รายนามบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ลายมือชื่อ
1
นางสาวปารีญา
อดทน
2
นายพีระพล
มัน่ ศิล
3
นายต่อศักดิ์
เล็กชัยรัตน์
4
นางสาวมัสยา
เกิดสกุล
5
นายอนุชติ
อินต๊ะยศ
6
นายจักรพันธ์
ศรีมหาโพธิ์
7
นายสถิตย์
แหวนเพ็ชร์
8
นายสันติ
แหวนเพ็ชร์
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
9
นายชานาญ
ทองรุง่ งาม
10
นายธวัช
เจริญศรี
11
นายนิวัตน์
แสงทองสุข
12
นายปกร
บุญเทีย่ ง
13
นางสาวเพชราภรณ์
ใจจานงค์
14
นายเมธาวัฒน์
จันทนา
15
นายศราวุธ
พุ่มพวง
16
นายอิทธิกานต์
เกตุถนิ
17
นายเฉลิมวงศ์
ศิรสิ นุ ทรกมล
18
นายธงชัย
ขาสุวรรณ
19
นางสาวประภัสสร
เขียวมณี
20
นายศรัณย์
มากประมูล
21
นายสันติสขุ
มีสขุ
22
นายสุธพล
ป่าสวนสัก
23
นายโสภณ
ใจสาลี
24
นายอนุรกั ษ์
พูลทรัพย์
25
นายอลงกต
แตระสุมาลี
26
นายธวัชชัย
จานงหาญ
27
นางสาวนันทพร
แก้วเงินสอง
28
นายประวุฒิ
บูรณสิน
29
นายภาคภูมิ
นิยมทอง
30
นายวีรพงษ์
วิชยั
31
นายวีรยุทธ
พุกพัก
32
นางสาวศิรินภา
นิลคช
33
นายศิวานนท์
กุศลสัตย์
34
นายสมพงษ์
โกสิน
35
นายสิรวสิษฐ์
พิณเสนาะ

โต๊ะที่ 1
หมายเหตุ

รายนามบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ลายมือชื่อ
36
นายสุรศักดิ์
คาอ่อน
37
นายกรกช
ปิ่นผักแว่น
38
นายธีรวุฒิ
เรืองเดช
39
นายนพพร
ใสสด
40
นายพิพฒ
ั น์ชยั
เครือทอง
41
นางสาวมิง่ ขวัญ
ผดุงขันธ์
42
นายราชธานี
นกอินทรีย์
43
นายศมะ
กองนิล
44
นายศราวุฒิ
สังข์สาราญ
45
นายศักดิ์นรินทร์
ยมประดิษฐ
46
นายศุภกิต
นาคพงษ์พนั ธ์
47
นายอัษฎายุทธ
เมีย่ งอิ่ม
48
นายอาคเนย์
หอมสุวรรณ
49
นายอานนท์
ดีแสวง
50
นายอานนท์
อินทร
51
นายอุดมศักดิ์
ยาสระคู
52
นางสาวเจษราภรณ์
จอดนอก
53
นางสาวชลธิชา
วณิกสัมบัน
54
นางสาวฐาปนี
พงษ์โอสถ
55
นางสาวณิชกานต์
ลาภประสพ
56
นางสาวนฤนี
สาลี
57
นางสาวนันทิชา
เจตสุวรัตนมณี
58
นางสาวน้าทิพย์
รักนาค
59
นางสาวน้าฝน
เดชประเสริฐ
60
นางสาวปวีณา
สีแสงทอง
61
นายพิมพ์พเิ ศษ
พงษ์วันนา
62
นายรวิภาส
พลพุม่
63
นางสาวรัตนา
บุญไทย
64
นายวรวัฒน์
ทองอ่อน
65
นางสาววัลย์ลดา
บุญถึง
66
นางสาววิรตี
เถือ่ นม่วง
67
นางสาววิศิษฐา
เพชรา
68
นางสาวศิริพร
อินทร์ฉาย
69
นางสาวสุนันทา
แก้วพฤกษ์
70
นายสุรเดช
เปี่ยมรอด

โต๊ะที่ 1
หมายเหตุ

รายนามบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ลายมือชื่อ
71
นายสุวิทย์
เพ็ชรแอ
72
นางสาวอรณิชา
ภูฆงั
73
นายอาสรูน
สูดิง
74
นายฮัสซัน
แนงดา
75
นางสาวกุ้งนาง
จันทะบัญดิษฐ์
76
นางสาวกุลลัดดา
ฉ่าตาก้อง
77
นายจักรกฤษณ์
ภูฆงั
78
นางสาวจันทวรรณ
แสงสกุล
79
นางสาวจารวี
ปาลวงษ์
80
นางสาวจิราพัชร
สุธีมน
81
นางสาวชนินาถ
มีสวัสดิวงศ์
82
นางสาวชมพูนุท
ยุติธรรม
83
นายชิษณุพงค์
กลิน่ พ่วง
84
นายณัฐพล
แช่มประสพ
85
นายตะวัน
บุญผาสุก
86
นายทินวัฒน์
วงษ์ยนื
87
นายธวัชชัย
ไตรรงค์
88
นางสาวบุญมา
วิชยั
89
นางสาวพรทิพย์
ใจสุภาพ
90
นายพรพิษณุ
บุญสร้าง
91
นางสาวพรรณธร
สุขสว่าง
92
นายพีรวัฒน์
เอี่ยมจารัส
93
นายพูลศักดิ์
สายขุนทด
94
นายเมธี
บานชืน่
95
นายยุทธนา
เชือ้ คา
96
นางสาวรุ่งอรุณ
เพาะทรัพย์
97
นายวทัญญู
อิ่มอาไภย
98
นางสาววลัยพร
ฉลาดธัญกิจ
99
นางสาววันวิสาข์
ทรัพย์ประเทือง
100 นางสาววิลาวัณย์
ภู่ศร
101 นางสาวสุดารัตน์
สุทธิจิตร์
102 นางสาวสุภาพร
ตรีมงคล
103 นายอนุชติ
เคนวงษ์
104 นายอภิชติ
วงศ์สรุ ินทร์
105 นายอานน
คาประเสริฐ
106 นางสาวกรกนก
พูนทอง

โต๊ะที่ 2
หมายเหตุ

รายนามบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
107 นายไกรวิชญ์
สรรค์ประสิทธิ์
108 นายขวัญชัย
คล้ายเหล็ง
109 นางสาวชนนิกานต์
จิโนเขียว
110 นายชัชวาลย์
รักวงษ์
111 นายชัยยันต์
ศรีไพร
112 นายโชคชัย
ดวงเนตร
113 นายฐานันดร
เบ็ญจชาติ
114 นายณัฐพล
คามี
115 นายณัฐวัตร
วงศ์พนม
116 นายธนกฤต
โคดม
117 นางสาวธนพร
ชมแก้ว
118 นางสาวธัญญา
แป้นทอง
119 นายนรภัทร
แก้วไพรา
120 นางสาวนฤมล
พงษพันธ
121 นายนัฐพล
ใจคง
122 นางสาวนาตยา
บุญหนองบัว
123 นายนิมิต
เมืองมนต์
124 นางสาวบุษกร
เวนไรท์
125 นายปภินวิทย์
วงค์ไพศาล
126 นายประสิทธิ์
กาฬภักดี
127 นายพงศกร
กล้าสูงเนิน
128 นายพรภวิษย์
เกษม
129 นางสาวพรรณทิกา
สุนทรานนท์
130 นายพิชาญ
อุ่นศิริ
131 นายพิชติ
บุญญานันท์
132 นายพิเชษฐ์
อุ่นศิริ
133 นายพีรพล
เอี่ยมพงษ์
134 นายภาณุพงษ์
พุม่ พิกุล
135 นางสาวภูริชญา
พืน้ ชนะ
136 นางสาววรณี
เมกจะบก
137 นางสาววราภรณ์
เกียรติศิริกุล
138 นายวันชนะ
กองวัง
139 นางสาววิภาดา
ทิศคาโม
140 นายวิโรจน์
เรืองศรี

โต๊ะที่ 2
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

รายนามบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ลายมือชื่อ
141 นายศรัทธาเทพ
อารีย์
142 นางสาวศศิธร
ธิแจ้
143 นายศักดิ์กรินทร์
โกมลวานิช
144 นางสาวสมฤทัย
มากหลาย
145 นางสาวสาธินี
แพทอง
146 นางสาวสุจิรา
มุขชาติ
147 นางสาวสุธิดา
พิณเสนาะ
148 นางสาวสุภาพร
สุขรัตน์
149 นายสุรินทร์
ชาวสวน
150 นางสาวสุวรรณมณี
เขียวอภิชาติบวร
151 นายอนุชา
ตาลเพชร
152 นายอรรถพล
ทองมูล
153 นางสาวอัญชลี
เหิงขุนทด
154 นางสาวอารดา
บุญมาวงศ์
155 นางสาวอุทุมพร
จัน่ เพ็ชร์
156 นายเอกพร
กลิน่ ศรีสขุ
157 นายเอกพันธ์
แก้ววงล้อม
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ลายมือชื่อ
158 นายกรกฏ
ไหลกุล
159 นายกฤษณ์
เริงถิน
160 นายกอบกฤษณ์
ชูกลิน่
161 นายกิจจา
สังข์เงิน
162 นายเกียรติพนั ธ์
พันธุไ์ พศาล
163 นายจตุรภัทร
ไตรปัญญา
164 นายจิรายุ
รุจิศาสตร์
165 นางสาวจุฑามาศ
วงศ์ชมภู
166 นายเจษฎา
อนุรักษ์
167 นางสาวชฎาพร
ประเสริฐดี
168 นายณัฐภพ
ชูเนตร
169 นางสาวดวงกมล
อ้ายติ๊บ
170 นายดารงค์ศักดิ์
ดิษฐเสถียร
171 นายเตชินท์
แสนทวีสขุ
172 นายธงชัย
ยาโน
173 นายธนภูมิ
ชานาญไพร
174 นางสาวธิภาวรรณ
ดวงจันทร์

โต๊ะที่ 3
หมายเหตุ

หมายเหตุ

รายนามบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
175 นายนฤเบศร์
สัมมาเกตุ
176 นายนฤพล
พิทักษ์หมู่
177 นายนาวี
ชินแสน
178 นางสาวเบญฑักสิตา
กลิน่ สารี
179 นางสาวปราริสา
ขันธสนธิ์
180 นายพงษ์พนั ธ์
ศิริรวง
181 นางสาวพรสุดา
คงเจริญ
182 นายพีรสันติ์
เจียมตน
183 นายภพทอง
ขุนทอง
184 นางสาวภัทราพร
หาเรือนทรง
185 นายภาณุพงศ์
พรรณีสะอาด
186 นางสาวเมทินี
คชเวก
187 นางสาวระวีวรรณ
พงษ์รูป
188 นายรัฐพงศ์
สิริเจริญศักดิ์
189 นายรัตติกร
ทรัพย์เอนก
190 นางสาววรนุช
ทรัพย์คง
191 นายวัฒนา
โชครวย
192 นายวาทิต
สุขวัจนี
193 นายศุภฤกษ์
หอมทอง
194 นายสุชาติ
บารุงกิจ
195 นายสุทธิศิลป์
ภาคสุทธิ
196 นางสาวสุภาวรรณ
วิจิตต์วงษ์
197 นางสาวสุวนันท์
กลัดนุ่ม
198 นายอณุพงศ์
อธิคมานนท์
199 นายอดิศร
คงสมรส
200 นายอภินันท์
เนื้อเย็น
201 นายอรรถชัย
บุญแย้ม
202 นายอรรถพล
ยีส่ นุ่ แย้ม
203 นายฮารีส
เปรมรอด

โต๊ะที่ 3
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

รายนามบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
204 นายชัยณรงค์
บัวแก้ว
205 นายขวัญชัย
ไกรงามสม
206 นายอัฐชัย
รู้แผน
207 ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์
อนุวรรณ์
208 ว่าที่ร้อยตรีฉตั รชัย
พงษ์สวรรค์
209 ว่าที่ร้อยตรีชนิ วุฒิ
ชินตะนา
210 ว่าที่ร้อยตรีเทพมนตรี
ขุมเงิน

โต๊ะที่ 3
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

รายนามบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ลายมือชื่อ
211 ว่าที่ร้อยตรีนิคม
พงษ์สวรรค์
212 ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์
สังข์แก้ว
213 ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์
ใยเพ็ชร
214 ว่าที่ร้อยตรีรนกร
คงเจริญนุช
215 ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์
จอดสันเทียะ
216 ว่าที่ร้อยตรีศุภกร
ศรีจันทร์สขุ
217 ว่าที่ร้อยตรีสขุ เกษม
สวนฟัก
218 ว่าที่ร้อยตรีสานท์
สิทธิไชย
219 ว่าที่ร้อยตรีอัครมินทร์
สุขวัจนี
220 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรนันท์
จรรยาดี
221 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรารักษ์
คาภิระ
222 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทนา
ริโยธา
223 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาธิดา
ศรีวิลาศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
224 นายชานนท์
เล็กรัตน์
225 นายวรายุทธ
สัมฤทธิเ์ รืองแสง
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
226 นางสาวจิดาภา
ศรีแก้ว
227 นางสาวจุฑามาศ
สมัครณรงค์
228 นางสาวชลธิชา
พิศวง
229 นายชัยยงค์
วงศ์พชั รพร
230 นายณพวุฒิ
ธนปุณยนันท์
231 นางสาวบุษกร
อ่อนสาลี
232 นายรพีกร
ล่ากูด
233 นางสาวลักขณา
โพธิศ์ รี
234 นายวิทวัส
สุยะ
235 นางสาวสุภาภรณ์
สว่างแสง
236 นายกรัณฑ์
ฤทธิรงค์
237 นางสาวกัญญรัตน์
เปี่ยมมี
238 นายเกษมสันต์
เล็กสกุล
239 นางสาวจิราพร
เวชรัตน์
240 นางสาวจิราวรรณ
ประดิษฐยนต์
241 นางสาวจุไรรัตน์
เอมะรัฐ
242 นายเฉลิมชัย
แซ่สอื่
243 นางสาวชญาณี
ศรีชวู งศ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โต๊ะที่ 4
หมายเหตุ

โต๊ะที่ 4

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
244 นางสาวชนิดา
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โต๊ะที่ 4

นามสกุล

หมายเหตุ

แก้วพุด

245

นายชยณัฐ

ภูแดง

246

นายชยังกูร

วรัญญาณ

247

นางสาวณภาษร

ทองมี

248

นายณัชนันท์

วงศ์แสงธรรม

249

นายณัฐพงษ์

พงษ์เฉลิม

250

นางสาวณิชชาภัทร

กาลกัญจะ

251

นางสาวณิชารีย์

ธงวาด

252

นางสาวดวงสุดา

ณ รัมย์

253

นายทรงพล

เพียรเป็นนิตย์

254

นายทศพร

คล้ายสุบรรณ์

255

นายทศพร

ลาเถิน

256

นางสาวทักษพร

จูพลาย

257

นางสาวทิพย์พวรรณ

ศรีเมือง

258

นายธนวัฒน์

อินทร์นอก

259

นายธเนตร

สุขราชกิจ

260

นางสาวธัญลักษณ์

ก้อมณี

261

นายธีรศักดิ์

ศรีเงินยวง

262

นายนพรัตน์

ผลเวช

263

นางสาวนมลรัตน์

บุญกระเตื้อง

264

นางสาวนฤมล

เกิดรัตนศักดิ์

265

นางสาวนัทวรรณ

เอี่ยมสาอางค์

266

นางสาวนันทพร

เอี่ยมสาอางค์

267

นางสาวนุชนันท์

ถ่อนสันเทียะ

268

นางสาวนุศรา

บัวลี

269

นางสาวปภัสสร

อินอัญชัญ

270

นายปริพฒ
ั น์

ปัทมรีย์

271

นายปรีชา

สุดประเสริฐ

272
273
274
275
276
277
278
279
280

นายปัญญา
นางสาวปาริฉตั ร
นางสาวปาริสา
นายพงศธร
นายพงศ์พทั ธ์
นางสาวพรทิพย์
นายพัชรเวท
นางสาวพิรญาณ์
นางสาวไพจิตรี

แสงทอง
ดีประเสริฐ
บุญรอด
เขินอานวย
แสงลาใย
ผาติเสนะ
แซ่จ๊ะ
เถือ่ นทองคา
นวลเกลีย้ ง

ลายมือชื่อ

รายนามบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
281 นายภคิน
282 นายภาคภูมิ
283 นายภาณุพนั ธ์
284 นางสาวภาวินี
285 นางสาวมณฑนรรห์
286 นางสาวมณฑารัตน์
287 นางสาวมรกต
288 นางสาวมินตรา
289 นายยศพร
290 นายโยธิน
291 นางสาวระวิวรรณ
292 นางสาวรัตนาภรณ์
293 นางสาวรุ่งนภา
294 นายลภดล
295 นางสาวลลิตา
296 นางสาววรรณวิสา
297 นางสาววรัญวิภา
298 นายวรุตม์
299 นางสาววิชญะดา
300 นางสาววิภารัตน์
301 นางสาวเวรุวรรณ
302 นายศราวุธ
303 นางสาวศศิพมิ พ์
304 นางสาวศศิภรณ์
305 นางสาวศิริพร
306 นายศิวกร
307 นายศุภกิจ
308 นายสันติ
309 นายสันติภาพ
310 นายสิวา
311 นางสาวสุกัญญา
312 นางสาวสุทธิดา
313 นางสาวสุนิสา
314 นางสาวสุรัชนี
315 นางสาวสุรีรัตน์
316 นางสาวเสาวณีย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โต๊ะที่ 5
นามสกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ชูนิจธนกุล
ปุ้ยไทย
อวยชัย
ขุนหารกิ่ง
ขุมทอง
ตรีมงคล
ภาคาสัตย์
ชีวัน
เมฆพยัพ
ชาติวีระธรรม
นาคสัมฤทธิ์
บุญรอด
กนกงาม
วิโรจน์ชยั กุล
พิทะยะสุธาพร
ไทยฉาย
รัตนาวิญญู
สมบุญเพ็ญ
เหมือนพะวงศ์
ว่องไว
สุวรรณศรี
ชุมพิศ
กิจมณี
เฉลิมวงศ์วิจิตร
ตลับทอง
แสนคราม
สินธุสวุ รรณ
มีงามดี
บุญศรี
วิริยะเกียรติกุล
ชืน่ จารัส
ทองสุข
แก้วกันไทย
เกิดคล้าย
ไพศาล
อยูส่ าราญ

โต๊ะที่ 5
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ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
317 นางสาวเสาวลักษณ์
318 นางสาวอภิชญา
319 นายอวศินธ์
320 นางสาวอัญชิษฐา
321 นายอานนท์
322 นางสาวพิรญาณ์
323 ว่าที่ร้อยตรีชานนท์
324 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรา
คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
325 นางสาววิภาดา
326 นางสาวปาริฉตั ร
327 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินดา
328 นายดลนที
329 นางสาวนริศรา
330 นางสาววรรณวิสทุ ธิ์
331 นางสาววันวิสาข์
ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต
332 นางสาวกุลธิดา
333 นางสาวขนิษฐา
334 นางสาวคนึงนิจ
335 นางสาวชุติมา
336 นางสาวนินทิราภรณ์
337 นางสาวนิลาวรรณ
338 นางสาวบุญธิดา
339 นางสาวปภวัลย์
340 นางสาวพรทิพย์
341 นางสาวภัทราวดี
342 นางสาวเยาวเรศ
343 นางสาววรรณเพ็ญ
344 นายศตวรรษ
345 นายศิลป์ศรุต
346 นางสาวสรัลรัตน์
347 นางสาวสุชาดา
348 นางสาวสุพชิ ญา
349 นางสาวอนงค์นาถ
350 นายกมล

นามสกุล
ขุนนางจ่า
องครักษ์
ศิริวิชยาภรณ์
มะกล่าแดง
ดิษฐ์จาด
วงษ์ประเสริฐ
กัลยา
มงคลทิศ

ยีส่ นุ่ แย้ม
มิตรปัญญา
คาลี
คาวิจิตร
แก้วนวล
จงถาวร
พิมโสดา
ข้อวรรณา
ทองธิราช
นาคสุทธิ์
อ่อนนุ่ม
น้อยเขียว
จันทร์สมโภชน์
อูปแก้ว
พัชรนิธิกิตติ์
อยูเ่ พชร์
จักษุ
ตาปาน
พึง่ ธรรม
บัวศรี
ด่านชัยสิทธิ์
กระบาย
ศรีสวัสดิ์
เล็บขาว
สดสว่าง
แดงเหลือบ

ลายมือชื่อ

โต๊ะที่ 5
หมายเหตุ
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คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
351 นายกฤษดา
352 นางสาวฉวีวรรณ
353 นางสาวชนนนิภา
354 นายชยุตพงค์
355 นายณรงค์ฤทธิ์
356 นางสาวณัชชากร
357 นางสาวณัฐกานต์
358 นางสาวณิฐชมนต์
359 นางสาวดาวเรือง
360 นางสาวธิดารัตน์
361 นางสาวเนาวรัตน์
362 นางสาวบารมี
363 นางสาวเบญจวรรณ
364 นางสาวประภาพร
365 นางสาวปาริชาติ
366 นางสาวพลอยไพลิน
367 นางสาวพัดชา
368 นางสาวพีระพร
369 นางสาวภัควลัญชญ์
370 นายภัควัฒน์
371 นางสาวเยาวลักษณ์
372 นางสาวรัตนา
373 นางสาวรัตนาภรณ์
374 นางสาววรรณชนก
375 นายวราธร
376 นายวรุต
377 นางสาววลัยลักษณ์
378 นางสาววันเพ็ญ
379 นางสาวศุภนารี
380 นางสาวสุกุลไพร
381 นายเสกสรร
382 นายเอกราช
383 นายจักรกฤษณ์
384 นายอติกานต์
385 ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ

โต๊ะที่ 6
นามสกุล
สุขสอาด
เวียงไชย
ผ่องใส
แก้วประเสริฐ
ผดุงลาภ
มธุรวงษาดิษฐ์
จาปี
กิตติรัฐสหวัฒนา
เต็มถุง
นุมัติ
สิงห์เถือ่ น
ทรงไพรเดช
ท้วมพุดซา
เวชขา
เสนานนท์
คงสมแก้ว
นิลกระจ่าง
พ่วงพันธ์
บุญสถิตย์
ยาคง
เจริญเนตร์
สัจจาภิรัตน์
จอมเศียร
เหล็กอ่อน
มีศิลป์
เทพสวัสดิ์
งามสมเกล้า
พุม่ ร่มไทร
สวัสดี
ชาติศรี
คงสมพืชน์
ขุนดี
พิศวง
สังข์มงคล
เอ็มดี

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
386 นางสาวกนกพร
ตามสัญญา
387 นายกรกต
ปิ่นรัตน์
388 นายเกรียงไกร
กาแพงจันทร์
389 นายจักรกฤษ
เจนกระบวน
390 นายจิรากร
เจนกระบวน
391 นายณัฐพล
ผ่องแผ้ว
392 นายณัฐวัฒน์
ขันเงิน
393 นายทิวา
เกิดปาน
394 นายธนพงษ์
กระจ่างเย่า
395 นายธีรดนย์
เหมือนแม้น
396 นายบุญญฤทธิ์
ชีตารักษ์
397 นายประสิทธิชยั
การมิตรี
398 นายปิยดนัย
ห่อทอง
399 นายพิทยา
ไชยณรงค์
400 นายพิพฒั น์พงษ์
เกิดพิพฒ
ั น์
401 นายมนตรี
ขุนทอง
402 นายวทัญญู
มีสมภพ
403 นายวรากร
สมบูรณ์
404 นายวรานันทร์
ยกศิริ
405 นายวราพล
นาคพันธ์
406 นายวสันต์
ยัญญะเวทย์
407 นายศรันย์
ประดับแก้ว
408 นายสรายุทธ
จุงใจ
409 นายสิทธิชยั
นิตุธร
410 นายสิริวุฒิ
ตามพันธุด์ ี
411 นายสุทธิพงศ์
ไม้จันทร์
412 นายสุภัทร
มะลี
413 ว่าที่ร้อยตรีอักษรศิลป์
เหมือนเผ่า
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จันทศรี
414 นางสาวศุภิชฌา
มีสมวงษ์
415 นางสาวจิตรา
งามบุญแถม
416 นางสาวชาลี
นิลกล่า
417 นางสาวอรณี
สว่างแสง
418 นางสาวทิพย์อาภรณ์
อายุวรรณะ
419 นางสาวกนกวรรณ
นางสาวกมลทิ
พ
ย์
พวงมาลี
420
เณรเนือง
421 นางสาวนุสรา

โต๊ะที่ 6
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ลายมือชื่อ
422 นางสาวกมลวรรณ
นัยบาเพ็ญ
423 นางสาวขนิษฐา
มีเดช
424 นางสาวจันทร์จิรา
ละเต๊ะซัน
425 นายฉัตรมงคล
สุขประเสริฐ
426 นางสาวชุติกานต์
น้าจันทร์
427 นางสาวณัฐชา
คงดิษฐ์
428 นางสาวณีรนุช
ชูสกุล
429 นางสาวเดือนเพ็ญ
บุญรอด
430 นางสาวธิติมา
กองเพิม่ พูล
431 นางสาวนภาพร
พรพลัญชกุล
432 นางสาวนฤมล
ศิริสงคราม
433 นางสาวนันทิตา
เล่าชยางกุล
434 นางสาวนัสลดา
เรือนเพ็ชร์
435 นางสาวปัทมา
อินทร์แสง
436 นางสาวพรธิดา
กาญจนประดิษฐ์
437 นางสาวพลอยไพริน
สุภานันท์
438 นางสาวภัทรวดี
ศรีสวัสดิ์
439 นางสาวมลิมล
อุ่นแก้ว
440 นางสาวรุ่งระพี
เอี่ยมจาตุ
441 นางสาววาสนา
ยาสมร
442 นางสาวศิณัฏฐา
เกิดหันตรา
443 นางสาวสกุลรัตน์
นาเกิด
444 นางสาวสาวิตรี
กวางแก้ว
445 นางสาวสุกัญญา
ถาวร
446 นางสาวสุกานดา
ญาณพืช
447 นางสาวสุขติ า
ศรีสมัย
448 นางสาวสุณัฐสา
สุขสุศรี
449 นางสาวสุพชั ชา
พุม่ ห้อย
450 นางสาวสุภาวดี
โตสมบัติ
451 นางสาวสุวลักษณ์
สาราญศาสตร์
452 นางสาวอรพรรณ
จรัญพงษ์
453 นางสาวอริสา
ยาใจ
454 นางสาวอิสรา
โพธิห์ อม

โต๊ะที่ 7
หมายเหตุ
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ลายมือชื่อ
455 นางสาวกนกวรรณ
น้าคา
456 นายกฤษณะ
เบียงแล
457 นายกษิด์เดช
เจริญวงษ์
458 นางสาวกันยา
ชัยทัต
459 นางสาวกุลธิดา
สารเวช
460 นางสาวเกศราพร
เตสันโต
461 นางสาวจารุภัทร์
ทัดศรี
462 นางสาวจารุวรรณ
มงคลหมู่
463 นางสาวจิราพัชร์
จารยุย้
464 นางสาวจุฑาทิพย์
เกตุรังษี
465 นางสาวชมพูนุช
ปล่องกระโทก
466 นางสาวชรีพร
ตุ้มนิลกาล
467 นางสาวชลธิชา
ไผ่โสภา
468 นางสาวชุติมณฑน์
สุมานิก
469 นางสาวถนอมสิน
แจ่มสว่าง
470 นางสาวทยาภัสสร์
จินดาพิสฐิ พล
471 นางสาวทิฆมั พร
ใบเตย
472 นางสาวธัญญารัตน์
กองจุล
473 นางสาวธิติญา
จันยมิตรี
474 นางสาวนงลักษณ์
สีเหลือง
475 นายนพรัตน์
แก้วสกุลณี
476 นางสาวน้าเพ็ชร
บุญอินทร์
477 นางสาวนิชา
คาแก้ว
478 นางสาวนิภาพร
ทรัพย์ประเสริฐ
479 นางสาวนุสรา
ทองอร่าม
480 นางสาวเนตรชนก
โพธิท์ องหลาง
481 นางสาวเนตรนภา
ชมโชค
482 นางสาวเบญจมาศ
นาราคราม
483 นางสาวพรทิพย์
ตรีวิสตู ร
484 นางสาวเพลินทิพย์
นนสันเทียะ
485 นางสาวแพรวพรรณ
เข็มเพ็ชร์
486 นางสาวภานุชนารถ
สุขเกษม
487 นางสาวมัลลิกา
สวนมะลิ
488 นางสาวมินตา
นะรวยลาภ
489 นางสาวรัชนี
ภู่โต
490 นางสาวรัชนีกร
อินเสถียน
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ลายมือชื่อ
491 นางสาววนิดา
หากะวี
492 นางสาววรรณกร
การวิทยี
493 นางสาววัลลภา
สาจิตร
494 นางสาววิไลวรรณ
ตันเจริญ
495 นางสาววีราภรณ์
ครองญาติ
496 นางสาวศิริพร
ฮวดเจริญ
497 นางสาวศิริรัตน์
สนเปรม
498 นายสิรวิชญ์
ชินศรี
499 นางสาวสิริมา
วัดเรือง
500 นางสาวสุนิตา
เลิศวัชชะ
501 นางสาวสุนิษา
นิ่มน้อย
502 นางสาวสุวดี
กุศลนิวัฒน์วงศ์
503 นางสาวอนุสรา
แก้วจันทร์
504 นางสาวอภิญญา
พูลเมือง
505 นางสาวอังคณา
แสนสาย
506 นางสาวอารียา
ผลพันธ์
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
507 นางสาวกชกร
ค้าสม
508 นางสาวกนกวรรณ
อินยะ
509 นางสาวกรกช
โกมลโรจน์
510 นายกฤชกร
ไกรยุสม
511 นางสาวกันต์ภัสสรณ์
แจ้งจิตร์
512 นางสาวกัลยาณี
แตงหอม
513 นางสาวกาญจนา
กลับฝัง่
514 นางสาวกิตติมา
สิริสขุ ะ
515 นางสาวเกศกนก
เกตุโพธิท์ อง
516 นางสาวเกศรา
โพธิเ์ จริญ
517 นางสาวขนิษฐา
มีผลกิจ
518 นางสาวจงลักษณ์
สะใบแพร
519 นางสาวจริญญา
กลิน่ มาลัย
520 นางสาวจันทร์เพ็ญ
กองแก้ว
521 นางสาวจิดาภา
ทูรมาลย์
522 นางสาวจิรภัทร์
สารวย
523 นางสาวจิราภรณ์
กรัดกระยาง
524 นางสาวจุฑาทิพย์
ใบบัว
525 นางสาวจุฑามาศ
พลอยเจริญ
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ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
526 นางสาวจุฑามาศ
แสงทองสุข
527 นางสาวเจนจิรา
โตเจริญ
528 นายเจษฎา
ทองแท้
529 นางสาวฉัตรฤดี
จันตา
530 นางสาวฉัตรสุดา
ธงศิลา
531 นางสาวชนกภรณ์
สุขสมภาพ
532 นางสาวชนาภา
สัตย์สว่ ย
533 นางสาวชลนิภา
โตม่วง
534 นางสาวชาลินี
พ่วงสุข
535 นางสาวชิดชนก
เดชา
536 นางสาวชุติมา
สุระชาติ
537 นางสาวฐิตาพร
บรรพโต
538 นางสาวฐิติมา
ระดาพันธ์
539 นางสาวณัฐธิดา
มิง่ มงคล
540 นางสาวณัฐธิดา
โสจัยยะพงษ์
541 นางสาวณัฐวรรณ
บุญประเสริฐ
542 นางสาวณิชาดา
ธนัทไกรกุล
543 นางสาวดลยพร
แก้วนิล
544 นางสาวดวงกมล
กาประทุม
545 นางสาวดวงดารารัตน์
รุ่งแจ้ง
546 นางสาวดวงเนตร
เริงใจ
547 นายธนดิตถ์
แสงบารุง
548 นางสาวธนาวดี
คุ้มภัย
549 นายธวัชชัย
สินมา
550 นางสาวธัญญรัตน์
แผ้วภักดี
551 นางสาวธัญนุช
แจ่มจันทร์
552 นางสาวธัญพร
คาสด
553 นายธานี
ทศสิน
554 นายนรินทร์
ดีลน้
555 นางสาวนริศรา
แย้มจารัส
556 นางสาวน้าทิพย์
เอี่ยมสุดใจ
557 นางสาวนิภาภรณ์
มูลประจักร์
558 นางสาวนิราวรรณ
ไวยวารี
559 นางสาวนุชนารถ
พุฒิเพ็ญ
560 นางสาวนุชรียภ์ รณ์
เจิมพักตร์
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561 นางสาวนุสรา
สุทธิพรสมุทร
562 นายบุญเอก
ทาอิ่ม
563 นางสาวเบญจมาศ
มหาชัย
564 นางสาวเบญจวรรณ
นาควัน
565 นางสาวประภาพร
ทองระย้า
566 นางสาวประภาพร
ภู่นาค
567 นางสาวประภาภรณ์
สองสีโย
568 นางสาวปรัชญาภรณ์
อ่อนละม้าย
569 นางสาวปริยาภัทร
พรหมคีรี
570 นางสาวปวาณีย์
ขจรกิจวิทยกุล
571 นางสาวปัทมา
สีมะเดื่อ
572 นางสาวพนารัตน์
พลับพลา
573 นายพัชรพงษ์
จิตตคาม
574 นางสาวพิมพ์มาดา
ชมกุหลาบ
575 นางสาวพิมพินันท์
พลายวัลย์
576 นางสาวพีรกานต์
ยิม้ แย้ม
577 นางสาวเพชรรัตน์
ทรงลาเจียก
578 นางสาวภักตร์จิรา
แซ่เฮ่า
579 นางสาวมณีนุช
รื่นสุทธิ์
580 นางสาวมัลลิกา
เฟือ่ งดอกไม้
581 นางสาวมาริษา
จิตตระพัฒน์
582 นางสาวมาลี
วรฉัตรคีรี
583 นางสาวรุจิรา
ขวาธิจักร์
584 นางสาวรุติมา
มัน่ คง
585 นางสาวลดารัตน์
โนนทะชัย
586 นายวชิระ
หงษ์วิจิตร
587 นางสาววรกานต์
บุญประเสริฐ
588 นางสาววรรณาภรณ์
ยิง่ ยวด
589 นายวรายุทธ
สงสีดา
590 นางสาววัชชิราภรณ์
กันทจันทร์
591 นายวัชรพงษ์
เพชรคง
592 นางสาววัชรี
หอมกรุ่น
593 นางสาววันนิษา
มีไชโย
594 นางสาววิชดุ า
ธรรมวิสทุ ธิ์
595 นางสาววิริดา
ชูมา
596 นายวุฒิไกร
บุญลือ
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597 นางสาวศกลวรรณ
แสงศิริ
598 นางสาวศรสวรรค์
ตาสว่าง
599 นางสาวศรัญญา
กาศเจริญ
600 นายศรันยู
มีจิตต์
601 นางสาวสกาววัล
อยูส่ าราญ
602 นางสาวสุจิตรา
กลินณศักดิ์
603 นายสุชานนท์
วิรุณพันธ์
604 นางสาวสุชานันท์
แสงสุวรรณ์
605 นางสาวสุนิสา
ดีเสมอ
606 นางสาวสุนิสา
อุตมะ
607 นางสาวสุพรรณี
เรือนงาม
608 นางสาวสุพตั ตรา
รอดตาด
609 นางสาวสุภาพร
เกตุโพธิท์ อง
610 นางสาวสุภารัตน์
บุญศรีพริ ัตน์
611 นางสาวสุภาวรรณ
อินทอง
612 นายสุวิชยั
ช่วงชัย
613 นางสาวแสงอรุณ
เยีย่ มนิคม
614 นางสาวอนิสา
สมพันธ์
615 นายอภิชยั
พารุณ
616 นายอภินันต์
ชูพนั ธ์
617 นางสาวอภิลกั ษณ์
เริงรักษ์
618 นางสาวอริศรา
อ่อนสีดา
619 นางสาวอัญชลี
ทองศิริ
620 นายอานวยชัย
ทิพรัตน์
621 นางสาวอุไรรัตน์
เซ็งแซ่
622 นางสาวปนัดดา
ชูโชติ
623 นางสาวจันทิมา
สมบูรณ์ศิลป์
624 นางสาวนฤมล
กล่อมอิ่ม
625 นางสาวริรินดา
โตเขียว
626 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพีรภรณ์
บุตรทอง
627 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร
เภาพันธ์
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