
รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 1 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (คหกรรมศาสตร)์ 

126370703504-701  จตุพร  บุตรครุธ นาย 1 

126370703515-302  จุฑามาศ  ทองค า นางสาว 2 

126370703505-403  ธีรภัทร์  บุตรครุธ นาย 5 

126370706501-004  พชรพงษ์  โพธิ์น้อย นาย 6 

126370703513-805  พรทิพย์  วงค าสอน นางสาว 7 

126370703512-006  พชัราวดี  จงไกรจักร นางสาว 8 

126370707506-807  ภัทธิราภรณ์  อารีย์มิตร นางสาว 10 

126370703508-808  วนฤดี  แสงอันประเสริฐ นางสาว 11 

126370703501-309  วิไลพรรณ  วัฒนพงศ์ นาง 14 

126370703506-210  ศศิโสม  เนียมพลับ นางสาว 15 

126370703507-011  สถิตรัชต  แก้วมุกดา นาย 17 

126270703508-012  วราภรณ์  ช านาญการ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 20 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
126150702118-313  กฤติมา  อาปะนนท์ นางสาว 25 

126150702318-914  กัญญารัตน์  ค าแพง นางสาว 28 

126150702019-315  จินตฬีร์  ม่วงใจรัก นางสาว 33 

126360702125-316  เจษฎากร  เภาพลู นาย 35 

126150703121-617  ชญานุตน์  ปักเขตนคร นางสาว 36 

126150702212-418  ชลธิชา  ศักด์ิวิเศษวงศ์ นางสาว 38 

126360704019-619  ชวฤทธิ์  บุญอรัญ นาย 39 

126150702028-420  ณัฐกุล  น้อยนารถ นางสาว 40 

126150702119-121  เท่ียงธรรม  แซ่ฉิง นาย 43 

126150702226-422  นพกร  ลีวิริยะกุล นาย 45 

126150702101-923  นภัสวรรณ  กล่ าสกุล นางสาว 46 

126360702126-124  นันทิกา  แลไม้งาม นางสาว 49 

126150703123-225  เบญจรัตน์  นิสัยกล้า นางสาว 50 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้อมจิตต์  สุธีบุตร

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 1 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

126150702335-326  ปภาวรินท์  ซ้ิมประเสริฐ นางสาว 53 

126150702239-727  พมิพช์นก  ลียะกิตติพร นางสาว 55 

126150703104-228  ภาคภูมิ  ผมงาม นาย 56 

126150702012-829  วัชชาภัค  ทัศน์เอ่ียม นางสาว 58 

126360702041-230  วีรเทพย์  รอบคอบ นาย 60 

126360704018-831  วุฒิกร  จงเทพ นาย 61 

126150704017-532  ศราวุธ  ดาอ่ า นาย 62 

126360702012-333  สิทธิพงศ์  ปัจฉิมสวัสดิกุล นาย 64 

126150704009-234  สิวานันท์  ศรีทัน นาย 65 

126150702135-735  สุพชิชา  น้อยอยูนิ่ตย์ นางสาว 68 

126150703030-936  สุพชิญา  สลับสม นางสาว 69 

126150703108-337  อรญา  บ ารุงศิลป์ นางสาว 72 

126360704012-138  อารีรัตน์  เดชฤทธิ์ นางสาว 73 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
126150704020-939  กฤตพฒัน์  แก้วสีหาวงค์ นาย 75 

126150703032-540  กฤตเมธ  รองรัตน์ นาย 76 

126360702109-741  กฤษฎา  เสนีย์ นาย 77 

126360702003-242  กิติเทพ  ปานเพช็ร์ นาย 80 

126360702027-143  จิรศักด์ิ  ทองมาก นาย 83 

126150703047-344  ชาลิสา  ศรีแก้ว นางสาว 87 

126360704006-345  ชุติมา  แก้วชัง นางสาว 88 

126360704020-446  ณิชานันท์  ท าละเอียด นาย 89 

126360702136-047  ทัตเทพ  สมขาว นาย 90 

126360702138-648  ธนารักษ์  พลูเพิ่ม นางสาว 92 

126360702028-949  ธนินทร  นาราษฎร์ นาย 93 

126150703004-450  ธัญญาเรศ  ทองดี นางสาว 94 

อาจารย์ ดร.เกศทิพย์  กร่ีเงิน

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 2 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

126360704013-901  นนทนันท์  ปาโต นาย 96 

126360702134-502  นันทนัช  ต้ันหุ้ย นางสาว 97 

126150703129-903  ปนัดดา  ขาวค้างพลู นางสาว 99 

126150703122-404  ปิยากร  ศิริพฒันานันทกูร นาย 101 

126360702104-805  พนิตพร  สกุลณา นางสาว 102 

126360702037-006  พรปวีณ์  เปี่ยมศิริ นางสาว 105 

126150702323-907  พมิพกานต์  ไพรภัทรถาวร นางสาว 107 

126150701018-608  ระพพีรรณ  กล้ิงรัมย์ นางสาว 111 

126150703112-509  วิราชินี  เนตรจันทร์ นางสาว 114 

126360702127-910  ศศิภา  ไชยชนะ นางสาว 115 

126360704003-011  ศุภรัตน์  บุตรเมือง นางสาว 116 

126360702124-612  สดินา  สาระ นางสาว 117 

126360702035-413  สรัล  เพช็รพนัธ์ นาย 118 

126150702106-814  สาริณี  แซ่ตัน นางสาว 119 

126150702419-515  สุจินตนา  สมสวย นางสาว 121 

126360704005-516  อภิสิทธิ์  นุ่มวงษ์โต นาย 124 

 เกียรตินิยมอันดับ 2 
126360702011-517  เวโรจน์  ชูแก้ว ว่าท่ีร้อยตรี 125 

126360702036-218  กนกอร  มุทาวัน ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 126 

 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
126150701019-419  เอมวลี  อนุปราการ นางสาว 132 

 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
126360702101-420  กษิเดช  ทองสุข นาย 136 

126360702010-721  กันยามาส  อบรม นางสาว 139 

126360702007-322  กันยิกา  บวรบุณยธรรม นางสาว 140 

126150702038-323  กัลยกร  สินสืบผล นางสาว 141 

126360702129-524  กัลยา  ศักด์ิถาวรชัย นางสาว 142 

126360702115-425  กาญจนา  ปู่มัน่ นางสาว 143 

อาจารย์อัมพวัน  ยันเสน

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 2 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126150702336-126  กุลยา  วงษ์เอก นางสาว 144 

126360702016-427  จิรญา  มนแก้วพะเนาว์ นางสาว 148 

126360702108-928  จิรพงศ์  ปานเพช็ร นาย 149 

126150702138-129  ใจพกัตร์  อุดรสาร นางสาว 152 

126150702004-530  ชนมน  สงเคราะห์พนัธุ์ นางสาว 154 

126360702106-331  ชนาภา  ไชพชัรี นางสาว 155 

126360702111-332  ชนินทร์  ทองหาร นาย 156 

126150702001-133  ชาธิตา  นนท์เดชาสกุล นางสาว 160 

126050702130-034  ณัฐนันท์  โหประพฒัน์ นางสาว 167 

126150702008-635  ณัฐพล  กิมอ่วม นาย 170 

126150702140-736  ณัฐวุฒิ  ชูบุบผา นาย 172 

126150702221-537  ธนรัตน์  คล้ายสวัสด์ิ นางสาว 181 

126150702228-038  ธนัชพร  ชากระโทก นางสาว 183 

126150702414-639  ธนากร  กู้เชิดชูวงศ์ นาย 184 

126150702108-440  ธนาภา  คมสัน นางสาว 186 

126150702327-041  ธัญกร  ศิริชุ่มพล นางสาว 188 

126360702117-042  ธัญวุฒิ  กาญจนเดชะ นาย 190 

126360702123-843  ธิชากร  หอมจันทร์ นาย 191 

126150702018-544  ธิญาดา  วัฒนธงชัย นางสาว 192 

126150702223-145  ธิติมา  กล้าแข็ง นางสาว 194 

126360702022-246  นพตัธร  นุ่มส าลี นาย 196 

126150702102-747  นลินรัตน์  เรียบร้อย นางสาว 197 

126360702031-348  นันทวัฒน์  เชียะคง นาย 201 

126150702114-249  นิตยา  สอนสุข นางสาว 203 

126150702127-450  นิศาชล  บุญแถม นางสาว 204 

อาจารย์ศุภสิทฐ์  วราศิลป์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 3 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126150702040-901  ปทุมรัตน์  อ่อนจันทร์ นางสาว 207 

126150702326-202  ปทุมวรรณ  ธินวล นางสาว 208 

126360702021-403  ปัทมพร  ป้อมกฤษณ์ นางสาว 214 

126360702103-004  เปรมฤทัย  รัตนไพบูลย์ นางสาว 218 

126360702033-905  พงศ์เทพ  มากประดิษฐ นาย 219 

126360702120-406  พรกนก  จันทร์ส่งแสง นางสาว 222 

126150702024-307  พรชิตา  วันแอเลาะห์ นางสาว 223 

126360702023-008  พรพมิล  บูรณะสวัสด์ิ นางสาว 225 

126150702234-809  พศิน  จาดศรี นาย 227 

126150702121-710  พฒันพล  แก้วสลับ นาย 229 

126150702418-711  พมิพช์นก  ไทรสังขพรด ารง นางสาว 231 

126150702306-412  พยิดา  หนูสาย นางสาว 234 

126360702009-913  เพชรา  เมฆมนต์ นางสาว 235 

126150702029-214  มนตราไชย  กล่ าสีทอง นาย 245 

126150702107-615  มุกดา  มีมูล นางสาว 246 

126360702140-216  ยุวดี  เรืองศรี นางสาว 247 

126150702332-017  โยษิตา  รางวัล นางสาว 248 

126150702113-418  รัชต์ชวิศ  ภัคสุภานิธิสุขพธิา นาย 250 

126150702210-819  รุ่งนภา  ใจอุ่น นางสาว 251 

126150702201-720  รุจิรา  บัวไสว นางสาว 252 

126150702133-221  วรัญญา  บุญประสพ นางสาว 255 

126360702004-022  วันชนะ  จันทร์เลาะ นาย 258 

126150702438-523  วัลวลี  แซ่ล้ิม นางสาว 259 

126150702032-624  วาสิตา  สกุลเวสสะ นางสาว 260 

126360702017-225  วิภารัตน์  ธีระวัฒน์ นางสาว 262 

อาจารย์เปรมระพ ี อุยมาวีรหิรัญ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 3 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

126360702102-226  วิวัฒน์  ปานเทพอินทร์ นาย 264 

126150702009-427  วีระกร  รอดบุญ นาย 265 

126360702118-828  ศรัณยู  ธนะด ารงชัยพร นาย 266 

126360702019-829  ศศิธร  วังศรี นางสาว 267 

126360702110-530  ศิริรัตน์  เกิดเจริญ นางสาว 268 

126360702020-631  ศุภวิชญ์  สุนันท์ชัย นาย 271 

126360702116-232  สากล  สุขเจริญ นาย 275 

126150702222-333  สุนันทา  ไตรฆอ้ง นางสาว 278 

126360702006-534  สุนิศา  ช่วยด า นางสาว 279 

126360702030-535  สุภาวดี  จ าปาสี นางสาว 280 

126150702311-436  เสาวลักษณ์  ชาบัน นางสาว 283 

126150702403-937  อจลญา  วัฒนาเสรีกุล นางสาว 284 

126150702006-038  อติกานต์  รุณเจริญ นางสาว 285 

126150702130-839  อภัสรา  ทองสุโข นางสาว 286 

126360702015-640  อภิรัตน์  เทศเจริญ นาย 289 

126150702208-241  อรปวีณา  อ้อยหวาน นางสาว 290 

126150702338-742  อรพรรณ  ศิริสุขชัยถาวร นางสาว 291 

126360702008-143  อรอุมา  ตรีประพณิ นางสาว 293 

126050702415-544  วรินยุพา  ทองใบ นางสาว 298 

126260702057-045  อารยา  ศิวเวทยลือชัย นางสาว 299 

 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร) 
126150703003-646  กานต์  ม่วงเอ่ียม นาย 301 

126150703002-847  กิตตินันต์  อาจหาญ นางสาว 302 

126150703043-248  ขจรเขตต์  ไชยมณี นาย 303 

126150703041-649  จารุวรรณ  ศรีชัย นางสาว 305 

126150703023-450  จินตนา  เกล้ียงแสนเมือง นางสาว 307 

อาจารย์บุญยนุช  ภู่ระหงษ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 4 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (อุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร) 

126150703115-801  ชนาภา  ใบกุหลาบ นางสาว 309 

126150703116-602  ณัฎฐา  อ าพนัทรัพย์ นางสาว 313 

126150703009-303  ณิชาพร  เนียมแตง นางสาว 314 

126050703139-004  ณิชาพชัร์  ปทุมทอง นางสาว 315 

126150703127-305  ธัชณภัค  สินภิบาล นางสาว 316 

126150703117-406  ธีรวัต  ศรีวิชัย นาย 317 

126150703128-107  นพสิทธิ์  ศรีอาจนรงค์ นาย 318 

126150703033-308  บุพกา  เกตุเหม นางสาว 321 

126050703039-209  ปณัฐ  วิเศษรจนา นาย 322 

126150703031-710  พงศกร  กันยา นาย 323 

126150703048-111  พมิพสุ์ดา  เยีย่มพานิช นางสาว 324 

126150703132-312  เพญ็พชิญา  นภาศัพท์ นางสาว 325 

126050703140-813  ภัณฑิรา  ไตรเกษม นางสาว 326 

126150703011-914  ภูริณัฐ  บ้านเกาะ นาย 328 

126150703027-515  รัตนา  สวัสด์ิผล นางสาว 329 

126150703107-516  ศสิมา  เอ่ียมในวงษ์ นางสาว 334 

126150703024-217  สุรจิตร์  โพธิ์เงิน นาย 336 

126150703125-718  อารียา  ศรีแพงมูล นางสาว 338 

126150703103-419  อุมาพร  รอดสุโข นางสาว 339 

126050703116-820  มนทิสา  โยยรัมย์ นางสาว 340 

 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร)์ 
126150704114-021  จักรพนัธ์  ศิลป์ประพนัธ์ นาย 348 

126360704002-222  ญานิกา  พทัิกษ์ภาวศุทธิ นางสาว 356 

126150704010-023  ญานิศา  รัตนขวัญ นางสาว 357 

126260704027-124  ณนาธร  แต้มรุ่งเรือง นาย 358 

125750706052-825  ดนุสรณ์  กองสินแก้ว นาย 360 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน  ชมโฉม

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 4 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปรญิญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต (การบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร)์ 

126150704022-526  ดิเรก  กรีเทพ นาย 361 

126360704009-727  ตะวัน  สุมหิรัญ นาย 362 

126150704123-128  ธนพล  ทรงดอน นาย 363 

126150704115-729  ธิติวุฒิ  สุขท่ัวญาติ นาย 365 

126360704010-530  ปิฏิญาภรณ์  ชูนาค นางสาว 368 

126360704008-931  พมิลพรรณ  สินโสด นางสาว 372 

126360704017-032  พรีพฒัน์  หึกขุนทด นาย 373 

126150704016-733  ยลรดี  พวงค า นางสาว 375 

126360704015-434  รุ่งนิรันดร์  ภิรมย์ศรี นางสาว 377 

126150704027-435  วรวุฒิ  ศรีแสน นาย 381 

125750706071-836  ศิริวัฒน์  ตะบองเพช็ร์ นาย 384 

126150704104-137  สายใหม  แผลงศร นางสาว 387 

126150704026-638  สุพชิญา  แซ่อ้ัง นางสาว 390 

126360704016-239  อลงกรณ์  โพธิประสิทธิ์ นาย 392 

126050704036-740  กรกมล  กู้กีรติกุล นางสาว 395 

126160704022-441  ณัฐพงศ์  พลโคตร นาย 396 

126050704026-842  รสสุคนธ์  สมบุญประเสริฐ นางสาว 397 

126160704023-243  เสกสรร  เสาร์ค า นาย 398 

125950706073-044  อนุสรา  แซ่หลี นางสาว 399 

 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) 
125750704025-645  ธนากร  โสพนัธ์ นาย 402 

126150705003-446  เบญจมาศ  ดีข า นางสาว 403 

126150705002-647  พณัณ์ชัญญศร  ฉายสุริยะ นางสาว 404 

126150705013-348  ลลิภัสร์  จิระทัศนาพชัร์ นางสาว 405 

125950704093-049  สุชานาถ  นาคะปักษิณ นางสาว 407 

126150705007-550  อัมพวัน  สุขนิล นางสาว 408 

อาจารย์สุมภา  เทิดขวัญชัย

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 5 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

126150705005-901  อิศริยาภรณ์  บุญศิริ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 409 

 คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

036150805210-302  ธนภัทร  เขตร์สุพรรณ นาย 411 เงิน

036150805135-203  ชาญธวัช  บุนนาค นาย 412 

036150805703-704  ญาดา  ลิขิตลือชา นางสาว 413 

036150805512-205  พรรณนิภา  วงศ์เสนา นางสาว 416 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
036150805735-906  กรกนก  ผลสวัสด์ิ นางสาว 418 

036150805206-107  กัญญารัตน์  แม่นสุข นางสาว 419 

036150805709-408  ชนัญชิดา  จันทร์ดี นางสาว 422 

036150805627-809  โชติกา  ประทุมวัลย์ นางสาว 423 

036150805243-410  ฐิติโชติ  นินใหม่ นาย 424 

036150805118-811  ณัฐปภัสสร  โชติช่วง นางสาว 425 

036150805229-312  พรสินี  แป้นสดใส นางสาว 428 

036150805614-613  ภิรญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางสาว 430 

036150805631-014  ฤทัยวัลย์  เจริญสุข นางสาว 431 

036150805629-415  วรรณรดากร  รัตนานิคม นางสาว 433 

036150805225-116  วรวิช  บัวเทพ นาย 434 

036150805101-417  สุภาพร  แจ้งดี นางสาว 443 

036150805141-018  หสวิน  งามเหมือน นาย 444 

 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) 
036150805502-319  กนกนันท์  ศิลานนท์ นางสาว 447 

036150805528-820  กนกพร  กัณหสิงห์ นางสาว 448 

036150805727-621  กรรณกนก  สาริกบุตร นางสาว 452 

036150805536-122  กรวิชญ์  ภูครองทุ่ง นาย 453 

036150805721-923  กฤตัชญ์  แปลกประจิตร นาย 455 

036150805522-124  กฤษฎา  อุ่นแสง นาย 459 

036150805540-325  กัลยกร  ศาสนกิจ นางสาว 461 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 5 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน
 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน) 

036150805617-926  กัลยรัตน์  จิตต์แจ่ม นางสาว 462 

036150805306-927  เกวลิน  กรรณิกากลาง นางสาว 463 

036150805511-428  เกศรินทร์  จันทร์วิเศษ นางสาว 464 

036150805137-829  เกษมพล  โสมภีร์ นาย 465 

036150805311-930  คมสรร  โออนุรักษ์ นาย 468 

036150805705-231  จารุวรรณ  นรการ นางสาว 470 

036150805339-032  จิดาภา  รอดเรือง นางสาว 472 

036150805104-833  จิรนันท์  สิรกุล นางสาว 473 

036150805321-834  จิรัชญา  แฉล้มวารี นางสาว 474 

036150805613-835  เจนนิสา  อัครปัญญาพาณิชย์ นางสาว 477 

036150805215-236  ฉัตรวิไล  อินทรักษา นางสาว 479 

036150805426-537  เฉลิมชัย  ยาวะนิล นาย 480 

036150805127-938  ชญาธร  บัวน้อย นางสาว 481 

036150805707-839  ชนากานต์  ก ากัดวงษ์ นางสาว 483 

036150805334-140  ชมพนุูช  เข็มแดง นางสาว 484 

036150805337-441  ชลกร  ร่าเริงใจ นาย 485 

036150805729-242  ชลดา  ภาวนาวิวัฒน์ นางสาว 486 

036150805413-343  ชัยภัทร  นักเป่า นาย 487 

036150805723-544  ชาญณรงค์  เยาว์ธานี นาย 489 

036150805304-445  ชาลิสา  เพิ่มสันติพงศ์ นางสาว 490 

036150805718-546  ชิณวัฒน์  ประทุมพนัธ์ นาย 491 

036150805409-147  ชุมพล  วาสนดิลก นาย 493 

036150805140-248  ฐิดายุ  บางภูมิ นางสาว 494 

036150805319-249  ฐิติกานต์  ยอดสวัสด์ิ นางสาว 495 

036150805742-550  ฐิติมาภรณ์  จรรยาพงศ์กิจ นางสาว 496 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  รักไทยเจริญชีพ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 6 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน
 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน) 

036150805719-301  ณัฐฌา  ศรีเพช็ร์เจริญ นางสาว 500 

036150805524-702  ณัฐนนท์  วัฒนราช นาย 501 

036150805734-203  ณัฐพล  สารเสวก นาย 502 

036150805133-704  ณัฐยากร  บุญมา นางสาว 505 

036150805513-005  ณัฐวดี  จีนนาฏ นางสาว 508 

036150805509-806  ณัฐวดี  ละอองสม นางสาว 509 

036150805603-907  ณัตตยา  ขันแก้ว นางสาว 511 

036150805445-508  ณัทภูการ  พลูขวัญ นาย 512 

036150805535-309  ณิชกุล  ผายสุวรรณ นางสาว 513 

036150805740-910  ณิชา  ลัคนาภิเศรษฐ์ นางสาว 514 

036150805712-811  ต้นหน  เช่ือมไธสง นาย 517 

036150805542-912  ทัศนีย์  ดอกเตย นางสาว 520 

036150805415-813  ธนวัฒน์  ภาณุวัฒน์กุล นาย 524 

036150805134-514  ธนวัฒน์  วิบูลย์จันทร์ นาย 525 

036150805612-015  ธมลวรรณ  สุภาวิมล นางสาว 528 

036150805717-716  ธัญชนก  วัฒนคุ้ม นางสาว 530 

036150805443-017  นปภัช  รัตนเมือง นางสาว 534 

036150805728-418  นรวิชญ์  สมิตานนท์ นาย 535 

036150805637-719  นันท์นลิน  เพช็รหิน นางสาว 538 

036150805606-220  นิธิศ  เอมดวงดี นาย 541 

036150805114-721  นิภาพร  เกษสุวรรณ์ นางสาว 543 

036050805340-022  บวรวิช  บุญใจใหญ่ นาย 545 

036150805106-323  บุญญพฒัน์  อารีวัติ นางสาว 546 

036150805115-424  บุญญิสา  แซ่โต๋ว นางสาว 547 

036150805404-225  ปฐมพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร นาย 549 

อาจารย์ทิติพงษ์  สุทธิรัตน์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 6 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน
 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน) 

036150805407-526  ปนัสยา  ใยบัว นางสาว 551 

036150805414-127  ปรรัชน์  วิชาสุด นางสาว 552 

036150805518-928  ปรางวลัย  เงินฉาย นางสาว 553 

036150805344-029  ปรินทร์  สายแสงใส นาย 554 

036150805622-930  ปัญญาวัชร์  ถวายพุ่ม นาย 556 

036150805117-031  ปาจรีย์  นกแก้ว นางสาว 558 

036150805532-032  ปาณิสรา  สุรสุขภูมิ นางสาว 559 

036150805706-033  ปาริชาติ  พทุธชูชาติ นางสาว 560 

036150805214-534  ปิยพล  ฝูงใหญ่ นาย 561 

036150805323-435  ปิยะธนา  เหมชาติ นางสาว 562 

036150805726-836  ปิยะธิดา  ซันหวัง นางสาว 563 

036150805609-637  เปมนีย์  ธรรมสารสมบัติ นางสาว 564 

036150805216-038  พงษ์รวี  แหลมทอง นาย 567 

036150805235-039  พชัรินทร์  ง้ิวผา นางสาว 568 

036150805201-240  พฆิเนศ  เกศส าอางค์ นาย 569 

036150805121-241  พชิญาภา  วีระสะ นางสาว 570 

036150805435-642  พฒิุพงศ์  พลอ่ึง นาย 572 

036150805138-643  ภควัต  ธนไพศาลกิจ นาย 574 

036150805309-344  ภัคนันท์  ดีรอด นางสาว 575 

036050805552-045  ภัคพงษ์  ยิม้วัฒน์ นาย 576 

036150805213-746  ภัทรธร  ข าเข็มแก้ว นาย 577 

036150805230-147  ภัทรภร  จิรุภัณฑ์สวัสด์ิ นางสาว 578 

036150805144-448  ภานุรุจ  เลิศกิจจารักษ์ นาย 579 

036150805521-349  ภานุวัฒน์  หงษ์ลอยลม นาย 581 

036150805615-350  ภาวิดา  อมรสถิตย์ นางสาว 582 

อาจารย์ ดร.ชิษยรัสย์  ศิริไปล์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 7 ด้านซ้าย)

 คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน
 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน) 

036150805436-401  ภูมินทร์  เดชเทวัญด ารง นาย 585 

036150805624-502  ภูริตา  วงศ์บรรทะกิจ นางสาว 586 

036150805744-103  มนัสวี  ชาติไทย นางสาว 587 

036150805520-504  มัญชุลิกา  แสงอุทัย นางสาว 590 

036150805227-705  เมธาวัฒน์  หมวกสังข์ นาย 593 

036150805421-606  เมธาวิน  อ่วมเสม นาย 594 

036150805222-807  เมธาสิทธิ์  หีบสัมฤทธิ์ นาย 595 

036150805341-608  ยศวรรธน์  เย็นวิจิตร์ นาย 596 

036150805224-409  รัชต  เปล่งสงวน นาย 600 

036150805608-810  ลลิตภัทร  ฉันส าราญ นางสาว 605 

036150805119-611  วรชิต  วาสนาสุนทร นาย 608 

036150805634-412  วรเศรษฐ์  หิรัญทิพรัตน์ นาย 610 

036150805422-413  วรากร  รักแฟง นาย 611 

036150805730-014  ศศิวรรณ  ผดาเวช นางสาว 618 

036150805602-115  ศุภกานต์  ปิ่นจินดา นาย 620 

036150805316-816  ศุภณัฐ  อุ่นเรือน นาย 621 

036150805408-317  สถาพร  วังตปนียะกุล นาย 622 

036150805621-118  สโรชา  ช่างเพยีร นางสาว 623 

036150805736-719  สหัสวรรษ  เลิศวัชราภิรมย์ นาย 624 

036150805738-320  สิทธิกร  จันทร์ศรี นาย 625 

036150805305-121  สิรวิชญ์  สโมสร นาย 629 

036150805406-722  สิริลักษณ์  บุญแจ่ม นางสาว 630 

036150805713-623  สุภัทตรา  สนธิโพธิ์ นางสาว 635 

036150805130-324  แสงระวี  ด้วงแก้ว นางสาว 638 

036150805639-325  โสภณ  ค ามา นาย 639 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชุลี  วงษ์บุญงาม

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 7 ด้านขวา)

 คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน
 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน) 

036150805301-026  หรินันท์  ซ่ือตรง นางสาว 640 

036050805554-627  อภิธาร  สุริโย นาย 641 

036150805335-828  อมลวรรณ  ทองช้อย นางสาว 643 

036150805320-029  อันดา  อ าพนัการ นางสาว 646 

036150805539-530  อานนท์  บุญทัน นาย 648 

036150805715-131  อาริตา  สู้ทุกทิศ นางสาว 649 

036050805341-832  อิทธิพล  ศิลปัญจะ นาย 650 

036150805331-733  อุไรพร  เสนเนียม นางสาว 651 

036150805139-434  เอ้ืออังกูร  คูณพนัธ์ นาย 654 

036050805321-035  จุฑาพร  เดชะคุ้ม นางสาว 655 

036050805216-236  ณัฐณิชา  ชมภูธร นางสาว 656 

036050805359-037  ปริญญา  จัน่บ ารุง นาย 657 

036050805112-338  สุทธิลักษณ์  ผลไพบูลย์ นางสาว 658 

036050805437-439  สุธาสินี  ประชาราษฎร์ นางสาว 659 

036050805712-040  อภิศราภรณ์  หร่ังใจเย็น นางสาว 660 

036150805109-741  จิดาภา  ธนะรัมย์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 661 

036150805646-842  เจนราณี  โต๊ะยง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 662 

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

076150101034-943  สักชัย  ทองอ่อน นาย 663 ทอง

076150102038-944  ชลธิชา  สุภานิชย์ นางสาว 667 

076150104101-345  ทรัพย์ศิริ  วริสาร นางสาว 668 

076150102131-246  ทัตเทพ  จันทร์งาม นาย 669 

076150102013-247  ปัทมวรรณ  จันทฤทธิ์ นางสาว 672 

076150103026-348  ภัทรนันท์  ดิษฐนิล นางสาว 673 

076150102010-849  ลภัสรดา  ศรีใส นางสาว 675 

076150101131-350  วริศรา  เล้ียงสอน นางสาว 676 

อาจารย์ณัฐภณ  สุเมธอธิคม

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 8 ด้านซ้าย)

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

076150102009-001  ศรวณีย์  สุ่นศักด์ิสวัสด์ิ นางสาว 677 

076150103013-102  สิริพงศ์  ช านิธุระการ นาย 678 

 เกียรตินิยมอันดับ 1 
076150103003-203  ณิชาพชัร์  พลิาหลวง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 679 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
076150101128-904  ธมลวรรณ  หงษ์กุลบุตร นางสาว 685 

076150102015-705  ธัญญารัตร์  วรรณการ นางสาว 686 

076150102039-706  ปวีณา  มงคลเกิด นางสาว 688 

076150102134-607  ปิยาพชัร  ผลวัชนะ นางสาว 689 

076150102035-508  มณิสตา  แย้มอุทัย นางสาว 691 

076150101106-509  วนัชพร  พมิพเ์พง็ นางสาว 692 

076150102113-010  อนัญพร  ขุมเพชร นางสาว 695 

076150102005-811  อรษา  ชัยโยธา นางสาว 696 

 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การทอ่งเที่ยว) 
076150101038-012  กวิสรา  อ้นอ่อน นางสาว 699 

076150101129-713  กัญญาพร  สุภโตษะ นางสาว 700 

076150101145-314  กัญญาภัทร  เมืองท่ีรัก นางสาว 701 

076150101134-715  ก าจร  ดอนแก้วภู่ นาย 702 

076150101113-116  จริยาพร  ป้อมลอย นางสาว 703 

076150101104-017  จีรภัทร  นุตรทัศน์ นาย 706 

076150101033-118  ชามิล  สุดเสริฐสิน นางสาว 707 

076150101139-619  ณัฐพงศ์  เทาะชมด นาย 711 

076150101031-520  ทิชา  ปัญญา นางสาว 712 

076150101116-421  ธนัญญา  จินดาวงศ์ นางสาว 715 

076150101019-022  ธารณ์ธาดา  คะเหลา นางสาว 717 

076150101141-223  นพวรรณ  จันดา นางสาว 718 

076150101122-224  นันทพงศ์  อรุณเร่ือ นาย 719 

076150101025-725  นุสรา  ดีมี นางสาว 720 

อาจารย์ ดร.อรุณี  อรุณเรือง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 8 ด้านขวา)

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การทอ่งเที่ยว) 

076150101032-326  ปรญา  เวปุลานนท์ นางสาว 721 

076150101109-927  พมิภัสสร  มุสิกะทัต นางสาว 722 

076150101123-028  ภุมรินทร์  ประสงค์ผล นางสาว 723 

076150101009-129  รวิภัทร  อมรเลิศวัฒนา นาย 726 

076150101036-430  รัตนสุดา  บัวคล่ี นางสาว 727 

076150101024-031  วชิรญาณ์  งังเอ่ียมบุญ นางสาว 729 

076150101108-132  วลัยลักษณ์  อินทะเสน นางสาว 731 

076150101146-133  ศุภชัย  เปไสล นาย 733 

076150101003-434  สุคนธมาศ  ม่วงคลองใหม่ นางสาว 735 

076150101028-135  สุดารัตน์  แก้วมืด นางสาว 736 

076150101118-036  สุประวีณ์  ธีระบุตร นางสาว 737 

076150101135-437  อติญา  กัสปะ นางสาว 738 

076150101040-638  อธิรัตน์  วงษ์ค าผุย นาย 739 

076150101037-239  อัญชุดาพร  จันทราช นางสาว 741 

076150101023-240  อาทิตติญา  ศรีดวม นางสาว 743 

076150101027-341  อินทิรา  สุขเสียงศรี  นางสาว 744 

 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม) 
076150102040-542  กฤษกร  สีสนิท นาย 745 

076150102105-643  กฤษฎา  โบขุนทด นาย 746 

076150102026-444  กษมา  กรรมแต่ง นางสาว 747 

076150102032-245  ชาคริต  จิตระออน นาย 749 

076150102126-246  ชุติกาญจน์  สุวรรณ นางสาว 751 

076150102020-747  ไชยอนันต์  สิทธิศักด์ิ นาย 752 

076150102121-348  ณภัทร  บัววัน นางสาว 753 

076150102101-549  ณัฐวุฒิ  แก้วภาพ นาย 754 

076150102049-650  ตรองตาล  สระพรหม นางสาว 756 

อาจารย์พดัยศ  เพชรวงษ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 9 ด้านซ้าย)

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม) 

076150102043-901  ธมลวรรณ  สองเมือง นางสาว 763 

076150102036-302  น้ าเพชร  วิลัยวรรณ นางสาว 765 

076150102112-203  นิเวศน์  นาแพง นาย 766 

076150102047-004  เนติ  วารีพจน์ นาย 767 

076150102120-505  บัณฑิตา  กิจโรณี นางสาว 768 

076150102004-106  ปรียนันท์  แสงทอง นางสาว 770 

076150102017-307  ปัณฑิตา  ชูเมือง นางสาว 771 

076150102114-808  ปิยะพงษ์  ห้วยหงษ์ทอง นาย 773 

076150102145-209  พงศธร  หวังมานะธรรม นาย 774 

076150102117-110  พยิรัตน์  เกศะรักษ์ นางสาว 776 

076150102116-311  วันเฉลิม  มัฆมาน นาย 782 

076050102040-712  ศรายุทธ  อ่วมกระทุ่ม นาย 783 

076150102033-013  ศรุตพล  ลาศศิลป์ นาย 784 

076150102041-314  ศศินิภา  แซ่กอ นางสาว 785 

076150102044-715  สรวิศ  สุนทรส นาย 787 

076150102143-716  สุกัญญา  เกตุกรรณ์ นางสาว 788 

076150102046-217  สุปรียา  แสงเดือน นางสาว 790 

076150102115-518  อภิสิทธิ์  ดูเพชร นาย 794 

076150102146-019  อมลรดา  พู่มณเฑียรชัย นางสาว 795 

076150102137-920  อัญชิสา  ฉัตรหิรัญย์ นางสาว 798 

076150102139-521  อาทิตยา  คมข า นางสาว 799 

076050102156-122  ณัฐพร  หงศ์ศิริชัย นางสาว 800 

 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล) 
076150103103-023  ขนิษฐา  เทศสิงห์ นางสาว 803 

076150103027-124  ขวัญจิรา  สุวรรณรัตน์ นางสาว 804 

076150103023-025  จิรัชญา  บัวขาว นางสาว 805 

อาจารย์ผการัตน์  ใยทอง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 9 ด้านขวา)

 คณะศิลปศาสตร์
 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล) 

076150103012-326  ชัยโย  วงษ์หาร นาย 806 

076150103118-827  ชินสมุทร  แซ่เห้ง นาย 807 

076150103001-628  ธนกฤต  ชิตจิตรวรรณ นาย 814 

076150103116-229  ธนัชพร  ปิ่นก้อน นางสาว 815 

076150103104-830  ธิติพฒัน์  แสงกาศ นาย 816 

076150103030-531  ภัทร  รอดบุตร นาย 821 

076150103011-532  ศุภกิจ  จ าปา นาย 827 

076150103008-133  ศุภิสรา  บุญรัตนะวงศ์ นางสาว 830 

076150103019-834  สิรวิชญ์  ฉวีพจน์ก าจร นาย 832 

076150103016-435  อัจฉรา  มุสิกพนัธ์ นางสาว 834 

 ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทยประยุกต์) 
076150104121-136  ธีรภัทร์  ชลอชล นาย 846 

076150104120-337  วีรศักด์ิ  พรมสวัสด์ิ นาย 849 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

056150201102-738  ณัฐดนัย  ไหมชุม นาย 852 เงิน

056150201021-939  ณภัทร  รองวงศ์ นาย 854 

056150201032-640  สันต์  วรรธนะวานิชกุล นาย 856 

056150201135-741  อรอุมา  โนนศรี นางสาว 858 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
056150202001-042  เกตุสุดา  พรมพนิิจ นางสาว 860 

056150201207-443  ธีรภัทร  จิตจวง นาย 861 

056150201219-944  ประชา  เข็มอินทร์ นาย 862 

056150201215-745  สุรัฐพล  สังข์ตรีเศียร นาย 863 

056150202007-746  เสาวลักษณ์  พาทอง นางสาว 864 

056150202027-547  อัมพร  นิตตะ นางสาว 865 

 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
056150201108-448  เกียรติศักด์ิ  นาสะกาศ นาย 867 

056150201036-749  คุณชาติ  อรรถวิสุทธิกุล นาย 868 

056150201214-050  จิดาภา  แสงค า นางสาว 871 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี  อุ่นวัฒนา

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 10 ด้านซ้าย)

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

056150201035-901  เจษฎา  จันทรสิตางกูร นาย 872 

056150201147-202  ณธวรรธณ์  บ่างมณีสกุล นาย 877 

056150201011-003  ณพสิทธิ์  รอดลอยทุกข์ นาย 878 

056150201140-704  ณัฏชนน  หนูรี นาย 880 

056150201206-605  ณัฐชนน  สมวงศ์ นาย 881 

056150201134-006  ณัฐธยาน์  อาชวพสิิฐ นางสาว 882 

056150201010-207  ณัฐนันท์  โพธิ์ศรี นาย 884 

056150201132-408  ณัฐนันท์  มาสีจันทร์ นาย 885 

056150201217-309  ณัฐพล  สุขสุภาพ นาย 887 

056150201029-210  ตะวัน  นนตะพนัธ์ นาย 888 

056150201131-611  เตชสิต  เลิศไกร นาย 889 

056150201117-512  ทวีลาภ  บุญโพธิ์แก้ว นาย 890 

056150201146-413  ทศพล  ส าราญสุข นาย 891 

056150201015-114  ธีรภัทร์  จันทร์วุฒิศิลป์ นาย 895 

056150201025-015  นวพล  อนุประเสริฐ นาย 897 

056150201143-116  นันทสิทธิ์  วิสาโรจน์ นาย 898 

056150201116-717  เบญญาภา  พวงพทัิกษ์กุล นางสาว 900 

056150201203-318  ปวเรศ  นูทอง นาย 902 

056150201138-119  พนธกร  อินพงษ์ นาย 905 

056150201144-920  พรทิพย์  ใจเท่ียง นางสาว 906 

056150201211-621  พลภัทร์  ค ายอด นาย 907 

056150201209-022  พชิญา  สุขสุด นางสาว 909 

056150201142-323  พศิพมิุข  ขัดสี นาย 910 

056150201019-324  ภัคพล  เจริญสุข นาย 911 

056150201020-125  ภัควัฒ  โชติวิไลวรรณ นาย 912 

อาจารย์ศิริชัย  สาระมนัส

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 10 ด้านขวา)

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

056150201012-826  ภาคภูมิ  เจีย่ฮะสูน นาย 913 

056150201139-927  ภาสกร  ทรัพย์สาร นาย 914 

056150201101-928  ภาสวัฒก์  โปษณเจริญ นาย 915 

056150201110-029  เยาวรักษ์  สายแก้ว นางสาว 916 

056150201001-130  วรกร  ทองใบ นาย 918 

056150201212-431  วัชระ  รัชชะ นาย 920 

056150201103-532  ศราวุฒิ  ชีพนุรัตน์ นาย 923 

056150201049-033  สหัสวรรษ  รัตนแย้ม นาย 926 

056150201218-134  สุเชษฐ์  ไกรวุฒิวงศ์ นาย 927 

056150201009-435  สุทธาทิพย์  สุธาธรรม นางสาว 928 

056150201201-736  สุทธิดา  แซ่เฮ้ง นางสาว 929 

056150201145-637  สุวิจักขณ์  คงพชัรศักด์ิ นาย 931 

056150201137-338  อภิวัฒน์  แซ่อ้ือ นาย 933 

056150201004-539  อภิสิทธิ์  หาญสิทธิ์ นาย 934 

056150201124-140  อริยะ  ขอเจริญ นาย 935 

 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ) 
056050202032-741  ชลากร  เชาวนะโชติ นางสาว 939 

 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม) 
056150202002-842  จุฑารัตน์  รอดพว่ง นางสาว 941 

056150202018-443  เจนนิษา  เฟื่องชูนุช นางสาว 942 

056150202024-244  ฑิฆมัพร  จันทร์ผ่อง นางสาว 943 

056150202029-145  ธนากร  เจริญสุข นาย 944 

056150202023-446  นภัสสร  เพชรธ ารงกุล นางสาว 945 

056150202009-347  ปิยนุช  มาสงค์ นางสาว 946 

056150202004-448  เยาวลักษณ์  สุวรรณรัตน์ นางสาว 948 

056150202011-949  ศุมาลี  กล่ินพมิล นางสาว 949 

056150202013-550  สุธนัย  ลีลาอุดม นาย 951 

อาจารย์ ดร.ณัฐติญา  ไข่ติยากุล

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 11 ด้านซ้าย)

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม) 

056150202012-701  สุประภาดา  วาดวงษ์ศรี นางสาว 952 

056150202028-302  สุภาพร  น้อยลา นางสาว 953 

 ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วัสดุศาสตรอุ์ตสาหกรรม) 
055950203033-603  เอกชัย  ม่ิงเมือง นาย 954 

056150201120-904  ภาคิน  พรหมชนะ ว่าท่ีร้อยตรี 955 

056150201007-805  ไอริณ  กระปุกทอง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 956 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

036050504033-506  กนกวรรณ  วรรณวงค์กา นางสาว 958 

036050504040-007  ปาริชาต  ภาวินิจ นางสาว 959 

036360505001-408  ไพรัต  อินชายเขา นาย 960 

036360505002-209  อัครชัย  สิทธิชัย นาย 961 

036160505011-710  ธีรวัต  เปล่งปล่ัง นาย 962 

 เกียรตินิยมอันดับ 2 
036050504034-311  ณัฐริกา  โจกตะคุ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 963 

 ปรญิญาครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
036050504032-712  กาญจณา  สร้อยจิตร นางสาว 964 

036050504022-813  กิตติศักด์ิ  เจริญพร นาย 965 

036050504028-514  คุณานนต์  ชุติมาโชติ นาย 966 

036050501038-715  ณัฐชา  ไชยสุข นางสาว 967 

036050504039-216  ธนกฤต  ลอยเลิศ นาย 969 

035750505008-217  ธีรนัย  สุขดี นาย 971 

036050504001-218  นฤมล  สายทองเยิน้ นางสาว 972 

036050504027-719  ปรัชญา  นาคขุนทด นาย 973 

035950505015-320  ภาณุวัฒน์  โสเรรัมย์ นาย 975 

036050504041-821  ยุพาภรณ์  ทองอินทร์ นางสาว 977 

035950504001-422  ยุวพร  อ่อนสอาด นางสาว 978 

036050504037-623  เยาวลักษณ์  ตะโกจีน นางสาว 979 

036050501025-424  รชนีกร  หมัน่มาก นางสาว 980 

036050501004-925  วรเมธ  สุทธิดาจันทร์ นาย 981 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรี ดร.พรชัย  เตชะธนเศรษฐ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 11 ด้านขวา)

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

036050501009-826  วราภรณ์  สีทา นางสาว 983 

035950505013-827  ศักดิเทพ  ชูรัตน์ นาย 985 

036050501005-628  ศิริลักษณ์  เล่ียนศิริ นางสาว 986 

036050504038-429  ศุภิญา  ทาริยะวงศ์ นางสาว 987 

036050504009-530  หัสยา  ปานฑผลิน นางสาว 989 

036050501035-331  อรรถพงศ์  เกษศิลป์ นาย 990 

036050504008-732  อรุษ  หนูฤทธิ์ นาย 991 

 ปรญิญาครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
035950503029-633  กิตติพชิญ์  ทวีสุวรรณพร นาย 992 

035950503031-234  ณัฐธวัช  ทองไชย นาย 993 

036050502001-435  พเิชษฐ  ขวัญเมือง นาย 994 

035950502021-436  พรีพล  บุญเฉย นาย 995 

035950502017-237  สมบูรณ์  จงจิตร์ นาย 997 

035950502025-538  สรวิศ  แก้วสว่าง นาย 998 

 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
036360501057-039  กฤติพฒัน์  สงนอก นาย 999 

036360501039-840  กันตพงศ์  ใจเย็น นาย 1001 

036360501042-241  เกษมสันต์  ทันกุหลาบ นาย 1002 

036360501044-842  จิรายุทธ  นามแจ่ม นาย 1003 

036360501058-843  ฐิติพงศ์  วงษ์อุดม นาย 1004 

036360501040-644  ณัฐพล  มัณฑุกานนท์ นาย 1005 

036360501049-745  ตะวัน  หงษ์กา นาย 1006 

036360501047-146  ทนันชัย  ไทยแท้ นาย 1007 

036360501046-347  ธนดล  บุญสุข นาย 1008 

036360501029-948  นราวิชญ์  สร้อยระย้า นาย 1009 

036360501056-249  นัฐพงษ์  หัวหนองหาร นาย 1010 

036360501021-650  เนติพงษ์  บุญประเสริฐ นาย 1011 

อาจารย์พรีภัทร  โอวาทชัยพงศ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 12 ด้านซ้าย)

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

036360501060-401  ปภพ  หมืน่อินทร์ นาย 1012 

036360501026-502  ผโลทัย  ปิยะวงค์ นางสาว 1013 

036360501028-103  พธิีกร  สมัยกุล นาย 1014 

036360501055-404  ภีรภัทร  ใจดี นาย 1015 

036360501059-605  เมธา  สังสัมฤทธิ์ นาย 1016 

036360501032-306  ยุพารัตน์  ขุนขจร นางสาว 1017 

036360501048-907  ศิริรัตน์  ปันนูเวียง นางสาว 1018 

036360501030-708  ศุภฤกษ์  หิรัญวัฒน์ นาย 1020 

036360501067-909  สัมพนัธ์  ฟกัผล นาย 1021 

036360501022-410  สุชาวดี  เพชรเดช นางสาว 1022 

036360501043-011  สุทิวัส  เรียมภักดี นาย 1023 

036360501027-312  สุภาพรรณ  แสงจันทร์ นางสาว 1024 

036360501041-413  อานนท์  แถวสูงเนิน นาย 1026 

036260501027-514  กนกวรรณ  อินฝ้ัน นางสาว 1028 

036260505008-115  พนัธกานต์  วังกรานต์ นาย 1029 

 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
036360502003-316  กิตติพงศ์  จันทร์แย้ม นาย 1031 

036360502004-117  กิตติพงษ์  กล่ินหอม นาย 1032 

036360502023-118  ตระการ  หล้าบุตร นาย 1033 

036260502022-519  ธันวา  พฒันเจริญ นาย 1034 

036360502015-720  ธีภพ  แย้มเล้ียง นาย 1035 

036260502023-321  ธีระพงษ์  เรืองอ่อน นาย 1036 

036360502016-522  นราวิชญ์  วงค์ทองดี นาย 1037 

036360502020-723  พงษ์สุวรรณ  มีสม นาย 1038 

036360502014-024  ภูริ  รุจิระยรรยง นาย 1039 

036360502007-425  รัฐภูมิ  แก้ววงษ์ นาย 1040 

อาจารย์วันรักษ์  ศรีสังข์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 12 ด้านขวา)

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

036160502009-426  พพิฒัน์  ขจีรัตน์วัฒนา นาย 1045 

 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
036260503516-527  อลงกรณ์  พรหมสุวิชา นาย 1046 

036360501038-028  ธรรมพฒัน์  อู่นาค ว่าท่ีร้อยตรี 1047 

036050501036-129  ชลนิชา  ถาลี ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1048 

035950503026-230  สุดารัตน์  กันตา ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1049 

 คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

136360601001-631  กัลยรัตน์  ก าเพญ็ นางสาว 1050 ทอง

136360601002-432  เอกราช  ปัญญาพรหม นาย 1051 เงิน

136150603203-133  จิรวรรณ  เหมะรังคะ นางสาว 1052 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
136150604006-734  ชุติกาญจน์  บุญปก นางสาว 1053 

136150603113-235  ชุติกาญน์  พวงแสง นางสาว 1054 

136150603101-736  ธัญญารัตน์  ชาแท่น นางสาว 1055 

136150603109-037  พรีญา  พงษ์อิศรานุพร นาย 1056 

 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีเสือ้ผ้า) 
136150601006-038  กฤติมา  ชารัมย์ นางสาว 1057 

136150601002-939  นพายุ  หะชะชู นาย 1058 

136150601004-540  พรรณรังสี  ยุทธวรวิทย์ นางสาว 1059 

136150601008-641  ลลิดา  เหมือนนึก นางสาว 1060 

136150601009-442  วนิดา  สุดใจ นางสาว 1061 

136150601007-843  วิภาวัน  หมากปรุง นางสาว 1062 

 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ) 
136150602015-044  ฐิติกาญจน์  เกศทิน นางสาว 1066 

136150602004-445  เนตรนรินทร์  เธียรประยูร นางสาว 1067 

136150602012-746  ภัทรสุดา  ระวิเวช นางสาว 1068 

136150602014-347  เมธาวี  จันทพรึก นางสาว 1070 

136150602001-048  ศุภาวรรณ  ปัดค า นางสาว 1072 

136150602002-849  สิปาง  โดยมาก นางสาว 1073 

 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ) 
136150603128-050  กันติยา  วงษ์ตา นางสาว 1076 
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

อาจารย์ ดร.กรชนก  บุญทร

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 13 ด้านซ้าย)

 คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ) 

136150603103-301  กิตติศักด์ิ  เหมะธุลิน นาย 1077 

136150603114-002  กุลสตรี  เก้ือหนุน นางสาว 1078 

136150603115-703  เกษรแก้ว  ลิมานนท์ นางสาว 1079 

136150603112-404  ชลมารค  บุญธรรม นางสาว 1081 

136150603121-505  ช่อผกา  สมบัติก าไร นางสาว 1082 

136150603123-106  ชาญปกรณ์  แสงม่วง นาย 1083 

136150603104-107  ไชยภัทร  สมมณีย์ นาย 1084 

136150603212-208  ณัฐจีรา  ถิระถาวรทรัพย์ นางสาว 1086 

136150603127-209  ณัฐวรรณ  ตลับเงิน นางสาว 1087 

136150603126-410  ดนุพนธ์  ปานเพช็ร์ นาย 1089 

136150603208-011  ดวงกมล  โกศลจิตมนตรี นางสาว 1090 

136150603105-812  ธนพฒัน์  หลักดี นาย 1091 

136150603122-313  ธนวัฒน์  ช่างบุ นาย 1092 

136150603110-814  ธนัท  มัง่ค่ัง นาย 1093 

136150603209-815  ธัญญารักษ์  นวลอนันต์ นางสาว 1094 

136150603206-416  ธีระพฒัน์  บุญลอย นาย 1095 

136150603107-417  นันธวัฒน์  มินยี นาย 1097 

136150603211-418  ปวริศา  ปานแก้ว นางสาว 1099 

136050603203-319  ปัถยานี  ศิริเวช นางสาว 1100 

136150603214-820  มนัสวัลย์  ค าศรี นางสาว 1104 

136150603220-521  วรัญญา  มิด า นางสาว 1108 

136150603210-622  วุฒิชัย  วิฑิตวิริยะกุล นาย 1110 

136150604018-223  ศิริกัญญาภัค  ศิริโยธา นางสาว 1111 

136150603116-524  ศุภรัตน์  เจริญสม นางสาว 1112 

136150603117-325  ศุภาวรรณ  เจริญสม นางสาว 1113 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา  อ าพนพรรณ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 13 ด้านขวา)

 คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ) 

136150603111-626  สิทธิพงษ์  ต่วนเครือ นาย 1114 

136150604001-827  สุดาทิพย์  เปะประโคน นางสาว 1115 

136150604002-628  อริสา  เอ่ียมมงคล นางสาว 1116 

136050603114-229  พชัริดา  เพยีซ้าย นางสาว 1117 

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

126150901019-230  สุเมธี  อินทมาน นาย 1119 เงิน

126150901114-131  ชลธิชา  เรืองสุทธิ นางสาว 1120 

126150901003-632  สกุลกาญจน์  มณีแจ่มใส นางสาว 1122 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
126050903012-733  กนกวรรณ  พุ่มขจร นางสาว 1123 

126150902004-334  จิรภัทร  ราศรีมิน นาย 1124 

126150901005-135  นพรัตน์  พลูอนันท์ นาย 1126 

126050903068-936  วรพจน์  สุทธิโชค นาย 1129 

126150901006-937  อิศรินทร์  ทองเชียง นาย 1131 

 ปรญิญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถาปตัยกรรม) 
126050903025-938  ณัฐภัทร  ใหม่ตา นาย 1134 

126050903008-539  พรนภา  เพิ่มพลู นางสาว 1139 

126050903046-540  พสักร  ชมเทศ นาย 1140 

126050903070-541  รุ่งนภา  ศรีวัฒนพงศ์ นางสาว 1142 

126050903006-942  สุภาณี  เบ็ญจศักด์ิ นางสาว 1144 

126050903007-743  สุรศักด์ิ  วงศ์ตัว นาย 1145 

126050903055-644  อารียา  เพช็รศรี นางสาว 1146 

 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) 
125950902015-345  ณัฐวุฒิ  แก้วสุวรรณ นาย 1148 

 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์) 
126150902008-446  ณัฏฐวัชร์  ภูนุช นาย 1150 

126150902003-547  ปราณปรียา  พลูมา นางสาว 1151 

126150902006-848  ศุภกฤต  กอพทุธคุณ นาย 1153 

 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
126150901120-849  กฤษณะ  สายน้ าเย็น นาย 1154 

126150901117-450  กัมปนาท  วิเศษสินธุ์ นาย 1156 

อาจารย์อุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 14 ด้านซ้าย)

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

126150901013-501  เกศสุดา  สนไชย นางสาว 1157 

126150901011-902  จารุวรรณ  เทียรมล นางสาว 1158 

126150901112-503  จิรวัฒน์  คิดชอบ นาย 1159 

126150901103-404  ญัสมิน  สะริมัด นางสาว 1161 

126150901014-305  ณรงค์ชัย  คงปัญญา นาย 1162 

126150901023-406  ณัฏฐพล  สุพสอน นาย 1163 

126150901115-807  ณัฐชนน  การะเกษ นาย 1164 

126150901007-708  ณัฐพนธ์  สุขสบาย นาย 1165 

126150901111-709  ณัฐภัทร  คงเทียบ นาย 1166 

126150901105-910  ธนโชติ  เปียนวม นาย 1167 

126050901039-211  ปัญญา  ยอดสันเทียะ นาย 1169 

126150901101-812  พรีณัฐ  ลายกลาง นาย 1170 

126050901037-613  รัชชานนท์  จันทุมากร นาย 1172 

126150901016-814  วชิรพล  จันทรุตมางกูร นาย 1173 

126050901032-715  วัชพล  สกุณี นาย 1174 

126150901022-616  วิภาวี  บรรสาร นางสาว 1176 

126150901008-517  ศิวนาถ  บัวผัน นางสาว 1177 

126050901028-518  สธรรดร  รุจาคม นาย 1178 

126150901110-919  สุมินตรา  บุญละออง นางสาว 1179 

126050901016-020  หัสนัยน์  เต้ียมฉายพนัธ์ นาย 1180 

126150901104-221  เอกลักษณ์  สร้อยสุมาลี นาย 1182 

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

075980301001-722  น.นพวรรณ์  ไพรัตนากร นางสาว 1185 

076180301001-323  พมิล  เลิศทรัพย์อนันต์ นาย 1187 

075980301003-324  ภัทราวรรณ  วังบุญคง นางสาว 1188 

075980301017-325  วินุสรา  ตาแสน นางสาว 1189 

อาจารย์ ดร.ธานี  สุคนธะชาติ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 14 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

075980301011-626  สมบัติ  บุญประธรรม นาย 1190 

 ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต
076170303507-827  กนกพร  กิจงาม นางสาว 1191 

076270303501-928  เกศสุดา  อุปนันท์ นางสาว 1195 

076270303504-329  ขนิษฐา  ข าวิลัย นางสาว 1196 

076170304713-130  จุฑา  ยอดศิลป นางสาว 1198 

076270303517-531  จุฑารินทร์  ไพฑูรยากุล นางสาว 1199 

076070303702-732  ชนนท์กานต์  ต้นสกุลอารี นางสาว 1201 

076070306702-433  ณัฐพงศ์  ประสงค์ธรรม นาย 1204 

076170303504-534  ทวีพงศ์  สัมฤทธิ์นอก นาย 1206 

076170304703-235  ธัญนพนนท์  ภูมิล าใยธัญ นางสาว 1207 

076270303508-436  ธิดารัตน์  ภูมิพฤกษ์ นางสาว 1208 

076170304723-037  นฤมล  เพง็จันทร์ นางสาว 1209 

076270303516-738  ปณิตา  เล็กเจริญสุข นางสาว 1210 

076170304716-439  ศุภวรรณ  แก้วหนองสังข์ นางสาว 1217 

076170303505-240  สวรส  โชคทวีธรากุล นางสาว 1218 

076370304503-241  สุกัญญา  สดช่ืน นางสาว 1219 

076070304704-242  กนกวรรณ  ไชยคงทอง นางสาว 1221 

076170303520-143  แนน  พลูก าลัง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1223 

076070304703-444  ปิยธิดา  จุลมิตร ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1224 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
076150303323-245  ธนพฒัน์  จันทเช้ือ นาย 1225 ทอง

076150304606-946  ฉัตรพรุิณ  เรืองจิตประภา นางสาว 1226 เงิน

076150307016-847  ชลธิชา  นาคศาลา นางสาว 1229 

076150304701-848  ชุติกาญจน์  กรเกษม นางสาว 1230 

076150304320-749  ณภัทร  บุญลือ นางสาว 1231 

076150307020-050  ธนภัทร  เวียงนนท์ นาย 1234 

อาจารย์ ดร.ภิญญา  มากธนะรุ่ง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 15 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

076150304321-501  ธัญญารัตน์  เหลืองเวคิน นางสาว 1235 

076150307014-302  ธัญลักษณ์  ก้านทอง นางสาว 1236 

076150304120-103  นพนันท์  ปาโท นางสาว 1237 

076150303329-904  นฤมล  ริดมัด นางสาว 1238 

076360303313-805  นิชาภัทร  ทรงกิตเจริญ นางสาว 1239 

076150304307-406  บุษยา  ทองสุขธรรม นางสาว 1240 

076360305022-307  ปรวินท์  อินทรพทัิกษ์ นาย 1241 

076150304718-208  ปริญชิตา  เรศประดิษฐ์ นางสาว 1242 

076360305119-709  พงศธร  วิญญูพรรณ นาย 1243 

076360305507-310  พชรพล  บุญเยีย่ม นาย 1244 

076150307010-111  พรชนก  พลูทรัพย์ นางสาว 1245 

076150303335-612  พรพชิชา  ปัจจุสมัย นางสาว 1246 

076360305734-313  พลังรัฐ  จันทร์คง นาย 1247 

076150306020-114  เมธิรา  เจริญมิน นางสาว 1250 

076150306042-515  วรดา  พรช่ืน นางสาว 1252 

076360304468-916  วิชญภา  เชาวกิจ นางสาว 1255 

076360302204-017  วิมล  โตกระแสร์ นางสาว 1256 

076360305541-218  วีรพงศ์  นุ้ยสุชล นาย 1257 

076150304013-819  ศุภชัย  กสิกัลปพฤกษ์ นาย 1258 

076150306119-120  สนิดา  โพธิ์ศรี นางสาว 1260 

076150302019-721  สุชาดา  ขวัญแก้ว นางสาว 1262 

076150302011-422  สุพชิชา  ทัดบุบผาชาติ นางสาว 1263 

076360304403-623  เสาวลักษณ์  ทรัพย์นวล นางสาว 1264 

076360305613-924  อภิวัฒน์  พาที นาย 1265 

076360302208-125  อิศริณ  หมวดทอง นางสาว 1267 

อาจารย์มณีรัตน์  รัชตกุลพฒัน์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 15 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

076260303363-526  จุฑาภัทร  หลวงศรี นางสาว 1268 

075950304362-327  ธนพร  แสงฟา้สกุลไท นางสาว 1269 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
076360305617-028  กษมล  จันทร์กระจ่าง นาย 1273 

076150304412-229  กาญจนา  ถิน่อุบล นางสาว 1274 

076360305632-930  กิตติมา  ท้าวนาม นางสาว 1276 

076360302018-431  จิตญาดา  บุญศรี นางสาว 1281 

076360303309-632  จินตนา  สีเกาะ นางสาว 1283 

076150302107-033  จิรทีปต์  สมสอาด นาย 1284 

076150305020-234  จิรวรินทร์  ปรีชาเดช นางสาว 1285 

076150306030-035  จุฑามาศ  รุจานันท์ นางสาว 1286 

076150304133-436  จุฑามาศ  วกุลวรวัส นางสาว 1287 

076150304202-737  ชนากานต์  พมิพท์อง นางสาว 1288 

076150304131-838  ชนิตา  มีรัชชะ นางสาว 1289 

076360305715-239  ชุลีพร  ชูหนู นางสาว 1290 

076150304304-140  ณัฐฐินี  เครือประดิษฐ์ นางสาว 1292 

076360305110-641  ณัฐนันท์  สายยางหล่อ นาย 1294 

076150304608-542  ณัฐพล  ไตรรัตนวนิช นาย 1295 

076150303344-843  เต็มฤดี  ม่วงไข่ นางสาว 1297 

076360305626-144  ทวีศักด์ิ  ปิ่นสุวรรณ นาย 1299 

076150302236-745  ทิพย์เกษร  รัตนอรุโณทัย นางสาว 1300 

076150306105-046  ธนากร  ก่ิงชา นาย 1302 

076360305106-447  ธนาพร  ศรีโสภา นางสาว 1303 

076360305549-548  ธนายุทธ  จอโหร่ นาย 1304 

076150304111-049  ธรรม์ธกฤตด์  ปิยะเจริญวงศ์ นาย 1305 

076360305508-150  ธวัชชัย  ชลาลัย นาย 1306 

อาจารย์ญาณินท์  สายหยุด

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 16 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

076360305118-901  ธันวา  พมิพท์อง นาย 1307 

076360305525-502  นพพร  แตงพลับ นาย 1309 

076360303320-303  นรินทร์  จิมแสง นางสาว 1310 

076360304929-004  นลินี  สิงใส นางสาว 1312 

076360305635-205  นัฐดนัย  รู้รักษ์ นาย 1313 

076260305701-406  นัฐพงษ์  ร้ายสูงเนิน นาย 1314 

076360302023-407  นิรชา  กุลจิตตินภกร นางสาว 1316 

076150306207-408  นิรดา  ส าโรงแสง นางสาว 1317 

076360303416-909  บัว  มาลาดาษ นางสาว 1319 

076150307009-310  ปรียาพร  แช่มช้อย นางสาว 1320 

076360305631-111  ปิยะพงษ์  จิว๋นางนอง นาย 1323 

076360305712-912  พงศกร  ทองนิยม นาย 1324 

076360305011-613  พลเทพ  พนัธุ์เสือ นาย 1325 

076360304012-514  พทัย์ศิฐิญา  อ่วมแอร่ม นางสาว 1326 

076360305545-315  พเิชฐ  รุ่งลักษมีศรี นาย 1328 

076360305516-416  พรีณัฐ  ล้ิมน้ าค า นาย 1329 

076360305503-217  พรีพฒัน์  คิรินทร์ นาย 1330 

076150304025-218  พรีพฒัน์  เพชรลุ นาย 1331 

076360302010-119  ภควดี  ใจน้อย นางสาว 1333 

076150304004-720  ภัทรนันท์  เหลืองวิบูลย์พร นางสาว 1334 

076150307021-821  มานะ  รังสิพานิช นาย 1337 

076150303320-822  มินตา  ข าชุ่ม นางสาว 1338 

076360305546-123  ยุทธนา  คุตพนัธ์ นาย 1339 

076360303358-324  รัชดา  นิคงรัมย์ นางสาว 1341 

076360305608-925  รุจิกร  ยางธิสาร นางสาว 1342 

อาจารย์วรัญญา  สมศิริ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 16 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

076150302016-326  วรกมล  เขียวเจริญ นางสาว 1343 

076150305117-627  วรรณชัย  เช้ือบัวขาว นาย 1344 

076360304056-228  วรรณดา  โล๊ะซอ นางสาว 1345 

076360304054-729  วราภรณ์  แก้ววงษ์ษา นางสาว 1347 

076360305031-430  วสวัตต์ิ  พนอนุอุดมสุข นาย 1349 

076360305004-131  วิทยา  เช้ือบุญจันทร์ นาย 1351 

076360305605-532  ศิริธร  สุขชัยศรี นางสาว 1355 

076150306142-333  สรภพ  กาญจนชัยรัตน์ นาย 1359 

076150302106-234  สหัสวรรษ  กังเจริญวัฒนา นาย 1361 

076360305628-735  สิงหรา  สิงห์ธวัช นาย 1363 

076360305610-536  สุทิวัส  พยุงศักด์ิสกุล นาย 1364 

076360302120-837  สุพรรษา  จันทร์ไพดอน นางสาว 1366 

076150303333-138  สุภาวดี  สีดา นางสาว 1368 

076360302116-639  สุวนันท์  จันทร์ส าราญ นางสาว 1372 

076360305527-140  สุวิมล  กาทอง นางสาว 1373 

076360303501-841  โสภณ  ช่ืนชมรัตนวงศ์ นาย 1374 

076360305639-442  อดิศา  ปุ่นโหมด นางสาว 1376 

076360305606-343  อธิวัฒน์  พกัโพธิ์เย็น นาย 1377 

076150306121-744  อภิรดี  ศรีแพงมนต์ นางสาว 1378 

076360304005-945  อรอริยา  ภูรีนันทนิมิต นางสาว 1379 

076360305703-846  อวัสดา  ธรรมบัญหาร นางสาว 1380 

076360303303-947  อาทิตยา  แดงชอบกิจ นางสาว 1381 

076150303324-048  อินทิรา  สังข์รุ่ง นางสาว 1384 

076050304602-049  โชติรส  เรืองมาก นางสาว 1387 

 เกียรตินิยมอันดับ 2 
076150306112-650  ณัฐณิชา  มีศิลป์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1390 

อาจารย์สุวีณา  รุ่งโรจน์รัตนากร

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 17 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076150302021-301  กมลพร  งามสม นางสาว 1392 

076360302006-902  กรรณิการ์  ชูศรี นางสาว 1393 

076360302043-203  กรรณิการ์  ปานเกิด นางสาว 1394 

076360302104-204  กฤตนัย  เด่นไชย นาย 1395 

076150302437-105  ก้องปพฒัน์  วงศ์เจริญภัทร์ นาย 1396 

076360302135-606  กันตชาติ  ศรียา นาย 1397 

076360302136-407  กิตติศักด์ิ  ทองบัว นาย 1399 

076150302203-708  กิตติศักด์ิ  สืบส าราญ นาย 1400 

076360302224-809  แก้วตา  คิดชอบ นางสาว 1402 

076150302231-810  คณิศร  จึงแสนประเสริฐ นาย 1403 

076150302110-411  คมกริช  อยูอุ่ย นาย 1404 

076150302108-812  คิรากร  คงเขียว นาย 1405 

076150302233-413  จิรฉัตร  ศิริวงษ์ นางสาว 1406 

076360302123-214  จิรศักด์ิ  ทับทิมหิน นาย 1407 

076360302042-415  จิราภร  วงศ์ใหญ่ นางสาว 1408 

076360302117-416  จิราภรณ์  นิตยโรจน์ นางสาว 1409 

076360302039-017  จิราภรณ์  เบ้านอก นางสาว 1410 

076360302131-518  จุรีพร  มณีสาย นางสาว 1412 

076150302410-819  ชญานิน  วังงาม นาย 1414 

076150302205-220  ชนนท์ชัย  งามประดิษฐ์ นาย 1415 

076360302201-621  ชนาธิป  ทัศนาพนัธ์ นาย 1416 

076150302417-322  ชนิษฐา  ต้นแทน นางสาว 1418 

076150302002-323  ชลัญดา  กลับน้อม นางสาว 1419 

076360302233-924  ชาตรี  ปิ่นใจ นาย 1423 

076150302001-525  ณภัทร  ช้างเผือก นางสาว 1425 

อาจารย์ ดร.ก าพร  ศุภเศรษฐ์เทศา

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 17 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076150302422-326  ณัฐกิตต์  พวงพลิา นาย 1426 

076150302028-827  ณัฐธาธรภ์  เกตุอ่ า นางสาว 1427 

076360302124-028  ณัฐพล  เรืองวรรณ นาย 1428 

076150302024-729  ณัฐพล  ศรีอาภาพพิฒัน์ นาย 1429 

076360302005-130  ณัฐพชัร์  พงศ์จรรยากร นางสาว 1430 

076360302225-531  ณัฐวัตร  ยังสุข นาย 1431 

076150302434-832  ตะวัน  สุทธิโรจน์ นาย 1434 

076360302235-433  ทักษิณา  พงสารี นางสาว 1436 

076150302112-034  ทิวา  ภัทรพรหม นางสาว 1437 

076360302035-835  เทพวิศิษฐ์  ปานท่ังทอง นาย 1438 

076150302202-936  เทวราช  สุขเกษม นาย 1439 

076360302101-837  ธนพฒัน์  สระทองขาว นาย 1440 

076360302133-138  ธนัชพร  นุ่มปราณี นางสาว 1441 

076360302011-939  ธนาชัย  มุสิกา นาย 1443 

076360302122-440  ธนาทอง  กออ าไพ นาย 1444 

076360302003-641  ธนารีย์  ทากิระ นางสาว 1445 

076360302001-042  ธิดารัตน์  กุยรัมย์ นางสาว 1446 

076150302222-743  นพณัฐ  อ่อนน้อม นาย 1450 

076360302004-444  นวพร  กล่ินกระโทก นางสาว 1451 

076150302433-045  นวลชนก  ท าคาม นางสาว 1452 

076360302125-746  นิติพงศ์  เรืองวรรณ นาย 1453 

076360302228-947  นิภาพร  มูระคา นางสาว 1454 

076360302127-348  นิลาวัณย์  ใจสุข นางสาว 1455 

076360302134-949  นุชนาฎ  รักษาพรปัญญา นางสาว 1456 

076360302203-250  บัญจรัตน์  ปริติไตรย์รัตน์ นางสาว 1457 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา  ธ ารงโชติ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 18 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076150302036-101  ปรัชชานนท์  สุนทรานนท์ นาย 1459 

076360302207-302  ปรีชาชาญ  ธวัชวงค์ นาย 1460 

076360302209-903  ปารียา  เขียวค า นางสาว 1461 

076360302206-504  พทัธนันท์  อิสระวิทยะชัย นาย 1466 

076360302205-705  พทัธพล  อิสระวิทยะชัย นาย 1467 

076150302402-506  พชิญาภา  บุญล้ า นางสาว 1468 

076150302224-307  พพีสิษฐ์  อิทธานุเวคิน นาย 1470 

076360302111-708  ภัทรพล  กิตติภัทรดีกุล นาย 1474 

076150302037-909  ภัทรพล  กุลวิกรานต์ นาย 1475 

076360302221-410  ภัทรภรณ์  แบ่งส่วน นางสาว 1476 

076150302010-611  ภาคินทร์  วิเชียรพทัิกษ์ นาย 1478 

076150302017-112  ภาณุพงษ์  วนเกิด นาย 1479 

076360302232-113  ภูสิษฐ์  วิจิตรวงศ์โอฬาร นาย 1480 

076150302230-014  มณฑิรา  แก่นนาค นางสาว 1482 

076150302406-615  มณี  รุ่งเครือ นางสาว 1483 

076360302129-916  มุธิตา  นันจันทึก นางสาว 1486 

076150302229-217  ยศนันท์  อาจหาญ นาย 1487 

076150302111-218  ยุวดี  นิมิบุตร นางสาว 1488 

076150302415-719  โยธิน  พชืหมอ นาย 1489 

076360302130-720  รณกร  ศักย์ศิวกร นาย 1490 

076150302232-621  ระวิวรรณ  ทองอุปการ นางสาว 1491 

076150302022-122  รัฐนารินทร์  กิตติโชติศุภกุล นางสาว 1494 

076150302413-223  รุ่งนภา  ฤทธิ์บุรี นางสาว 1496 

076150302033-824  วชิรวิทย์  รักซ้อน นาย 1498 

076360302227-125  วรรณทิพย์  ด้วงสโมสร นางสาว 1500 

อาจารย์ ดร.ธนากร  รัชตกุลพฒัน์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 18 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076150302216-926  วรัญญู  จิม้ล้ิม นาย 1501 

076360302102-627  วรากรณ์  ราชภักดี นาย 1502 

076360302113-328  วรานนท์  รจนากร นาย 1503 

076150302405-829  วริศรา  จิวเลิศเลขา นางสาว 1504 

076150302020-530  ศรัญญา  แสงกล้า นางสาว 1507 

076360302217-231  ศรัณย์  เนตรโสภา นาย 1508 

076150302234-232  ศรุต  พงษ์รักษา นาย 1509 

076150302102-133  ศิริวรรณ  เดชรัตน์ นางสาว 1513 

076150302014-834  สรรทิตย์  ศรีสวัสด์ิ นาย 1520 

076360302108-335  สิทธิกร  จันทร์สุหร่าย นาย 1522 

076150302035-336  สิทธิศักด์ิ  มีนันท์ นาย 1523 

076360302210-737  สุฐิตา  อาจหยุด นางสาว 1524 

076360302215-638  สุพจน์  แซ่ฉัว่ นาย 1527 

076150302432-239  สุพตัรา  อาบสุวรรณ์ นางสาว 1528 

076360302216-440  สุวรรณี  กิจการธนกวิน นางสาว 1532 

076360302229-741  เสาวลักษณ์  จิตสันเทียะ นางสาว 1535 

076360302021-842  เสาวลักษณ์  แสวงพนัธ์ นางสาว 1537 

076260302151-543  อธิวัฒน์  อินทร์หอม นาย 1539 

076360302002-844  อโนชา  สาทประสิทธิ์ นางสาว 1540 

076150302208-645  อภิสิทธิ์  หมายสูนค า นาย 1541 

076150302240-946  อมรรัตน์  เล้ียงรักษา นางสาว 1542 

076360302020-047  อรญา  ดวงจินดา นางสาว 1543 

076260302046-748  กรวรรณ  เกตุแก้ว นางสาว 1550 

075950302302-149  กัลยารัตน์  เทียนสงค์ นางสาว 1551 

075950302091-050  ชยาภรณ์  เกษจันทร์ นางสาว 1552 

อาจารย์ศิรินทิพย์  กุลจิตรตรี

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 19 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

075950302315-301  ชุติมา  ทองไถ่ผา นางสาว 1553 

076260302045-902  มาฆมาส  เกษมพงษ์ นางสาว 1556 

075950302053-003  ษมาพร  ใหญ่น้อย นางสาว 1557 

 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 
076150303237-404  กนกวรรณ  สอนโยธา นางสาว 1559 

076150303218-405  กมลวรรณ  จันครา นางสาว 1561 

076150303028-706  กวิสรา  ประโพธิ์สังข์ นางสาว 1568 

076360303336-907  กิตติศักด์ิ  ชูแตง นาย 1574 

076150303220-008  กุลธิดา  ไชยมหาพฤกษ์ นางสาว 1575 

076150303434-709  คมชาญ  ปรางทอง นาย 1577 

076150303343-010  จริยา  ไชยมัน่ นางสาว 1580 

076360303370-811  จันสุดา  หมายก ากลาง นางสาว 1581 

076360303028-212  จารุภา  สุระพนิิจ นางสาว 1582 

076150303425-513  จิตราวดี  ด้วงชะอุ่ม นางสาว 1583 

076150303326-514  จิรัญญา  มีอุดหนุน นางสาว 1586 

076150303021-215  จิราภา  คงทรัพย์เกษม นางสาว 1587 

076150303302-616  จิราภา  วงเวียน นางสาว 1588 

076360303412-817  จิราวรรณ  อันไธสงค์ นางสาว 1589 

076150303111-118  ชนัญชิดา  ชนะศุภธาตรี นางสาว 1595 

076360303402-919  ชมพนุูช  มูลวัตร์ นางสาว 1596 

076150303334-920  ชลิดา  เรืองทัพ นางสาว 1598 

076360303332-821  ชลิดาภรณ์  พว่งวิจิตร์ นางสาว 1599 

076360303319-522  ช่อผกา  ทองสกุล นางสาว 1600 

076150303417-223  ชัยวัฒน์  พมิพพ์งษ์ นาย 1603 

076360303505-924  ชาดา  บ าเพญ็ผล นางสาว 1604 

076360303507-525  ชิดชนก  รัตนา นางสาว 1606 

อาจารย์นพดล  เดชประเสริฐ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 19 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076360303004-326  ซาฟา  คล่องวิชา นาย 1607 

076360303433-427  ฐิติมา  ศรีค าภา นางสาว 1610 

076150303313-328  ฐิติมา  สุกใส นางสาว 1611 

076150303015-429  ณัฏฐ์ชนก  หนูพฒัน์ นางสาว 1615 

076150303429-730  ณัฐธิรา  กริดรัมย์ นางสาว 1618 

076360303378-131  ณัฐนันท์  ศรีนาค นาย 1619 

076150303020-432  ณัฐพล  แก้วกัญญาติ นาย 1621 

076150303235-833  ณัฐริกา  สุพร นางสาว 1622 

076150303413-134  ณัฐวัฒน์  ชมดี นาย 1624 

076150303411-535  ณัฐวัฒน์  นวลจันทร์ นาย 1625 

076360303372-436  ดาราวลี  ผุดผ่อง นางสาว 1627 

076150303107-937  ดาหวัน  เอกวงศ์ นางสาว 1628 

076360303010-038  เดชบดินทร์  ทุ่งจันทร์ นาย 1629 

076360303027-439  ตตินัย  ศิลป์เจริญทรัพย์ นาย 1630 

076360303359-140  ต้นน้ า  เม่นเขียว นาย 1631 

076360303366-641  ติยากร  วรรณปะโพธิ์ นางสาว 1632 

076150303410-742  ธนกฤต  บุญบรรจงเจริญ นาย 1636 

076360303522-443  ธนภรณ์  ประทุมพร นางสาว 1637 

076360303318-744  ธนัชพร  จันดาแก้ว นางสาว 1639 

076360303337-745  ธนัฎฐา  โต๊ะลาวัล นางสาว 1640 

076150303234-146  ธนากร  ระย้าแก้ว นาย 1641 

076150303346-347  ธนาทิตย์  จิตรโสม นาย 1642 

076360303315-348  ธรรมรัฐ  บุตรพรม นาย 1643 

076150303438-849  ธวัชชัย  พึ่งภพ นาย 1644 

076150303103-850  ธัชรินทร์  กระวินทร์ นางสาว 1645 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา  แก้วเชือกหนัง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 20 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076360303405-201  ธัญชนก  สืบแก้ว นางสาว 1646 

076360303374-002  ธัญลักษณ์  ช่ืนอุระ นางสาว 1647 

076150303224-203  ธิดารัตน์  ดีใจ นางสาว 1650 

076150303414-904  ธีรภัทร  กล่ินผล นาย 1652 

076150303119-405  ธีวรัตน์  จอกทองอ่อน นาย 1654 

076360303380-706  นพกรณ์  บุญศิริ นาย 1656 

076150303024-607  นราวิชญ์  คุ้มโฉม นาย 1658 

076360303418-508  นฤมล  สาปล่ัง นางสาว 1659 

076150303002-209  นัทธมน  แก้วน้ ามิตร นางสาว 1661 

076150303433-910  นัสรินทร์  สายไหม นางสาว 1662 

076150303318-211  นาตาชา  มะตะระกี นางสาว 1664 

076360303017-512  นารีพนัธ์  โคแล นางสาว 1665 

076360303024-113  นารีรัตน์  พาญเมือง นางสาว 1666 

076150303412-314  น้ าฝน  น้อยประชา นางสาว 1667 

076150303303-415  นิติยา  ยังสุข นางสาว 1668 

076360303360-916  บุษกร  พทุธธรรมรงค์ นางสาว 1670 

076150303228-317  ปณิธิ  แจ้งนคร นาย 1671 

076360303331-018  ปวีณา  บัวล้อม นางสาว 1673 

076150303126-919  ปัญญาพร  ไล้สกุล นางสาว 1674 

076150303322-420  ปาริชาต  จันทร์หอม นางสาว 1675 

076360303008-421  ปิยวรรณ  ช่ืนบาน นางสาว 1676 

076360303518-222  พรชิตา  ศรีรักษ์ นางสาว 1680 

076150303009-723  พรธิตา  ภู่ระหงษ์ นางสาว 1681 

076360303367-424  พรนภา  ดีศรี นางสาว 1682 

076150303114-525  พรประภา  แพรพนัธ์ นางสาว 1683 

นางสาวมลิวรรณ  ชัยฮะนิจ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 20 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076360303323-726  พรพรหม  ศรมณี นาย 1684 

076360303382-327  พลอยชมพู  ตันตราจิณ นางสาว 1685 

076150303444-628  พลอยชมพู  โตจ าเริญ นางสาว 1686 

076150303407-329  พาณิชา  โตศะศุข นางสาว 1688 

076150303236-630  พาณิภัค  จิตรอ าพนั นางสาว 1689 

076360303307-031  พชิชานันท์  กรุงเก่า นางสาว 1690 

076150303030-332  พชิญ์สินี  ยุวะกนิษฐ นางสาว 1691 

076360303003-533  พมิพจ์ันทร์  พทุธากูร นางสาว 1693 

076150303309-134  พมิพช์นก  กนกวัฒนะพนัธุ์ นางสาว 1694 

076360303508-335  พมิพไิล  คิดที นางสาว 1696 

076360303428-436  พสิชา  พรหมเศียร์ นางสาว 1697 

076360303406-037  ไพลิน  สุขะตุงคะ นางสาว 1699 

076360303365-838  ภัคจิรา  สาสะเดาะห์ นางสาว 1700 

076360303312-039  ภัทรพล  ส่งทอง นาย 1701 

076150303402-440  ภัทรวรรณ  มีประเทศ นางสาว 1702 

076150303108-741  ภัศรา  ดีสุด นางสาว 1704 

076150303336-442  มัทนา  สมฤทธิ์ นางสาว 1706 

076360303033-243  โยธกา  โพธิบุตร นางสาว 1708 

076360303376-544  รัตติกาล  ไชยสวน นางสาว 1709 

076150303124-445  รัตน์ติยา  ภู่ระย้า นางสาว 1710 

076150303341-446  ลลิตภัทร  ส าราญใจ นางสาว 1712 

076360303032-447  วรพรรณ  วุฒิมานพ นางสาว 1713 

076360303317-948  วรรณลดา  บุญรินทร์ นางสาว 1714 

076360303322-949  วรวรรณ  นาคบุญ นางสาว 1715 

076150303204-450  วราพร  ศรีงาม นางสาว 1716 

อาจารย์ลลิดา  จูมโสดา

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2566 เวลา 18:09 น.  หน้า 41/ 73



รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 21 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076150303001-401  วรินทร  พึ่งโพธิ์ นางสาว 1717 

076360303375-702  วริศรา  ระหาญนอก นางสาว 1718 

076360303305-403  วัชรวีร์  ศุภสาร นาย 1720 

076360303357-504  วัชรินทร์  นิยมสกุล นางสาว 1721 

076360303016-705  วัณณิตา  ลูกศร นางสาว 1722 

076360303321-106  วันวิสา  พาแก้ว นางสาว 1724 

076150303011-307  วุฒิเดช  ม่วงพฒุ นาย 1726 

076360303001-908  ศศิญา  เพง็กลางเดือน นางสาว 1727 

076360303422-709  ศศิธร  จันทรศรี นางสาว 1728 

076260303026-810  ศศินา  นุชด ารงค์ นางสาว 1729 

076150303012-111  ศิญารักษ์  ประเสริฐพนัธุ์ นางสาว 1730 

076150303347-112  ศิรดา  มอญดะ นางสาว 1731 

076150303203-613  ศิริกัญญา  โยธา นางสาว 1732 

076150303345-514  ศิริลักษณ์  แสงส าลี นางสาว 1734 

076360303301-315  ศุภชัย  สาเรือง นาย 1735 

076150303212-716  ศุภมาส  ดีแนบเนียน นางสาว 1736 

076360303302-117  ศุภวิชญ์  อดุลชีวะ นาย 1737 

076150303404-018  เศกศักด์ิ  ทองมัง่ นาย 1738 

076150303325-719  สโรชา  แก้ววิเศษ นางสาว 1740 

076150303441-220  สหัสวรรษ  สุขหนองโป่ง นาย 1742 

076360303502-621  สัญชนน  วงศ์พยัคฆ์ นาย 1743 

076150303401-622  สาวิกา  อาจนิยม นางสาว 1747 

076150303327-323  สิทธิวัฒน์  ถาวร นาย 1749 

076150303004-824  สิริวิมล  พร้อมสุข นางสาว 1752 

076360303011-825  สุขฤทัย  ไชยสาส์น นางสาว 1753 

อาจารย์ปาริชาติ  ช้วนรักธรรม

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 21 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076360303306-226  สุนิสา  สังเงิน นางสาว 1755 

076150303013-927  สุภัค  อาจศิริวัฒน์ นางสาว 1757 

076150303113-728  สุภารัตน์  พงษ์ธานี นางสาว 1758 

076360303308-829  สุภารัตน์  วงษ์แดง นางสาว 1759 

076360303510-930  สุภาวดี  บุญเวิน นางสาว 1760 

076360303363-331  สุภาวดี  ภู่เสภา นางสาว 1761 

076360303327-832  สุรีรัตน์  เทพค า นางสาว 1763 

076360303419-333  อดิศร  การะเวก นาย 1764 

076360303031-634  อธิชา  เหมชะญาติ นาย 1765 

076260303033-435  อธิศร  นิลวัลย์ นาย 1767 

076150303432-136  อนิตา  กะเต็บหมัด นางสาว 1768 

076150303017-037  อนุชชา  เย็นไธสง นาย 1769 

076150303421-438  อภิญญา  ยลปราโมทย์ นางสาว 1770 

076150303420-639  อภิรมย์  ถิน่กชกร นาย 1771 

076150303423-040  อภิวิชญ์  ศรีรังษ์ นาย 1773 

076050303446-341  อมรศักด์ิ  หล้าค าไข นาย 1774 

076360303324-542  อรทัย  คณะฤทธิ์ นางสาว 1776 

076360303035-743  อโรชา  เหมะมูล นางสาว 1778 

076150303426-344  อันติกา  เพชรด า นางสาว 1781 

076360303435-945  อ าเอ้ย  ตาสังฆ์ นางสาว 1787 

076150303427-146  อิทธิกร  บุญชู นาย 1788 

076260303378-347  นพรัตน์  คูนฤการไมตรี นางสาว 1789 

076260303347-848  พรีะศิลป์  จุย้โหมด นาย 1790 

076050303119-649  รวิสรา  เมืองสมบัติ นางสาว 1791 

076050303138-650  เรืองศักด์ิ  ค าภิรมย์ นาย 1793 

อาจารย์ศุภศิษฏ์  เร่งมีศรีสุข

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 22 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

076150306035-901  กชกร  หาญมานบ นางสาว 1795 

076150306211-602  กนกวรรณ  ลุนพฒัน์ นางสาว 1796 

076150306027-603  กรธวัช  ขาวสุขา นาย 1798 

076150306114-204  กษิดิศ  ได้สุข นาย 1799 

076150306013-605  กัลยา  ลานทอง นางสาว 1800 

076150306025-006  กัลยาณี  จาระณะ นางสาว 1801 

076150306032-607  คันธมาลี  ศรีคิรินทร์ นางสาว 1803 

076150306004-508  จันธิมา  บัวโรย นางสาว 1804 

076150306108-409  จิราพร  นาคท่ัง นางสาว 1805 

076150306106-810  ชลธิชา  ยืนยง นางสาว 1806 

076150306144-911  ณัฐณิชา  นันทะริด นางสาว 1808 

076150306117-512  ณิณรญา  เทาอัด นางสาว 1810 

076150306037-513  เดชชัย  ลีลาขจรจิต นาย 1811 

076150306022-714  ธนภรณ์  กุลสุวรรณ์ นางสาว 1813 

076150306139-915  ธนัชชา  เพิ่มสุวรรณ นางสาว 1814 

076150306129-016  ธัญวรัตน์  พนาทองพาพร นางสาว 1815 

076150306134-017  ธัญสินี  สอนสนาม นางสาว 1816 

076150306127-418  นภาพร  มัง่มี นางสาว 1817 

076150306041-719  นฤมล  เหงขุนทด นางสาว 1818 

076150306128-220  นันท์นภัส  หอกค า นางสาว 1820 

076150306116-721  ปฐมาวดี  เภรีภาศ นางสาว 1821 

076150306021-922  ปาณิสรา  เน้ือเย็น นางสาว 1823 

076150306213-223  พนิดา  เสือสุ่ม นางสาว 1824 

076150306115-924  พร้ิมแพรว  ภักดีพงษ์ นางสาว 1825 

076150306202-525  พลอยนภัส  กล่ินหอมร่ืน นางสาว 1826 

อาจารย์ปัณณภัสร์  เลิศวริษฐ์กุล

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 22 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

076150306003-726  พมิพล์ภัส  พนัศรี นางสาว 1827 

076150306103-527  ภัทรชนก  แข่งเพญ็แข นางสาว 1829 

076150306040-928  ภากร  โตจันทร์ นาย 1830 

076150306113-429  ภากร  วังกุ่ม นาย 1831 

076150306201-730  ภาคินี  เนตรค ายวง นางสาว 1832 

076150306017-731  เมธิณี  นาสพฒัน์ นางสาว 1833 

076150306118-332  เมนิศา  บานช่ืน นางสาว 1834 

076150306101-933  รัฐธิกา  สะตาดี นางสาว 1835 

076150306011-034  ริญญารัตน์  ธัญสิทธิ์วุฒิกุล นางสาว 1836 

076150306002-935  ลักษณพร  ภัทรจิตตานันท์ นางสาว 1838 

076150306131-636  ลันลนา  รัตนวงศ์ นางสาว 1839 

076150306130-837  วรรณพร  หวังสกุลโชค นางสาว 1841 

076150306043-338  วรรณภา  จินดารัตน์ นางสาว 1842 

076150306029-239  วรัญญา  สุดสวาสด์ิ นางสาว 1845 

076150306212-440  วีรภัทร  ยานนาวา นาย 1846 

076150306125-841  ศิริลักษณ์  ใจจร นางสาว 1847 

076150306136-542  ศุภณัฐ  พนิิจพรอนันต์ นาย 1848 

076150306018-543  ศุภรัตน์  กัลยา นางสาว 1849 

076150306007-844  สกลภัทร  โพธิ์ปาน นางสาว 1850 

076150306038-345  สรวิชญ์  จ าปากะนันท์ นาย 1851 

076150306110-046  สิรวิชญ์  ประวาลศิลป์ นาย 1854 

076150306132-447  สุธิดา  สถิตพรอ านวย นางสาว 1855 

076150306001-148  เสาวนีย์  บุญสุข นางสาว 1856 

076150306016-949  อภิญญา  โสมา นางสาว 1858 

076150306104-350  อริสา  จ าพรต นางสาว 1859 

อาจารย์ศิริภรณ์  ศิลปวานิช

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 23 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

076150306023-501  อัครัช  คุณกวิน นาย 1860 

076050306204-302  พสิิฐ  ทิมประเสริฐ นาย 1861 

076050306016-103  วรัญญา  อินทจันทร์ นางสาว 1862 

 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
076150307019-204  กุลนิษฐ์  เนียมสังข์ นางสาว 1864 

076150307005-105  นักปราชญ์  แจ้งธรรมมา นาย 1869 

076150307015-006  ปวีณา  สมอนา นางสาว 1870 

076150307007-707  สิริยากร  หมูจ่ันทร์ นางสาว 1873 

076150307011-908  สุชัญญา  บุญทัน นางสาว 1874 

076150307026-709  อัจนา  ภู่ปรางค์ นางสาว 1876 

 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
076150316703-010  จิตรสินี  มาตรัส นางสาว 1891 

 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
076260305151-211  กนกภรณ์  ศุภรัตน์ นางสาว 1897 

076360305735-012  กนกวรรณ์  มังพปิา นางสาว 1898 

076360305029-813  กฤตเมธ  เตรียมเพชร นาย 1899 

076260305717-014  กัญญาพชัร์  นกแพน นางสาว 1900 

076360305602-215  กัญญาวดี  ก่อเกิด นางสาว 1901 

076360305727-716  กันตพงศ์  กาพวยทอง นาย 1903 

076360305010-817  กันตพฒัน์  สวนอ้วน นาย 1904 

076360305548-718  กิติศักด์ิ  จิตดี นาย 1906 

076360305612-119  กีรตินริศ  จิตตรีพล นาย 1907 

076360305539-620  เกียรติศักด์ิ  ศีลาพฒัน์ นาย 1908 

076360305506-521  จิตตวดี  มีสิทธิ์ นางสาว 1911 

075950305043-822  จีระป่าน  พลตรี นาย 1913 

076360305737-623  ชญาภรณ์  มาลากุล ณ อยุธยา นางสาว 1915 

076360305656-824  ชนาธิป  ประมวล นาย 1916 

076360305637-825  ชนิดา  ธูปสุวรรณ นางสาว 1917 

อาจารย์ ดร.กวิน  มากธนะรุ่ง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 23 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

076360305611-326  ชยางกูร  ตอสุวพรรณ นาย 1918 

076150305104-427  ญาณพล  ฉัตรแก้วมณีวงศ์ นาย 1921 

076360305654-328  ณพวิทย์  สุขประเสริฐ นาย 1923 

076360305013-229  ณัฐพงศ์  ประสมกล้า นาย 1926 

076150305208-330  ณัฐพงษ์  อุบลธชาติ นาย 1927 

076260305758-431  ณัฐพนธ์  แสวงสิน นาย 1929 

076360305543-832  ณัฐพล  อนันตเสนกุล นาย 1930 

076360305015-733  ณัฐวุฒิ  วิสารัตน์ นาย 1931 

076360305504-034  ทรีซ่าร์  อยูเ่ย็น นางสาว 1935 

076360305736-835  ทิน  ดวงสวัสด์ิ นาย 1938 

076360305035-536  ธนดล  สีเดือน นาย 1939 

076360305109-837  ธนพฒัน์  อินทร์แก้ว นาย 1942 

076360305509-938  ธนภรณ์  แก้วลอยฟา้ นางสาว 1943 

076360305618-839  ธนาณัช  ไตรวัฒนานนท์ นาย 1945 

076360305014-040  ธนาธาร  โชคทวีธัญกุล นาย 1946 

076360305038-941  ธีรพงศ์  อุ่นใจ นาย 1948 

076360305659-242  ธีรยุทธ  ส่ือเฉย นาย 1950 

076360305648-543  ธีรวัฒน์  จันดี นาย 1951 

076360305501-644  นพพล  เพง็พนัธ์ นาย 1954 

076260305725-345  นวพตัร์  ฤทธิรงค์ นาย 1957 

076160305731-346  นุชรี  น้อยหว้า นางสาว 1959 

076150305217-447  บัณฑร  สีวิใจ นาย 1961 

076360305609-748  ปรียดา  จันเส นางสาว 1969 

076360305537-049  ปัณณธร  ณ นคร นาย 1970 

076150305119-250  ปัทมาพร  โป๊ะประนม นางสาว 1971 

อาจารย์กรรณิการ์  จะกอ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 24 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

076360305034-801  ปาติหารย์  ผลอุดม นาย 1972 

076260305727-902  ปิยพงษ์  เกิดประกอบ นาย 1973 

076360305008-203  พรชัย  ทับทิมเทศ นาย 1974 

076360305001-704  พรทรัพย์  ค ากอง นางสาว 1975 

076150305015-205  พรเทพ  ภู่ทอง นาย 1976 

076360305630-306  พรนภา  สุมณฑา นางสาว 1977 

076360305531-307  พรรณวิจิตร์  พนารัตนชัย นางสาว 1979 

076150305001-208  พสิกา  เตชะไตรภพ นางสาว 1983 

076260305709-709  พชิชาพร  จัน่เพชร์ นางสาว 1985 

076360305624-610  พชิญาภา  อินทาปัจจ์ นางสาว 1986 

076360305607-111  พมิ  พนัธ์แจ่ม นางสาว 1987 

076360305521-412  พมิผกา  ค าผ่อง นางสาว 1988 

076360305016-513  พริิยะ  ปุ่มแม่น นาย 1990 

076150305204-214  พฒิุพงศ์  พวงประเสริฐ นาย 1993 

076360305512-315  ภัทรพล  ดีประเสริฐ นาย 1995 

076360305017-316  ยศธรา  สมนิยาม นาย 1998 

076360305641-017  รดา  ปรางค์รัตน์ นางสาว 1999 

076360305505-718  รัชชานนท์  ส่องแสง นาย 2000 

076360305604-819  รุจีรัตน์  ศรีสงคราม นางสาว 2002 

076360305528-920  วนัสวี  คงแรต นางสาว 2003 

076360305037-121  วีระศักด์ิ  งามเลิศ นาย 2011 

076260305724-622  ศิราวุฒิ  โชควัฒนคุปต์ นาย 2012 

076360305615-423  ศิวะภูมิ  แสงศิริวิไล นาย 2014 

076360305117-124  ศุภกร  เผือกสาลีวงษ์ นาย 2015 

076150305019-425  ศุภกฤต  โขมะพฒัน์ นาย 2016 

อาจารย์พรีณัฎฐ์  ยาทิพย์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 24 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

076360305529-726  ศุภิสรา  จันทร์เดชะ นางสาว 2017 

076360305653-527  สตางค์  จันทร์หล่ าผล นาย 2018 

076360305603-028  สรชา  คงน้อย นางสาว 2019 

076150305016-029  สิตกาล  สีวานนท์ นาย 2021 

076360305642-830  สิทธิชัย  ค าพวง นาย 2022 

076150305211-731  สิทธิศักด์ิ  แสงสูรย์ นาย 2023 

076360305510-732  สุธามาศ  เพยีรวรรณวณิช นางสาว 2024 

076360305636-033  เสาวภาคย์  แก้วน้ าเย็น นางสาว 2026 

076360305547-934  อนัฎดา  สน่ันก้อง นางสาว 2027 

076360305643-635  อนุพงษ์  ทองย่อย นาย 2029 

076360305620-436  อมตะ  เขียวค ารพ นาย 2031 

076260305703-037  อาณาจักร  สุทธิแก้ว นาย 2035 

076360305519-838  อาทิตยา  น าประดิษฐ นางสาว 2036 

076360305720-239  อาภัสรา  มีปรางค์ นางสาว 2037 

075850305144-640  ธัญลักษณ์  เนตรสกุล นางสาว 2040 

075950305066-941  นันทพงศ์  เหิมหัก นาย 2041 

076160305033-442  มนัสชัย  อ่ิมสมบัติ นาย 2042 

076260305704-843  สุภาพร  ศรีประไพ นางสาว 2045 

 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต
076150304140-944  กติกา  ชมเชย นางสาว 2047 

076150304314-045  กนกวรรณ  บุญศรี นางสาว 2048 

076360304436-646  กนกวรรณ  สายทอง นางสาว 2049 

076360304080-247  กนกอร  เก้าแพ นางสาว 2050 

076360304195-848  กมลชนก  ทองแฉล้ม นางสาว 2052 

076360304114-949  กรกวิน  พรหมสวัสด์ิ นาย 2054 

076360304086-950  กรรณิการ์  พงษ์สะเดา นางสาว 2055 

อาจารย์ศุภกร  โพธิ์ทอง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 25 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076360304064-601  กรรณิการ์  ยกพทัิกษ์ นางสาว 2056 

076360304405-102  กรวินทร์  วงศรีทรา นาย 2058 

076360304106-503  กฤษกร  ปานทอง นาย 2060 

076150304003-904  กฤษณพล  เหล่าพร นาย 2061 

076360304172-705  กฤษณะ  แซ่ล้ี นาย 2062 

076360304194-106  กวิสรา  อินปัญญา นางสาว 2063 

076360304016-607  กัญญาณัฐ  ชมภูโกฐ นางสาว 2065 

076150304124-308  กัญญารัตน์  คงไพรสันต์ นางสาว 2066 

076360304169-309  กัญญารัตน์  พรมรัตน์ นางสาว 2068 

076150304612-710  กัญญารัตน์  ศรีเกตุ นางสาว 2069 

076360304424-211  กัลยรัตน์  โสภาระ นางสาว 2072 

076150304222-512  กัลยาณี  สมสีดา นางสาว 2073 

076150304132-613  กาญจนา  ธรรมดา นางสาว 2074 

076360304433-314  กิตติยา  กมลวงค์ นางสาว 2077 

076150304041-915  กิตติวัฒน์  คล้ าศรี นาย 2078 

076360304066-116  กิติวรรณ  แซ่บู๊ นางสาว 2080 

076360304100-817  กุสุมา  สังขรังสี นางสาว 2081 

076150304102-918  เกล้าแก้ว  โกไศยกานนท์ นางสาว 2082 

076360304168-519  เกวลิน  บุญมาก นางสาว 2083 

076360304181-820  แก้วไพบูลย์  จ าปาแก้ว นาย 2086 

076360304416-821  ขวัญสิริ  เหมปาละ นางสาว 2087 

076360304062-022  เขียว  มูฮัมหมัด นาย 2088 

076360304927-423  จริยา  มะธิตะนัง นางสาว 2090 

076360304120-624  จารุวรรณ  พวงมาลัย นางสาว 2092 

076150304613-525  จิฑาภรณ์  เช้ือโคกสูง นางสาว 2093 

อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ธีระเวช

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 25 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076150304142-526  จินทภา  วัฒนาวรกุลชัย นางสาว 2094 

076360304076-027  จิระกมล  บรรถะ นางสาว 2095 

076150304128-428  จิราภรณ์  บุญธรรม นางสาว 2097 

076360304111-529  จุฑามาศ  พงษ์พทุธา นางสาว 2099 

076150304125-030  จูน  พวงแก้ว นางสาว 2100 

076360304007-531  เจนจิรา  ภิญโญยศ นางสาว 2102 

076360304404-432  ฉัตราภรณ์  อยูค่ล้าย นางสาว 2105 

076360304128-933  ชนากานต์  สุวรรณเศวต นางสาว 2107 

076360304930-834  ชนากานต์  สุวะรัตน์ นางสาว 2108 

076360304220-435  ชนิดา  ข ากระโทก นางสาว 2109 

076360304024-036  ชนิดาภา  พนัธ์รังษี นางสาว 2110 

076360304463-037  ชนิตา  ทองใจ นางสาว 2111 

076360304434-138  ชมพนุูช  เสาโสภา นางสาว 2113 

076150304617-639  ชยภัทร  ศิริโยธา นาย 2114 

076360304046-340  ชลธิชา  ยารัมย์ นางสาว 2117 

076150304503-841  ชลสิทธิ์  ลัคนาวิพธุ นาย 2118 

076360304441-642  ชินันพร  ฆอ้งประเสริฐ นางสาว 2121 

076150304201-943  ชุติกาญจน์  พมิพท์อง นางสาว 2122 

076360304456-444  ชุตินันท์  ประสานรัตน์ นางสาว 2123 

076360304040-645  โชติรส  ผักผ่อง นางสาว 2124 

076360304160-246  ซุ้มแก้ว  จิตรมัน่ นางสาว 2126 

076360304067-947  ฐานิตา  เชียงนิยม นางสาว 2127 

076360304131-348  ฐิตยา  นพสันเทียะ นางสาว 2129 

076360304082-849  ฐิติพร  ประการแก้ว นางสาว 2130 

076150304422-150  ฐิติมา  มังกร นางสาว 2131 

อาจารย์เกียรติศักด์ิ  ลาภพาณิชยกุล

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 26 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076360304127-101  ฑิตยา  ภูธร นางสาว 2132 

076150304130-002  ณภัทรากช  ศรีประยูร นางสาว 2134 

076360304191-703  ณรรถพร  เพง็สวย นาย 2135 

076360304002-604  ณัฏฐ์ชยธร  ฐิตารีย์ธราณิช นางสาว 2136 

076360304188-305  ณัฐกมล  ภู่จันทึก นางสาว 2139 

076360304070-306  ณัฐริกา  กวยรักษา นางสาว 2143 

076150304716-607  ณัฐวิภา  ประยูรประสพ นางสาว 2144 

076360304231-108  ณัฐวุฒิ  นักประเสริฐ นาย 2145 

076360304029-909  ธนกร  คชการ นาย 2148 

076360304484-610  ธนพร  กาญจนา นางสาว 2149 

076360304196-611  ธนพร  แจ้งชุ่ม นางสาว 2150 

076360304217-012  ธนพร  ภูตะลา นางสาว 2151 

076360304455-613  ธนัชพร  เจริญศรี นางสาว 2154 

076360304030-714  ธนัญดา  รัตนเทพี นางสาว 2156 

076360304104-015  ธนา  แซ่ล้ี นาย 2157 

076360304145-316  ธวัลพร  ปานุราช นางสาว 2161 

076360304956-317  ธวัลหทัย  แปลา นางสาว 2162 

076360304409-318  ธัญยธรณ์  เจริญสุข นางสาว 2167 

076360304420-019  ธันยมัย  พร้อมมูล นางสาว 2168 

076360304490-320  ธิดา  มณีศรีรัษฎ์ นางสาว 2170 

076360304937-321  ธิดารัตน์  โสระถาวร นางสาว 2172 

076150304008-822  ธิดาวรรณ  ท้าวทอง นางสาว 2173 

076360304087-723  ธีรดา  เกตมณี นางสาว 2175 

076360304903-524  นครินทร์  อ่อนศรี นาย 2176 

076360304136-225  นภัสสร  ดรุณเนตร นางสาว 2178 

อาจารย์ศราวุธ  แดงมาก

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 26 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076150304712-526  นริศสรา  อินทร์แก้ว นางสาว 2180 

076360304052-127  นฤนาฏ  ธิดา นางสาว 2181 

076150304420-528  นฤมล  ธรรมชาติ นางสาว 2182 

076360304102-429  นลินวิภา  บุญจันทร์ นางสาว 2183 

076150304101-130  นวพร  นบน้อม นางสาว 2184 

076360304406-931  นวพรรณ  พวงพุ่ม นางสาว 2185 

076150304136-732  นัฐกานต์  บุญปัญญา นางสาว 2186 

076360304232-933  นัฐริกา  พวงศรี นางสาว 2187 

076360304185-934  นันทนา  ปิ่นสันเทียะ นางสาว 2188 

076360304003-435  นันทพร  นุ้ยสอน นางสาว 2189 

076360304047-136  นันทพร  เรืองแจ่ม นางสาว 2190 

076360304096-837  นันทัชพร  เกิดเปี่ยม นางสาว 2191 

076360304095-038  นิศารัตน์  แสนตลับ นางสาว 2195 

076360304417-639  นุชวรา  ชนะค้า นางสาว 2197 

076360304132-140  เนตรนภา  อัมวงศ์ นางสาว 2199 

076360304471-341  บัวแก้ว  อ่ันสา นางสาว 2200 

076150304610-142  บัววรุณ  ช่างต่อ นางสาว 2201 

076150304114-443  บุญญาพฒัน์  เกตุจรัส นาย 2202 

076360304431-744  บุณยนุช  ผิวหอม นางสาว 2203 

076360304085-145  ปฏิภาณ  นุ่มวัฒนา นาย 2205 

076360304043-046  ปณิตา  พร้อมประชัน นางสาว 2207 

076360304901-947  ปภาวดี  ป้อมเหม็ง นางสาว 2210 

076360304422-648  ประสิตา  ธรรมพทัิกษ์ นางสาว 2213 

076150304616-849  ปวีณ์นุช  รัตนโพธิพรกุล นางสาว 2216 

076150304402-350  ปัฐมาภรณ์  นวนศรี นางสาว 2219 

อาจารย์พรคิด  อ้ันขาว

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 27 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076150304318-101  ปัทมวรรณ  เปรมปริก นางสาว 2222 

076150304302-502  ปิยวรรณ  รัตนพนัธ์ นางสาว 2224 

076360304182-603  ปิยะฉัตร  ศุภวงศ์วรรธนะ นางสาว 2225 

076360304164-404  ปิยะธิดา  ถิน่จาด นางสาว 2226 

076360304461-405  ปุณณิษา  ทองกล่ า นางสาว 2227 

076150304614-306  ผ่องมณี  แสงพรม นางสาว 2228 

076360304488-707  ฝากสวรรค์  กล่ันจินดาดี นางสาว 2229 

076150304144-108  พงศกร  คงสนุ่น นาย 2230 

076150304042-709  พงศกร  แสงทับ นาย 2231 

076360304035-610  พชรมน  เสง่ียมงาม นางสาว 2232 

076360304215-411  พรรณิภา  เกษนาค นางสาว 2236 

076150304213-412  พราวมณี  ค าพนัธ์ นางสาว 2237 

076150304110-213  พลอยไพลิน  ทองสม นางสาว 2240 

076360304919-114  พลอยไพลิน  เอ่ียมมณี นางสาว 2241 

076360304496-015  พชัรา  แสงสี นางสาว 2244 

076360304462-216  พชัรินทร์  ไกยเดช นางสาว 2246 

076360304072-917  พชัรินทร์  เมืองปลอด นางสาว 2247 

076360304166-918  พชิชานันท์  ตระการวีระเดช นางสาว 2249 

076360304034-919  พชิญ์สินี  ประครองใจ นางสาว 2250 

076150304308-220  พชิญา  สิรมานนท์ นางสาว 2251 

076360304149-521  พชิานิภา  ช้างศรี นางสาว 2252 

076150304408-022  พมิลวรรณ  เกษสีไพร นางสาว 2253 

076360304428-323  พริิยาพร  ค าทอง นางสาว 2254 

076360304103-224  พรีวิชญ์  เท่ียงตรง นาย 2256 

076150304006-225  พรีะพล  มาลัยทอง นาย 2257 

นางสาวสุจินดา  อ่ิมเงิน

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 27 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076360304429-126  ฟา้ใส  บุญทริด นางสาว 2260 

076150304506-127  ภพธร  กลีบขยาย นาย 2262 

076150304507-928  ภัคจิรา  การะเวก นางสาว 2263 

076150304033-629  ภัทรพล  ธงทอง นาย 2266 

076360304025-730  ภัทรมน  เขียวอ่อน นางสาว 2267 

076150304105-231  ภาณุ  คล้ าศรี นาย 2269 

076150304139-132  ภานุชนาฎ  พลุิน นางสาว 2270 

076360304020-833  ภาวิณี  รสแดงชาติ นางสาว 2272 

076360304107-334  มนธิตา  ราชประดิษฐ นางสาว 2275 

076150304137-535  มัลลิกา  ต้ังศรีวงศ์ นางสาว 2277 

076360304122-236  มุกขรินทร์  เอ่ียมอุไร นางสาว 2279 

076360304059-637  เมธาพร  บุญสิทธิ์ นางสาว 2281 

076150304406-438  เมธี  ปานกล่ินพฒุ นาย 2282 

076150304040-139  รมิตา  พานดี นางสาว 2284 

076150304205-040  รวิวรรณ  ดุษฎีรุ่งเรือง นางสาว 2285 

076260304485-541  รัชณีกร  การินทร์ นางสาว 2286 

076360304407-742  รัชพร  เสถียรพงษ์ นางสาว 2287 

076150304141-743  รัชรินทร์  พว่งพนัธ์ นางสาว 2288 

076150304602-844  รัตนาภรณ์  อินสุธา นางสาว 2290 

076360304473-945  รินรดา  พุ่มจันทร์ นางสาว 2291 

076360304197-446  รินลดา  จันทร์เพชร์ นางสาว 2292 

076360304031-547  ริศรา  อาศัยนา นางสาว 2293 

076360304233-748  เรืองพลิาศ  จุลพนัธ์ นางสาว 2296 

076150304316-549  ลลิตา  จิระรัตน์พศิาล นางสาว 2298 

076360304487-950  ลักษมณ  พึ่งฉิม นางสาว 2299 

อาจารย์สรารีย์  จิรังดา

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 28 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076360304055-401  วนิดา  สนเล็ก นางสาว 2302 

076150304721-602  วรรณภาพร  จันอิน นางสาว 2304 

076360304108-103  วรรณรัตน์  ขาวสอาด นาย 2305 

076150304036-904  วรัทยา  สงเมือง นางสาว 2306 

076360304081-005  วรากร  แซ่ฉัว่ นาย 2308 

076150304719-006  วรางคณา  วทัญญูเจริญลาภ นางสาว 2309 

076360304152-907  วศินี  ชาคริยานุ นางสาว 2313 

076360304118-008  วาริพนิท์ุ  สิทธิประเสริฐ นางสาว 2316 

076360304437-409  วาสนา  สุกใส นางสาว 2318 

076360304119-810  วิภาวรรณ  พรรณล าเจียก นางสาว 2322 

076150304215-911  ศรสวรรค์  หนักแน่น นางสาว 2324 

076150304112-812  ศรัณย์พร  ค านา นางสาว 2325 

076150304106-013  ศฤงฆาร  พงษ์นวม นาย 2327 

076360304190-914  ศศิธร  เรืองด้วง นางสาว 2328 

076360304402-815  ศศิพมิพ์  ครุธบุญยงค์ นางสาว 2331 

076360304001-816  ศันสนีย์  จิตภิรมย์ นางสาว 2333 

076360304163-617  ศิรดา  ตันติเสนาบุญ นางสาว 2335 

076150304143-318  ศิรสิทธิ์  อริยสิริโสภณ นาย 2336 

076360304088-519  ศิริรัตน์  มัน่คง นางสาว 2339 

076150304026-020  ศุทธิณี  นาคโคกสูง นางสาว 2340 

076150304107-821  ศุภรัตน์  จันทร์เปล่ง นางสาว 2343 

076360304039-822  สไบทิพย์  พวงประเสริฐ นางสาว 2344 

076360304175-023  สมฤดี  เอ่ียมผ่อง นางสาว 2346 

076150304216-724  สมาธิชัย  โพนกระโทก นาย 2348 

076150304135-925  สหรัฐ  ทองวรรณ นาย 2353 

อาจารย์วิรัลพชัร  อสัมภินพงศ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 28 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076360304116-426  สัจจพร  ศรีสมร่ืน นางสาว 2354 

076150304206-827  สาธิดา  สาแย้ม นางสาว 2356 

076360304006-728  สาวิตรี  เทพโพธา นางสาว 2357 

076150304423-929  สิทธานต์  สิทธิเสนา นาย 2358 

076150304223-330  สิริยากร  หลักชัย นางสาว 2362 

076150304211-831  สิริลักษณ์  ชูช่วยชีวิต นางสาว 2363 

076150304421-332  สิริโสภา  ภิรมย์ นางสาว 2364 

076360304013-333  สุกัญณิการ์  จันทาศรี นางสาว 2365 

076360304084-434  สุจิตรา  บุญมา นางสาว 2367 

076360304124-835  สุชาดา  ทองวิจิตร นางสาว 2368 

076360304917-536  สุทิกา  สีต้ือ นางสาว 2373 

076150304012-037  สุนันทา  การะเวก นางสาว 2377 

076150304519-438  สุนันทา  ฉิมพลี นางสาว 2378 

076360304058-839  สุนิสา  พลฤทธิ์ นางสาว 2379 

076360304126-340  สุนิสา  เพช็รเทียม นางสาว 2380 

076360304189-141  สุพรรณิกา  แก้วชนะ นางสาว 2382 

076360304109-942  สุพฒัตรา  รุ่งเรือง นางสาว 2383 

076150304301-743  สุพตัรา  แสงสุวรรณ นางสาว 2384 

076360304920-944  สุภัทธา  ทรัพย์ถนอม นางสาว 2385 

076150304126-845  สุภารัตน์  เกตุแก้ว นางสาว 2387 

076360304068-746  สุภาวดี  ทองประสม นางสาว 2388 

076150304405-647  สุภาวดี  ลิขิตบวร นางสาว 2389 

076360304203-048  สุวพชัร  ศรีแมน นางสาว 2393 

076150304504-649  สุวิจักขณ์  ศิริรัตน์ นาย 2394 

076360304063-850  โสสุดา  เชาวนะปัญจะ นางสาว 2395 

อาจารย์กนกอร  อรุณทวีรุ่งโรจน์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 29 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076360304221-201  หทัยชนก  จัดชาวนา นางสาว 2396 

076360304159-402  หทัยรัตน์  ไตรบุญ นางสาว 2397 

076360304057-003  อทิตยา  เป่ากะเด นางสาว 2398 

076150304119-304  อทิตยา  แสงเนียม นางสาว 2399 

076360304902-705  อธิตญาธร  พึ่งและ นางสาว 2400 

076360304171-906  อนัญญา  สุวรรณชัย นางสาว 2402 

076360304414-307  อภิชิญาณ์  ใจช่วย นางสาว 2405 

076150304323-108  อภิญญา  จ าปาทอง นางสาว 2406 

076360304234-509  อภิญญา  แซ่ล้อ นางสาว 2407 

076150304311-610  อภิวัฒน์  กล่ันสุวรรณ นาย 2408 

076360304222-011  อภิวัฒิ  อนุรักษ์ นาย 2409 

076260304091-112  อมรรัตน์  จันทร์สุรินทร์ นางสาว 2411 

076150304707-513  อมรศรี  พนัธุ์ฤทธิ์ นางสาว 2412 

076150304117-714  อมราภรณ์  บ ารุงผล นางสาว 2413 

076150304031-015  อมเรศ  มารัตน์ นาย 2414 

076360304083-616  อรุณกมล  สุทธา นางสาว 2416 

076360304952-217  อาณดา  ปาวรีย์ นางสาว 2421 

076360304019-018  อาทิตยา  เกิงฝาก นางสาว 2422 

076360304142-019  อาทิติยา  สุขจันทร์ นางสาว 2424 

076360304089-320  อารยา  ธุปพงษ์ นางสาว 2425 

076360304207-121  อาริยา  เวทยา นางสาว 2426 

076150304306-622  อุกฤษฎ์  พจน์ศิริศิลป นาย 2429 

076150304011-223  อุษณีย์  บุบผาวัลย์ นางสาว 2431 

076150304317-324  เอมมิกา  ฟกัแก้ว นางสาว 2432 

076260304119-025  จุฬารัตน์  สุประดิษฐ์ นางสาว 2435 

อาจารย์อนุมาศ  แสงสว่าง

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 29 ด้านขวา)

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปรญิญาบญัชีบณัฑิต

076260304174-526  ธนวรรณ  รองศักด์ิ นางสาว 2439 

076160304631-627  นนทกฤษ  ยอดราช นาย 2441 

076160304812-228  นิฬาภรณ์  ปานหมอก นางสาว 2443 

076260304492-129  บุญฑริกา  จูสวัสด์ิ นางสาว 2444 

076160304176-230  ปาริฉัตร  นครังสุ นางสาว 2447 

076260304068-931  สุพรรษา  อินมี นางสาว 2454 

076260304109-132  สุภาพร  สมศักด์ิ นางสาว 2455 

076260304073-933  อฐิชา  เจริญยิง่ นางสาว 2456 

076260305754-334  กิตติศักด์ิ  โกสกุล ว่าท่ีร้อยตรี 2457 

076360305033-035  เจษฎา  มงคลชัยวณิช ว่าท่ีร้อยตรี 2458 

076360303417-736  ตะวัน  ด าริเลิศ ว่าท่ีร้อยตรี 2459 

076150303208-537  ธัญพสิิษฐ์  กล่ินพลับ ว่าท่ีร้อยตรี 2460 

076360303411-038  พสิิษฐ์  แก่งศิลา ว่าท่ีร้อยตรี 2461 

076360305633-739  ฟาฮัต  ด ารงค์หวัง ว่าท่ีร้อยตรี 2462 

076360302222-240  ภาสกร  บุญแท้ ว่าท่ีร้อยตรี 2463 

076360303025-841  วสุ  ด่านธงชัย ว่าท่ีร้อยตรี 2464 

076360305634-542  สมิทธ์  อุษณีษมาศ ว่าท่ีร้อยตรี 2465 

076360303368-243  อักษฎาวุฒิ  ธนสมบัติชัยแก้ว ว่าท่ีร้อยตรี 2466 

076360304021-644  จันทร์ธิมา  ใจแก้ว ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2467 

076360304953-045  นรวีร์  ยางทอง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2468 

076150304618-446  นิศากร  ยินดีรัมย์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2469 

076360304170-147  ภาณุมาส  ดีข า ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2470 

076360302218-048  ศุทธินี  เพง่แสง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2471 

076150303330-749  อัมภิการ์  กองค า ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2472 

075950304482-950  ฐิตาภรณ์  รอดกลาง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2473 

ดร.ธนภณ  รัชตกุลพฒัน์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 30 ด้านซ้าย)

 คณะบริหารธุรกิจ

075950302326-001  ฐิติพร  นาดี ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2474 

076160305750-302  ธิติญา  ชากัณฑ์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2475 

076360303504-203  ปิยะวัตร  น้อยบริบูรณ์ จ่าอากาศเอก 2478 

076260304500-104  อัมรินทร์  นุชชาดี จ่าอากาศเอกหญิง 2479 

076160304494-905  ภรพรรณกรณ์  เกษแก้ว จ่าเอกหญิง 2480 

076260305711-306  กิตติภพ  ก่อเกิด สิบโท 2481 

076150304001-307  สุธิดา  อาสนเพชร จ่าอากาศโทหญิง 2483 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

056280403503-708  ปพน  งามประเสริฐ ว่าท่ีร้อยเอก 2484 

 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน) 
056270410002-209  ลิสา  มิตรประยูร นางสาว 2487 

056270410004-810  วีรญา  กรทิพย์ นางสาว 2488 

 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
055970404709-611  งามพรรณ  ชะโล นางสาว 2490 

055970404704-712  ณัฐพงศ์  มีสานุ นาย 2491 

055970404005-913  นุชนาถ  ทองใหญ่ นางสาว 2492 

055970404705-414  วิสา  คร้ามอ่ า นาย 2493 

056070401702-215  อนุชา  สายเจริญ นาย 2494 

056070401707-116  อลงกต  ทะจักร์ นาย 2495 

055970404714-617  ไมตรี  ถาวรสิน ว่าท่ีร้อยโท 2496 

055970404701-318  ภูมินทร์  มินาบูรณ์ ว่าท่ีร้อยตรี 2497 

055870403705-719  พรีะศักด์ิ  พรมไตร ว่าท่ีร้อยตรี 2498 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
056150409044-120  อรัณย์  โร้ด นาย 2500 เงิน

056150403049-621  ณัชพล  เรืองทรัพย์ นาย 2501 

056150401025-822  พงษ์ศักด์ิ  บรมรัมย์ นาย 2503 

056150401080-323  วรรณธิดา  แซ่ล้อ นางสาว 2505 

056150401037-324  วัชรินทร์  โพธิ์กลาง นาย 2506 

056150401036-525  สฤษฏ์พงศ์  องคะช่ืน นาย 2508 

อาจารย์ ดร.กฤษณ์  อภิญญาวิศิษฐ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 30 ด้านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

056150404054-526  สุภัชญา  อุดทาสุข นางสาว 2509 

 ปรญิญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
056360455014-227  จรณินทร์  แก้วศรีศุภวงศ์ นาย 2513 

056150403068-628  จิรภัทร์  หร่ิมฉ่ า นางสาว 2514 

056150407048-429  ชุดารัตน์  จอมทอง นางสาว 2515 

056150404025-530  โชติรส  แซ่ล้ิม นางสาว 2516 

056150409006-031  พริมา  เดชสุบรรณ์ นางสาว 2518 

056150407031-032  ภูริภัสร์  หิรัญวาทิต นาย 2519 

056150409003-733  สรธร  ศรีสมบูรณ์ นาย 2520 

 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
056150403033-034  กฤษดา  หินด า นาย 2522 

056160403743-335  กัมปนาท  เนียมปาน นาย 2523 

056160403735-936  กิตติชัย  พฒุเส็ง นาย 2524 

056160403742-537  เจตน์พงศ์  วรรธกวศิน นาย 2527 

056150403071-038  ชฎาพร  แฝงดาหาร นางสาว 2529 

056150403028-039  ชนกสุดา  จันทร์พุ่ม นางสาว 2530 

056150403074-440  ชลธิชา  พรมมุณี นางสาว 2532 

055950403040-941  ชัยวัฒน์  ใจเร่ง นาย 2533 

056160403705-242  ณัฐพล  จันทร์แดง นาย 2534 

056150403106-443  ธวัชชัย  บุตรโชติ นาย 2538 

056150403005-844  ธวัชชัย  สายเป้า นาย 2539 

056160403748-245  ธีรภัทร  ก่ิงมาลา  นาย 2540 

056150403062-946  ธีรวิชญ์  หยัง่ตระกูล นาย 2541 

056150403019-947  นนทกร  เรืองง้ิว นาย 2543 

056050403501-848  นฤเทพ  ฤทธิ์สุข นาย 2544 

056150403035-549  นาวิน  รอดเรือง นาย 2546 

056150403090-050  นิธิศ  ชูช่วย นาย 2548 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  ดุสิตากร

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 31 ด้านซ้าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

056150403053-801  บุญช่วย  อ านาจเจริญยิง่ นาย 2549 

056150403056-102  ปฐมพงษ์  เชาว์เพช็ร์ นาย 2551 

055950403062-303  ปณิดา  สว่างไสว นางสาว 2552 

056150403004-104  ปรียทัศน์  บุณยกะลิน นาย 2553 

056150403007-405  พนธกร  ค าตรี นาย 2554 

056150403027-206  พชิชากร  กนกนาค นางสาว 2555 

056050403013-407  พมิพช์ญาณ์  ชูรัตนากรณ์ นางสาว 2556 

056160403741-708  พรีศักด์ิ  สุขศรี นาย 2557 

056050403086-009  มงคลไชย  พฒุหอม นาย 2559 

056150403073-610  รัฐพงษ์  วนอนุพงษ์ นาย 2562 

056150403080-111  รุจิราภรณ์  อิศรภักดี นางสาว 2563 

056150403025-612  วรรณิพา  รายสันเทียะ นางสาว 2567 

056160403734-213  วารินทร์  สีนวล นาย 2569 

056150403016-514  เศรษฐไชย  ยิม้เพช็ร นาย 2575 

056150403030-615  สิงหา  พึ่งประสม นาย 2577 

056050403512-516  สิทธิศักด์ิ  บัวสาย นาย 2578 

056150403100-717  สิริกานต์  ชูช่ืน นางสาว 2579 

056150403072-818  สุนิธิ  พวงสมบัติ นาย 2580 

056150403093-419  อธิชา  การถวิล นาย 2581 

056160403709-420  อนุพงศ์  จ้อยชู นาย 2582 

056150403026-421  อภิญญา  ยิม้สบาย นางสาว 2583 

056150403011-622  อภิสิทธิ์  พว่งแสง นาย 2586 

056150403003-323  อรอนงค์  อ่อนมาสาย นางสาว 2588 

056150403015-724  ไอรวิน  พรหมเกิด นาย 2593 

055950403084-725  ภัคพงษ์  เอ่ียมชู นาย 2594 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารัตน์  ตันมณีประเสริฐ

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2566 เวลา 18:09 น.  หน้า 62/ 73



รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 31 ด้านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

056160401740-126  กริช  ราชธานี นาย 2595 

056150401073-827  กฤษฎา  เบ้าทอง นาย 2596 

056160401722-928  เกียรติยศ  ทองเถือ่น นาย 2597 

056150401070-429  จักกรี  สุนเสียน นาย 2600 

056160401733-630  จิราวิทย์  ถวิลไพร นาย 2605 

056050401001-131  ชณาธาร  แสงสวัสด์ิ นาย 2606 

056150401075-332  ชยากร  พลูพร้อม นาย 2607 

056260401730-033  ชัชพงศ์  ท่ังเหล็ก นาย 2608 

056160401735-134  ชัยชนะ  กุนากุล นาย 2609 

056050401003-735  ณภัทร  มีชัย นาย 2612 

056150401071-236  ณัฐชา  จันทร์พวง นาย 2613 

056050401036-737  ณัฐดนัย  ทาเวียง นาย 2614 

056050401002-938  ณัฐพล  จันทร์แหล่ นาย 2617 

056050401081-339  ทรัพย์  บุตรอ่อน นาย 2618 

056150401003-540  ธนกร  ดาวเรือง นาย 2620 

055950401054-241  ธนภัทร  นาคยะสิทธิ์ นาย 2621 

056150401028-242  ธนเลิศ  พรรณหาญ นาย 2622 

055950401076-543  ธนวัฒน์  ดิษดี นาย 2623 

056150401081-144  ธัญดา  ธรรมธวัชชัย นางสาว 2624 

056150401074-645  ธีรวัต  อินทร์เฉลิม นาย 2625 

056150401098-546  นธีรัตน์  วงนาลี นาย 2626 

055850401506-347  นพรัตน์  บุญจันทร์ นาย 2627 

056160401707-048  พทิยานันต์  ดวงจันทร์ นาย 2633 

056150401034-049  พฒิุชาติ  เนืองแก้ว นาย 2635 

056150401061-350  ภควัต  โกมลมาลย์ นาย 2636 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีเรือตรี ดร.ทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 32 ด้านซ้าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

056150401010-001  ภัทรพงศ์  หัสบัน นาย 2637 

056260401722-702  รัชชานนท์  สุขปุณพนัธ์ นาย 2638 

056260401720-103  วีรภัทร  จันทวิชชประภา นาย 2641 

056150401096-904  วีรวิชญ์  ทรงไชยทินวัฒน์ นาย 2642 

056050401070-605  วีระภัทร  รักศรี นาย 2643 

056150401094-406  ศรุต  จันทร์สกุล นาย 2645 

056150401087-807  สิทธิโชค  จันทร์ปฐม นาย 2647 

056150401069-608  สิทธิโชค  มีปัญญา นาย 2648 

056150401078-709  สุนทรเทพ  ศรีราเพญ็ นาย 2651 

056150401030-810  เสฎฐวุฒิ  ศรีบ ารุง นาย 2652 

056260401750-811  เหมือนฝัน  บุญมีเล้ียง นางสาว 2653 

056260401712-812  อมรรัตน์  เนียมวงค์ นางสาว 2655 

056150401106-613  อัษฎา  วงษ์ยอด นาย 2656 

055950401511-114  ธนภณ  นิญาณจิตต์ นาย 2657 

056050401096-115  นัทธสิทธิ์  สิริรุ่งอมร นาย 2658 

055550401078-916  สุภาพร  สินสมุทร นางสาว 2661 

 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
056150405015-517  ขวัญแก้ว  กมลแสน นางสาว 2662 

056150405008-018  คณากร  รองทรัพย์ นางสาว 2663 

056150405023-919  ชลสิทธิ์  นุ้ยเพยีร นาย 2664 

056150405021-320  ชัยเฉลิม  สุดแสง นาย 2666 

056150405051-021  โชคชัย  ด้วงช่ืน นาย 2668 

056150405073-422  ฐตวัฒน์  ทองโส นาย 2669 

056150405013-023  ฐากร  ชูผล นาย 2670 

056150405017-124  ฐานิสา  ทะพลนุสิทธิ์ นางสาว 2671 

056150405033-825  ณฐกมล  ตรีรุ่งกิจ  นาย 2672 

อาจารย์ ดร.ยุทธนา  สรวลสรรค์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 32 ด้านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 

056150405005-626  ธนธรณ์  สุสามัคคี นาย 2675 

056150405068-427  ธนพล  ทองอร่าม นาย 2677 

056150405052-828  ธนพฒัน์  ธนะพงิค์พงษ์ นาย 2678 

056150405057-729  ธนภัทร  จุลเจือ นาย 2679 

056150405055-130  ธันยบูรณ์  อุดมเดช นาย 2680 

056150405077-531  ธีรพฒัน์  เพช็รโป๊ะ นาย 2681 

056150405060-132  ประภัสสร  เมีย่งบัว นางสาว 2683 

056150405056-933  พทัธดนย์  กิมเหลือง นาย 2685 

056150405053-634  พลัลภ  แก้วโก นาย 2687 

056150405012-235  พรีพฒัน์  เร่ือนเพญ็ นาย 2688 

056150405009-836  แพรวไพรินธ์  อ่อนบุรี นางสาว 2689 

056150405007-237  ไพบูลย์  เกียรติเอ่ียม นาย 2690 

056150405075-938  ยศพนธ์  กองแก้ว นาย 2691 

056150405063-539  โยธิน  อินทะแสง นาย 2692 

056150405028-840  วงศธร  นวลอินทร์ นาย 2693 

056150405018-941  วรลักษณ์  เล้าอารีย์กิจ นางสาว 2694 

056150405011-442  วัชรพล  ลิมปนเวทยานนท์ นาย 2695 

056150405029-643  วัชรินทร์  กุระอินทร์ นาย 2696 

056150405061-944  วิษณุสรรค์  รุจีวงศ์ นาย 2697 

056150405074-245  สุธิพงษ์  ดีสุดจิตต์ นาย 2698 

056150405065-046  สุวิตรา  ช่วยญาติ นางสาว 2699 

056150405010-647  หทัยภัทร  ศรีสอาด นางสาว 2700 

056150405062-748  อภิเศรษฐ์  จัน่จ ารูญ นาย 2701 

056150405064-349  อัครพนธ์  กิตติอ านวยสุข นาย 2702 

056150405059-350  อิสริยา  เลาว้าง นางสาว 2704 

อาจารย์รุ่งโรจน์  สุพงษ์วิบูลพนัธ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 33 ด้านซ้าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 

056050405076-901  วรารัตน์  ช านาญสวน นางสาว 2705 

 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 
055850404084-802  กรวิชญ์  ทองเพญ็ นาย 2706 

055750404018-803  จาตุรนต์  เสือพมิพา นาย 2708 

056050404001-804  จิตรานุช  บุญช่วย นางสาว 2709 

056150404026-305  เจนนิสา  ชูคงคุณ นางสาว 2710 

055750404051-906  ณัฐภัทร  หงสกุล นาย 2713 

055850404068-107  ณัฐวุฒิ  โพธิ์มาก นาย 2714 

055950404068-908  ณัฐวุฒิ  รอดสิน นาย 2715 

056150404032-109  ทรงพล  ชาติชนะ นาย 2716 

055750404025-310  ธนานพ  พรประเสริฐรักษา นาย 2717 

055750404062-611  นพดล  ชลายนนาวิน นาย 2718 

055750404075-812  ปารเมศ  แสงสมัย นาย 2721 

055850404054-113  พรีวัส  อุดมพรพสุิทธิ์ นาย 2723 

055750404079-014  ภาณุพงศ์  เหล็กกล้า นาย 2724 

055750404011-315  ภาสกร  สังข์ไพโรจน์ นาย 2725 

056150404037-016  ภิรชา  เกษทนงค์ นางสาว 2726 

056150404051-117  เมธาวี  ทะแดง นางสาว 2727 

055850404087-118  ยศพนธ์  สุขกุล นาย 2728 

055950404019-219  รัชกฤต  สิงควัฒน์ นาย 2729 

055750404031-120  รัฐกร  เกตุประกอบ นาย 2730 

055750404071-721  วรรธนัย  เทียมศิริ นาย 2731 

055850404082-222  วัชรพงษ์  ช้างพลายจิต นาย 2733 

056050404008-323  วุฒิภัทร  สุโคตร นาย 2734 

055750404045-124  สุริยุส  จวบมี นาย 2737 

055950404054-925  อรรถพล  มลสุขราช นาย 2739 

อาจารย์ ดร.คชพงศ์  สุมานนท์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 33 ด้านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 

055950404032-526  จารุวรรณ  นิลวดี นางสาว 2741 

056060404717-827  วุฒิชัย  เมฆแก้ว นาย 2742 

056160404721-828  เอกลักษณ์  ศรีชู นาย 2743 

 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
056150402025-729  กมลทิพย์  น้อยโฮม นางสาว 2744 

056160402006-630  กฤษณะ  ธีรภาดา นาย 2745 

056050402041-631  กฤษดา  ทีเต๊ะ นาย 2747 

056160402031-432  กัณฐิกา  มหาจันทร์ นางสาว 2749 

056150402065-333  กาญลดา  โชติมงคลเดชา นางสาว 2751 

056050402064-834  ขนิษฐา  ปั้นสวย นางสาว 2753 

056160402011-635  คุณากร  เปรมอนันต์ นาย 2754 

056160402025-636  จักรพนัธ์  สอนเมือง นาย 2755 

056150402013-337  จุฑาธิป  มีความสุข นางสาว 2756 

056160402019-938  ฉัตรชัย  ทองสวัสด์ิ นาย 2757 

055850402003-039  ชัยสิทธิ์  สาสุวรรณ์ นาย 2758 

056050402065-540  โชติกา  เปียผ้ึง นางสาว 2761 

056150402078-641  ณัฏฐา  ฤกษ์วรรณ นางสาว 2767 

056050402057-242  ณัฐพงษ์  สุขสวัสด์ิ นาย 2769 

056160402027-243  ณัฐพล  ปราโมท นาย 2770 

056050402075-444  ธณฌา  นครังสุ นาย 2771 

056160402028-045  ธนวัฒน์  คงสมแก้ว นาย 2772 

056050402015-046  ธนันชัย  ดวงเพชร นาย 2773 

056050402034-147  ธีรนัย  แตงสกุล นาย 2775 

055850402059-248  บุญนิภา  ทึกทา นางสาว 2778 

056160402002-549  บุญมา  สิงหา นาย 2779 

056050402044-050  ปฏิภาณ  ศรีเมือง นาย 2780 

อาจารย์ ดร.ขวัญชนก  อุนทะอ่อน

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 34 ด้านซ้าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

056160402029-801  ปรมินทร์  มีพลิา นาย 2782 

056150402081-002  ปริยา  เหมือนเกียรติ นางสาว 2783 

056050402016-803  ปรียา  แสงเจริญ นางสาว 2784 

055850402086-504  ปรียาภรณ์  อุ่นประดิษฐ์ นางสาว 2785 

056160402018-105  พชัรพร  บุญขันธ์ นางสาว 2787 

056050402061-406  พณัณิตา  บุตตะโยธี นางสาว 2788 

056050402060-607  ภานุพงศ์  ธนังเศรษฐ นาย 2790 

056150402063-808  เมย์วริน  พานทอง นางสาว 2792 

055850402063-409  โยธิน  กล่อมกูล นาย 2793 

056150402077-810  รจเรข  เจริญสุข นางสาว 2794 

056160402001-711  รัฐศาสตร์  ปักกัง นาย 2796 

056160402005-812  วรพงศ์  ขวัญสูนู นาย 2798 

056150402051-313  วรเมธ  เจริญพารากุล นาย 2799 

056060402048-014  วิทยา  บุญลือ นาย 2801 

056050402038-215  วิรุญ  ทองสวัสด์ิ นาย 2802 

055950402020-216  ศุภณัฐ  อาชีวะประดิษฐ นาย 2803 

056050402081-217  สุภาพร  พลูสวัสด์ิ นางสาว 2805 

056050402054-918  สุภาวดี  ทองดี นางสาว 2806 

056150402070-319  สุรีวัลย์  สามารถ นางสาว 2807 

056050402008-520  อภินันท์  หินแก้ว นาย 2809 

056050402093-721  อภิสิทธิ์  จันทร์หอม นาย 2810 

056050402067-122  อาทิตญา  ลีลาวุฒิกมล นางสาว 2811 

056160402014-023  อิทธิมนต์  อ่วมกระทุ่ม นาย 2812 

056160402020-724  เอกรัตน์  ทัศจรรย์ นาย 2813 

056050402019-225  ไอลดา  สุขช่ืน นางสาว 2814 

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชุมปัญญา

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 34 ด้านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

056050407016-326  ณัฐธิดา  ทองอุไร นางสาว 2817 

056150407014-627  ณัฐพนธ์  เงินสลุง นาย 2819 

056050407013-028  ณัฐวุฒิ  ฟองสุวรรณ นาย 2820 

056150407024-529  ธนภรณ์  สันหมุด นางสาว 2822 

056150407004-730  พรฉลอง  สิริมุรธา นาย 2829 

056150407018-731  วัชรพร  ประยูรทรัพย์ นางสาว 2832 

056150407023-732  วิทวัฒน์  พลิามาตร์ นาย 2833 

056050407010-633  ศุภาพชิญ์  แรมกระโทก  นางสาว 2835 

056150407046-834  สุพรรษา  สิงห์ทอง นางสาว 2837 

056150407041-935  อิทธิพล  อายุสม นาย 2840 

055950407505-736  จิราวรรณ  เพิ่มฉลาด นางสาว 2841 

055950407509-937  ธนพล  แสนงาย นาย 2843 

055950407514-938  นัฐพร  ทองสง่า นางสาว 2844 

055950407038-939  มยุรฉัตร  วิชัยกุล นางสาว 2846 

055950407523-040  ศรัณยา  บุบผาตะนัง นางสาว 2847 

 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ) 
056150406005-541  ณัฐพงศ์  เส็งเจริญสุข นาย 2850 

056150406004-842  ธีรภัทร  แววพลิา นาย 2852 

056150406003-043  พษิณุ  จันดี นาย 2853 

056150406010-544  ภัณฑิรา  เพง่พศิ นางสาว 2854 

056150406008-945  ภานุพงศ์  กลมสัมฤทธิ์ นาย 2856 

056150406006-346  ฤทธิเกียรติ  ค าแสน นาย 2858 

056150406017-047  วนิดา  แสนมงคล นางสาว 2859 

056150406013-948  สัมฤทธิ์  ล้ิมสกุล นาย 2861 

056150406009-749  อธิวัฒน์  เศรษฐนากรณ์ นาย 2863 

 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมการบ ารงุรกัษา) 
056050408010-550  วุฒิพงษ์  แพงโสภา นาย 2864 

อาจารย์อัครเวช  ศุภาคม

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 35 ด้านซ้าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์) 

055950409073-401  การัณยภาส  ศรีธราดล นาย 2865 

056050409019-502  ชนะภัย  ค ามุงคุณ นาย 2866 

056050409055-903  นิศาชล  อินทิแสง นางสาว 2867 

056050409054-204  พชร  รอดฮวบ นาย 2868 

 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์) 
056150409068-005  กนกวรรณ  ใจปล้ืม นางสาว 2869 

056150409035-906  เกียรติภูมิ  ช่วยงาน นาย 2870 

056150409013-607  จักรพล  นวลแก้ว นาย 2871 

056150409031-808  จิรายุ  อุทกธารานนท์ นาย 2873 

056150409037-509  ชยพล  นีระ นาย 2874 

056150409011-010  ชยิน  ประภาสวัสด์ิ นาย 2875 

056150409008-611  ชวัชร์พล  กุลธนาทวีรัชต์ นาย 2876 

056150409030-012  ณฐกันต์  เหมราช นาย 2877 

056150409046-613  ณัฐวุฒิ  ไชยจันลา นาย 2878 

056150409060-714  ธีรัช  สงพนัธ์ นาย 2880 

056150409027-615  นลินี  สมอ่อน นางสาว 2883 

056150409043-316  นิติภูมิ  ผลาผล นาย 2884 

056150409036-717  ปธานิน  ปิ่นทอง นาย 2885 

056150409015-118  ปพน  พลูผล นาย 2886 

056150409005-219  ปภาวิน  จารุสารสุทธิกุล นาย 2888 

056150409026-820  ประภาภรณ์  ลอยนอก นางสาว 2889 

056150409039-121  ปาณิสรา  ทิพกัน นางสาว 2890 

056150409054-022  ปิยบุตร  บุญเก้ือเกียรติ นาย 2891 

056150409040-923  พงศ์พฤทธิ์  จีระนาพนัธุ์ นาย 2892 

056150409061-524  ภคพล  นะวะมะวัฒน์ นาย 2894 

056150409028-425  รักษิณา  ทองทา นางสาว 2895 

อาจารย์ ดร.เทอดพงษ์  แดงสี

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 35 ด้านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์) 

056150409014-426  รินรดา  บัวเผ่ือน นางสาว 2896 

056150409034-227  ศุภชัย  ระย้าเพช็ร นาย 2897 

056150409029-228  ศุภวิชญ์ฺ  เจริญรุ่งเรืองชัย นาย 2898 

056150409002-929  สรวิชญ์  ต้นแทน นาย 2899 

056150409057-330  สหรัฐ  ธรรมสุจริต นาย 2900 

056150409007-831  สัณหณัฐ  อยูว่งษ์อ๋ัน นาย 2901 

056150409041-732  สิริประภา  โชคด ารงค์กิจ นางสาว 2902 

056150409021-933  อดิศักด์ิ  มงคลทรง นาย 2903 

056150409042-534  อนิตยา  วงอุดม นางสาว 2904 

056150409059-935  อภิสิทธิ์  แก้วทอง นาย 2905 

 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน) 
056360455025-836  จิราณุวัฒน์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นาย 2910 

056360455019-137  จีรพงศ์  แสนบุตดา นาย 2911 

056360455011-838  ฉันท์ชนก  คล้ายสุบรรณ นาย 2912 

056260455005-239  ชนัตย์พล  สุทัศษา นาย 2913 

056360455023-340  ชินกฤษ  จันทร์แพทย์ นาย 2917 

056360455045-641  ณัฐนนท์  กุลธนวุฒิ นาย 2918 

056360455008-442  ณัฐวุฒิ  มัน่คง นาย 2919 

056360455015-943  ถิร  สังข์ทอง นาย 2920 

056360455042-344  ทศพร  วงษ์เหรียญทอง นาย 2921 

056360455005-045  ทอแสง  โตทิว นางสาว 2922 

056360455047-246  ธนดล  ไสยอรรถ นาย 2923 

056360455017-547  ธนภัทร  สัญญพรหม นาย 2925 

056360455049-848  ธนวินท์  อุณหะกะ นาย 2926 

056360455037-349  ธรรณ์  เจริญสุข นาย 2927 

056360455028-250  ธีรพงษ์  เปล่งสันเทียะ นาย 2928 

อาจารย์ศิวรุตม์  จุลพรหม

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 36 ด้านซ้าย)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปรญิญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน) 

056260455057-301  ปัณณวัฒน์  สิงห์ชัย นาย 2931 

056360455053-002  พงศธร  ซายนอก นาย 2932 

056360455059-703  พฤทธิ์  อาทิตย์เท่ียง นาย 2933 

056360455038-104  ภัทร  ณ รังษี นาย 2936 

056360455084-505  ภูเบศ  พรรณอาราม นาย 2937 

056360455031-606  ยอดธง  รุนรุจิ นาย 2939 

056360455007-607  ยุทธิยงค์  แสวงทอง นาย 2940 

056360455018-308  วรพล  กาญจนกันติ นาย 2943 

056360455004-309  วัชรเกียรติ  แวลุน นาย 2946 

056260455055-710  วิชัยยุทธ  ประสมสุข นาย 2947 

056360455035-711  สิทธิกร  โชระเวก นาย 2949 

056360455020-912  สุรสิทธิ์  สุขจิตร นาย 2951 

056360455022-513  สุริโย  โมราศรี นาย 2952 

056360455071-214  สุริวัฒน์  เพิ่มลาภ นาย 2953 

056260455065-615  อนุวัฒน์  วชิรภูษิต นาย 2954 

056360455070-416  อภิรัตน์  แววแข นาย 2955 

056360455021-717  อริสรา  หิรัญเพิ่ม นางสาว 2956 

056150405001-518  คเณศ  วุฒิเวทย์ ว่าท่ีร้อยตรี 2958 

056150403014-019  ประจักษ์  เริงมิตร ว่าท่ีร้อยตรี 2959 

056150409018-520  ปรินทร  วุฒิเวชช์ ว่าท่ีร้อยตรี 2960 

056150401014-221  ภูมิตะวัน  แหวนทอง ว่าท่ีร้อยตรี 2961 

056150409001-122  สมเกียรติ  ช่วยชู ว่าท่ีร้อยตรี 2962 

056050403502-623  อนุรักษ์  ลูงไธสง ว่าท่ีร้อยตรี 2963 

055950403038-324  เอกภาพ  ทศภูไชย ว่าท่ีร้อยตรี 2964 

056050409057-525  ศิริพร  นรเอ่ียม ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2965 

อาจารย์สมพงษ์  เช้ือพระคา

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด้ำนซ้ำย)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

25
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารบัมอบปรญิญาบตัร ครั้งที่ 36 ประจ าปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษาเลขที่น่ัง
ในแถว

ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือดุษฎีบณัฑิต/
มหาบณัฑิต/บณัฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใช้ส าหรับวันซ้อมย่อยรวม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2566
ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวที่ 36 ด้านขวา)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

056150402030-726  สุภาพร  สมุทรจินดา ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2966 

055850403088-027  ธนรัชต์  แสงฟา้สกุลไท จ่าสิบเอก 2968 

056360455067-028  จิรวัฒน์  ปัตเมฆ สิบโท 2969 

056260401749-029  อานนท์  ดีอุดม จ่าอากาศโท 2970 

อาจารย์ ดร.อิทธิพล  เนคมานุรักษ์

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ไม่มำ   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  ต้ังครรภ์   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  พกิำร/เดินช้ำ/น่ังรถเข็น   

   ระบุจ ำนวนบัณฑิต  อ่ืนๆ   

จ ำนวนบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด้ำนขวำ)

ลงช่ืออำจำรย์ก ำกับแถว/รับรำยงำนตัว

ท้ังหมด (คน) รับจริง (คน)

4
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