัย นางสาว 726 

076050102112-409  ณัฐวดี  ชินสร้อย นางสาว 727 

076260102206-910  ณัฐวุฒิ  ภูค าศรี นาย 728 

076050102017-511  ณิชาภัทร  ธิกูล นางสาว 729 

076050102128-012  ทีปกร  มัน่คง นาย 730 

076260102205-113  ธนกฤต  ธนสกุลวงค์ นาย 731 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 24 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม) 

076150102127-014  ธนพร  ชัยเลิศอนันตพร นางสาว 732 

076050102033-215  ธนพล  สองสมาน นาย 733 

076050102185-016  ธนวุฒิชน  ปิ่นเย็น นาย 734 

076050102133-017  ธนัท  ต้ังกาญจนเกียรต์ิ นาย 735 

076050102114-018  ธนา  เตชศรีศักด์ิสกุล นาย 736 

076050102074-619  ธัญญลักษณ์  จันทฤกษ์ นางสาว 737 

076050102032-420  ธัญญาภรณ์  แก้วพวง นางสาว 738 

076050102155-321  ธันยพร  บุญประเสริฐ นางสาว 740 

076050102153-822  นปภัช  เชนช่วยญาติ นางสาว 741 

076050102029-023  นภัสวรรณ  แจ้งพะเนียด นางสาว 742 

076050102030-824  นภัสสร  สุขปล่ัง นางสาว 743 

076050102103-325  นภัสสิริ  โพล้งละ นางสาว 744 

076050102025-826  นภาพร  ศรีอุดร นางสาว 745 

  

   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)

13

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วนัที ่12 มีนาคม 2565 เวลา 07:58 น.  หน้า 48/ 55

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



รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 25 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม) 

076050102180-101  ปนัดดา  พสุรัตน์ นางสาว 747 

076050102077-902  ปริมปราชญ์  อมรชร นางสาว 748 

076050102167-803  ปิยะพร  ชมะโชติ นางสาว 749 

076050102018-304  ปุณยภา  ชัยสิริวงศ์สว่าง นางสาว 750 

076050102179-305  พรนัชชา  สุดชีแสง นางสาว 751 

075850102095-506  พรพรรณ์  เจียมกิตติ นางสาว 752 

076050102013-407  พรพติรา  ชมภูมาศ นางสาว 753 

076050102047-208  พสิษฐ์  วงษ์ฮ้อเจริญ นาย 754 

076050102023-309  พชัรินทร์  ด าหงษ์ นางสาว 755 

076050102075-310  พทัธนัน  อ้วนแก้ว นางสาว 756 

076050102055-511  พจิิตรา  เลิศบรรเจิดจิต นางสาว 757 

076050102106-612  พชิญา  มีมา นางสาว 758 

076260102204-413  พรีพงศ์  เผ่าบุญมี นาย 759 

  

   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)

13
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 25 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม) 

076050102076-114  ภควัฒน์  นุชรักษา นาย 760 

076050102146-215  ภัทรพล  อุปวัฒน์ นาย 761 

076050102065-416  มาริษา  ถาวรพฒัน์ นางสาว 762 

076050102110-817  รตินัฎฐ์  พรมแก้ว นางสาว 764 

076050102154-618  รัญชิดา  ทองเทพ นางสาว 765 

076050102019-119  รัตนาวดี  นามโคตร นางสาว 766 

076050102117-320  รุจรวี  พร้อมเลิศ นางสาว 767 

076050102078-721  วชิรากร  หร่ังโพธิ์ นางสาว 769 

076050102064-722  วรรณภัสสร  แน่พมิาย นางสาว 770 

076050102115-723  วรลักษณ์  แซ่เจน นางสาว 771 

076050102104-124  วรวุฒิ  ทองทา นาย 772 

076050102188-425  วิรชา  ชิตโฉม นางสาว 773 

076260102208-526  ศรสวรรค์  เดชพทัิกษ์ยนต์ นางสาว 774 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 26 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม) 

076150102030-601  ศักดา  เส้งขาว นาย 775 

076050102172-802  ศิธร  หอจิตศิริยานนท์ นาย 776 

076050102073-803  สวรรยา  สุจันทา นางสาว 777 

076050102150-404  สิริณัฏฐ์  ปานอ าพนัธ์ นางสาว 778 

076050102041-505  สิรินทรา  นรินค า นางสาว 779 

076050102003-506  สุพรรษา  รอบแคว้น นางสาว 781 

076050102038-107  เสาวลักษณ์  ไกรเทวชีวิน นางสาว 782 

076050102125-608  เสาวลักษณ์  แตงไทย นางสาว 783 

076050102022-509  อภิสิทธิ์  ศรีเพญ็ นาย 784 

076050102004-310  อรวรรณ  วิชิตวรกุล นางสาว 785 

076050102158-711  อรุณี  หงษ์บุญ นางสาว 786 

076050102042-312  อัญวีณ์  ฉัตรเรืองพงศ์ นางสาว 787 

076050102123-113  อัฐพล  มูลนาม นาย 788 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 26 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม) 

076050102182-714  อารีญา  แสงบุญ นางสาว 789 

076050102171-015  อุบลรัตน์  หมัน้คง นางสาว 790 

076050102181-916  ไอรดา  บุญแก้ว นางสาว 791 

 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล) 

076050103052-117  กฤษณ์ณัฐวัฒน์  เพิ่มชอบ นาย 794 

076050103148-718  กฤษณา  เทศประพนัธ์ นางสาว 795 

076050103130-519  กัญญารัตน์  สุวรรณมาลี นางสาว 797 

076050103122-220  กัลยรัตน์  ศรีบุดดา นางสาว 798 

076050103039-821  ไข่มุก  เอ่ียมอ้น นางสาว 799 

076050103005-922  จาติยา  ยังสุข นางสาว 800 

076050103031-523  จิราพร  วงศ์ภักดี นางสาว 801 

076050103128-924  ชลนรินทร์  ชนวนรัมย์ นางสาว 803 

076050103029-925  ชวิศา  หนูหร่ิง นางสาว 804 

076050103124-826  ฐิตารีย์  อ่างทอง นางสาว 805 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 27 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล) 

076050103030-701  ณัฐภัทร์  ดิษฐ์บุญเชิญ นาย 809 

076050103033-102  ธนพนธ์  ลีลาวิโรจน์ฤทธิ์ นาย 811 

076050103140-403  ธนพล  จิรเวชชัยวงศ์ นาย 812 

076050103025-704  ธันย์ชนก  ใจสดศรี นางสาว 813 

076050103034-905  ธันวา  ธันวาภักดี นาย 814 

076050103119-806  ธิดารัตน์  เสือทอง นางสาว 815 

076050103138-807  นภัสสร  บุตรศรี นางสาว 816 

076150103033-908  นริศรา  คงรักเกียรติ นางสาว 817 

076050103127-109  บัณฑิตา  ทองม่วง นางสาว 819 

076050103131-310  ปฐมพร  ชลแดง นาย 820 

076050103135-411  ปณัฐฐา  กุลนิตย์ นางสาว 821 

076050103047-112  ปิยนุช  แสงยอด นางสาว 822 

076050103004-213  ปุญญิสา  ปานอุทัย นางสาว 823 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 27 ด้านขวา)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล) 

076050103013-314  ปูชิตา  เปรมปรีดา นางสาว 824 

076050103155-215  พรธิดา  ทุมมาลา นางสาว 825 

076050103040-616  พรีะพล  ทนทาน นาย 828 

076050103050-517  ภคญ์วัฒน์  ส่งศรี นาย 829 

076050103049-718  ภารดี  บางแก้ว นางสาว 830 

076050103134-719  มนสิชา  ปัญจาศิริ นางสาว 831 

076050103017-420  มุขตา  รัมมะวุธ นางสาว 832 

076050103156-021  ยสุตมา  ปั่นเส นางสาว 833 

076050103032-322  วราชัย  ต้ังวิรัตนากุล นาย 834 

076050103018-223  วราภรณ์  วิเศษศิริลักษณ์ นางสาว 835 

076050103159-424  วัฒนะ  มานะภักดี นาย 837 

076050103152-925  ศรีปิยะเทพ  ทรัพย์อร่าม นาย 838 

076050103117-226  ศลิษา  สายนึก นางสาว 839 

  

   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 35 (รอบบา่ย) ประจ าปกีารศึกษา 2563

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบณัฑิต ชุดที่ 1 (แถวที่ 28 ด้านซ้าย)

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยคณะ

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล) 

076050103041-401  ศุธิพงษ์  ศรีษะ นาย 840 

076050103102-402  อนัญญา  พงษ์ส าราญ นางสาว 845 

076050103146-103  อรจิรา  ศรีทอง นางสาว 846 

076050103104-004  อักษร  เบ็ญจนิรัตน์ นางสาว 847 

076050103038-005  อังกูร  แคนจา นาย 848 

076050103143-806  อารตี  กามิด นางสาว 850 

 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทยประยุกต์) 

076260104707-407  HUANG  ZHUO Mr. 859 

076160104719-108  สวรส  เสริมพรวิวัฒน์ นาง 873 

076050102102-509  ธนรัตน์  วิมูลชาติ ว่าท่ีร้อยตรี 874 

076260102207-710  ปรพล  โกสีย์ภิบาล ว่าท่ีร้อยตรี 875 

  

   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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