
รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125470703502-01   กิตต์ิธัญญา  แก�วมะเริง นางสาว 1 

125470703506-92   ป�ยนุช  ไกรเทพ นางสาว 2 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125570701502-93   กฤษกร  แก�วโบราณ นาย 3 

125870703504-74   กฤษณกัณฑ-  ภาโพธิรัตน- นาย 4 

125770703506-45   กิตติ  สุวรรณบรรดิษฐ- นาย 5 

125870703506-26   เขมชุดา  วงศ-ผาติกร นางสาว 6 

125870703505-47   จรรญา  ด�วงชาวนา นางสาว 7 

125570703511-88   จินต-จุฑา  ไชยศรีษะ นางสาว 8 

125870706501-09   จิราพร  วีณุตตรานนท- นางสาว 9 

125870703502-110   จิรายุทธ  จูมพลหล�า นาย 10 

125570701511-011   ณัฏฐธิดา  เริงธนพิบูลย- นางสาว 11 

125570703515-912   ดวงรัตน-  แซ;ต้ัง นางสาว 12 

125570703512-613   ทองใหม;  ทองสุก นาง 13 

125570703509-214   ธนพร  โพธิลุขา นางสาว 14 

125770703502-315   บุญยนุช  ภู;ระหงษ- นางสาว 15 

125770703501-516   พาขวัญ  มีชาญเชาว- นางสาว 16 

125570703506-817   เพชรบุรี  รัตนประทีปพร นางสาว 17 

125570703503-518   ภวัต  พฤกษารักษ- นาย 18 

125770703507-219   รัตนาภรณ-  ฤทธิแสง นางสาว 19 

125570703507-620   ศจีรัตน-  ควรประดิษฐ- นางสาว 20 

125870703513-821   สุทธิพงศ-  ยศสุวรรณ- นาย 21 

125570703504-322   สุวรรณญา  กาฬแก�ว นาง 22 

125570701510-223   อัจฉริยา  ทองล่ี นางสาว 23 

125770703513-024   อัศม-เดชเดชา  ปานท;าไข; นาย 24 

125670703504-125   ชนิดา  ประจักษ-จิตร นางสาว 25 

อาจารย-ธนภพ โสตรโยม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 1/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650704023-326   นันท-นภัส  อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาว 26 ทอง

125650705067-927   วัชรินทร-  ใจสอาด นาย 27 ทอง

125650703118-228   จักรกฤษณ-  ทองคํา นาย 28 เงิน

125650703155-429   กฤติยา  ศิริสุขเจริญพร นางสาว 29 

125860703016-330   ชนัญญา  ป�นะถา นางสาว 30 

125650702009-431   ณัฐวรรณ  รอมไธสง นางสาว 31 

125650706028-032   ธีระยุทธ-  รุ;งเรือง นาย 32 

125650701034-333   นงลักษณ-  ปIJนขาว นางสาว 33 

125650705106-534   นพรัตน-  ลิมติยะโยธิน นางสาว 34 

125860703014-835   นิชานันท-  ทิวงษา นางสาว 35 

125650703084-636   ปณิตา  มากชุมแสง นางสาว 36 

125650706020-737   มนต-จันทร-  คล�ายใส นางสาว 37 

125650703006-938   อติกานต-  สมัครกุล นางสาว 38 

125650702012-839   อรวี  เรืองปราชญ- นางสาว 39 

125650703167-940   อุบลวรรณ  สุขนันทพร นางสาว 40 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650703061-441   กัณลดา  เพ็ชรมาลี นางสาว 41 

125650703142-242   กิติศักด์ิ  แซ;ฉั่ว นาย 42 

125860703012-243   จุธาศิณี  รามศรี นางสาว 43 

125650705104-044   ชนนิกานต-  ประภาพร นางสาว 44 

125650706005-845   ณัฐชา  พิพัฒน-ฐิติกร นางสาว 45 

125650706026-446   ณัฐนิช  ว;องประดิษฐ- นางสาว 46 

125650703013-547   ณัฐลี  แซ;เง๊ียบ นางสาว 47 

125650703231-348   ธันย-ชนก  ชาปIญญา นางสาว 48 

125650705032-349   เนตรนภา  มงคลประสิทธิ์ นางสาว 49 

125650704086-050   ประไพพัตร  โชติเนตร นางสาว 50 

อาจารย-สมปรารถนา สุขสละ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 2/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650701010-31   ปริชญา  พิมพ-โคตร นางสาว 51 

125650703002-82   ปIทมา  หาวิรส นางสาว 52 

125650705103-23   ปาริษา  สุภาภรรณ นางสาว 53 

125650703086-14   ผานิต  นรารัตน- นางสาว 54 

125650706088-45   ฝนแก�ว  กันทรากรสิริกุล นางสาว 55 

125650706004-16   พนัฎชญา  นีระพันธ- นางสาว 56 

125650704095-17   พรนภา  อภัยยุทธพงศ- นางสาว 57 

125650703150-58   พลอย  มีมาก นางสาว 58 

125650705002-69   พัฒน-นรี  สถิตวรรณรัตน- นางสาว 59 

125650706047-010   รวิกานต-  จันทบุรี นางสาว 60 

125650706085-011   วิจิตรา  เพชรเนียน นางสาว 61 

125860706007-912   วิภาพร  พรบุญ นางสาว 62 

125650706029-813   วิษณุพงศ-  รัตนะ นาย 63 

125650703165-314   ศศิกมล  เวชกรณ- นางสาว 64 

125650703164-615   ศุภกร  วิจิตรกุล นาย 65 

125650706055-316   สกุลทอง  อุไรวงษ- นางสาว 66 

125650703154-717   สิริลักษณ-  ฝOายดี นางสาว 67 

125650705096-818   สุทธิลักษณ-  วงศ-กําชัย นางสาว 68 

125650703024-219   สุภา  ติเยาว- นางสาว 69 

125650705039-820   อรุณโรจน-  สมบัติงามวิไล นางสาว 70 

125650704033-221   อังคณา  ยมศรีเคน นางสาว 71 

125650705005-922   อุทัช  ธนพิบูลผล นาย 72 

125650703001-023   อูระวี  พงษ-วิมาน นางสาว 73 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ*าและเครื่องแต-งกาย) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650701008-724   กานต-ธิดา  สวนกระท�อน นางสาว 74 

125650701030-125   กุลธิดา  เบี้ยวอุ�ย นางสาว 75 

ผศ.มานิตย- แก�ววงษ-ศิริ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 3/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ*าและเครื่องแต-งกาย) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650701014-526   จีรภา  สําแดงเดช นางสาว 76 

125650701004-627   ฉัตรศิริ  แสงคําคม นาย 77 

125650701019-428   ชนาภรณ-  ช;วยเมือง นางสาว 78 

125650701002-029   ชุติมน  ศรโชติ นางสาว 79 

125650701035-030   ญาณิศา  หงษา นางสาว 80 

125650701031-931   ณัฐภรณ-  ศรีสมบัติ นางสาว 81 

125350701010-032   ณัฐหทัย  ถนอมพลกรัง นางสาว 82 

125650701046-733   ดวงหทัย  คะพิมพ- นางสาว 83 

125650701013-734   ทฤษฎี  กาใจ นาย 84 

125650701043-435   นิศากร  ปIญจขันธ- นางสาว 85 

125650701007-936   พัชรมน  นิลสุ นางสาว 86 

125650701039-237   พิมพิศา  ทองอยู; นางสาว 87 

125650701038-438   ภาณุ  รัตนวุฒิคุณ นาย 88 

125860701001-739   ภิญญดา  วัฒนฐากุล นางสาว 89 

125650701009-540   ภุชงค-  บุนนาคประเสริฐ นาย 90 

125860701002-541   วรรณพรรธน-  หอมพวงภู; นางสาว 91 

125650701025-142   วราวุธ  พรหมทอง นาย 92 

125650701040-043   ศราวุฒิ  สุขศรี นาย 93 

125550701012-144   สุทธินี  วัฒนกูล นางสาว 94 

125760701002-745   อภิศรา  ล้ิมบริสุทธิ์ นางสาว 95 

125650701005-346   อรนิดา  สถิน นางสาว 96 

125650701003-847   อารียา  อรชร นางสาว 97 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650703211-548   กชกร  เจริญพงษ- นางสาว 98 

125650703009-349   กชมน  โทนแก�ว นางสาว 99 

125650703128-150   กชามาส  วงษ-งาม นางสาว 100 

อาจารย-ณัฐชยา เปQยแก�ว

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 4/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125850703157-61   กนกรัชต-  อ่ําเอกชน นางสาว 101 

125650703011-92   กนกวรรณ  แสวงวิทย- นางสาว 102 

125650703138-03   กมนนัทธ-  โชติกวนิช นาย 103 

125650703096-04   กรยุทธ  น;วมอยู; นาย 104 

125650703228-95   กรวิกา  เฉลิมชุติเดช นางสาว 105 

125860703011-46   กฤศรัณย-  สีสัน นาย 106 

125650703064-87   กัญญาพัชร  เกตุแก�ว นางสาว 107 

125650703073-98   กัญศลักษณ-  นาคมณี นางสาว 108 

125650703058-09   กันต-ธีร-ฤทธิ์  เจริญชัย นาย 109 

125650703031-710   กิตติคุณ  กรองมาลัย นาย 110 

125650703161-211   กุลพัชร  สุขงาม นางสาว 111 

125650703129-912   เกตุสุภาวดี  คําสูง นางสาว 112 

125650703027-513   แก�วตา  ศิริรัตนพิทยากุล นางสาว 113 

125650703074-714   คณบดี  ใจอ;อนน�อม นาย 114 

125650703055-615   คมกฤษณ-  บุญเรือง นาย 115 

125650703204-016   จริณพร  แสงงาม นางสาว 116 

125650703076-217   จรินทิพย-  พลอยเพชรมณี นางสาว 117 

125650703182-818   จริยา  เตชอนันต-พิพัฒน- นางสาว 118 

125650703219-819   จันทวรรณ  นาคะวะรังค- นางสาว 119 

125860703027-020   จันทิมา  เทพพิทักษ- นางสาว 120 

125650703071-321   จิดาภา  อุ;ยเกียรติสกุล นางสาว 121 

125650703163-822   จิภาลักษณ-  พัฒนสิน นางสาว 122 

125650703153-923   จิระวรรณ  สุนันทารอด นางสาว 123 

125650703018-424   จิราภา  สืบบุก นางสาว 124 

125650703205-725   จุฑามาศ  เวียรชัย นางสาว 125 

ว;าท่ีร�อยตรีจักราวุธ ภู;เสม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 5/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125860703003-126   จุรีรัตน-  แววทองรักษ- นางสาว 126 

125650703099-427   ฉัตรชัย  เมนะเนตร นาย 127 

125650703112-528   ฉัตรธมล  ศรีทาศักดิ์ นางสาว 128 

125650703035-829   เฉลิมขวัญ  โตอาจ นางสาว 129 

125650703098-630   เฉลิมรัตน-  สินอําพร นางสาว 130 

125650703094-531   ชญาภา  ภูมิใจตรง นางสาว 131 

125650703021-832   ชนัญญา  โพธิพันธุ- นางสาว 132 

125650703203-233   ชนากานต-  จันทร-อินวิเศษ นางสาว 133 

125650703016-834   ชลกร  จุลเสน นางสาว 134 

125650703230-535   ชลธิชา  ช่ืนโต นางสาว 135 

125650703157-036   ชาญวิทย-  เทศโรงทอง นาย 136 

125650703110-937   ชิตวร  โชติรัตน- นาย 137 

125650703156-238   ชิษณุวิชญ  มิตรประเสริฐยิ่ง นาย 138 

125650703010-139   ชุติมณฑน-  ผลากิจ นางสาว 139 

125650703202-440   ชูติรัตน  อึ้งพานิช นางสาว 140 

125650703136-441   ณพวัฒน-  นิลลิกา นาย 141 

125650703023-442   ณัฐชา  ฉิมพาลี นางสาว 142 

125650703095-243   ณัฐณิชา  บุญประยูร นางสาว 143 

125650703131-544   ณัฐพร  บัวทอง นางสาว 144 

125860703026-245   ณัฐพล  วงษ-จันลา นาย 145 

125650703106-746   ณัฐพล  หม่ันยิ่ง นาย 146 

125650703222-247   ณัฐวุฒิ  นาคแดด นาย 147 

125650703082-048   ดาริกา  มีฤกษ-สม นางสาว 148 

125650703140-649   ถิรายุ  ตันสิริภักดีภูมิ นาย 149 

125650703114-150   ทิพย-สุดา  สงสําเภา นางสาว 150 

ผศ.สุนีย- สหัสโพธิ์

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 6/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650703198-41   ธงชัย  ประกายจินดาวงศ- นาย 151 

125650703012-72   ธนกร  ตันปIทมดิลก นางสาว 152 

125650703171-13   ธนพงษ-  สุขสวัสด์ิ นาย 153 

125650703162-04   ธนภัทร-  กรัดไวยเนตร นาย 154 

125860703022-15   ธนวัฒน-  สมบูรณ- นาย 155 

125650703029-16   ธนวัน  บุญญาลัย นางสาว 156 

125650703215-67   ธนัญญา  เพ็ชร-แก�ว นางสาว 157 

125650703037-48   ธัญญรัตน-  ภาคทรัพย-ศรี นางสาว 158 

125650703179-49   ธันยา  ธนศักดิ์มงคล นาย 159 

125650703145-510   ธิติพล  ผดุงวิทย- นาย 160 

125650703160-411   ธีรวัฒน-  ศรีอรรถโกวิท นาย 161 

125650703040-812   ธีราภรณ-  บริกัปปกุล นางสาว 162 

125650703020-013   ธีศิษฏ-  ประทุมทอง นาย 163 

125650703130-714   นฤชนก  ช�างขวัญยืน นางสาว 164 

125650703133-115   นวินดา  วันหวัง นางสาว 165 

125650703141-416   นัฐรัตน-  อินทผลา นางสาว 166 

125650703194-317   นิศาชล  สิทธิเนตร นางสาว 167 

125860703015-518   บริบรูณ-  สนณรงค- นาย 168 

125650703059-819   บังเอิญ  ทองรอง นางสาว 169 

125650703085-320   เบญจรงค-  เขมะสิงคิ นาย 170 

125650703159-621   เบญจรัตน-  พงษ-อุดมปIญญา นางสาว 171 

125650703007-722   ปฏิณยา  เหมือนแย�ม นางสาว 172 

125650703193-523   ปฏิภาณ  ถนอมบุญ นาย 173 

125650703039-024   ปนัดดา  จิตรบรรจง นางสาว 174 

125860703029-625   ปภัสสร  รัตนพงษ- นางสาว 175 

นางสาววรธร ปSอมเย็น

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 7/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125860703028-826   ปรเมศวร-  แซ;ซึง นาย 176 

125650703224-827   ปรางค-ศิริ  คําบาง นางสาว 177 

125860703009-828   ปราโมทย-  วงษ-บ�านดู; นาย 178 

125650703120-829   ปรียาภรณ-  กล�าแข็ง นางสาว 179 

125650703186-930   ปานฤทัย  ปานะรัตน- นางสาว 180 

125650703226-331   ป�ยธิดา  พิพัฒน-สมบัติ นางสาว 181 

125650703070-532   ปุญญาพร  หน;อท�าว นางสาว 182 

125650703022-633   ผุสดี  ผองสง;า นางสาว 183 

125650703019-234   พชร  อารีย-สันติชัย นาย 184 

125860703031-235   พรกมล  ฤทธิกุล นางสาว 185 

125650703101-836   พรนภา  ภมรประวัติ นางสาว 186 

125650703119-037   พรรณราย  สารากูล นางสาว 187 

125650703041-638   พรรณิดา  อินสุข นางสาว 188 

125650703135-639   พัชร-สุดาวรรณ  จันทร-ชิดฟSา นางสาว 189 

125650703175-240   พันธ-ทิพย-  ภูเขาทอง นางสาว 190 

125860703001-541   พิชัย  สังขวร นาย 191 

125860703006-442   พิตตินันท-  เคร�าเครือ นาย 192 

125650703152-143   พิมพ-ใจ  อรุณศรี นางสาว 193 

125650703057-244   พิมลพรรณ  จันทร-คํา นางสาว 194 

125650703227-145   พิสิษฐ-  โกศลบุญญาพัฒน- นาย 195 

125650703176-046   พุธิตา  กUกพ;อค�า นางสาว 196 

125650703116-647   แพรวพรรณ  สารากูล นางสาว 197 

125650703124-048   ภัทรภร  ปรมัทญาณโชค นางสาว 198 

125650703065-549   ภัสรดา  แสนสม นางสาว 199 

125650703181-050   ภูดิศ  พงศ-บุรพร นาย 200 

ผศ.พจนีย- บุญนา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 8/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650703172-91   ภูวดล  หมอกยา นาย 201 

125650703117-42   มณฑาทิพย-  ใจสุวรรณ- นางสาว 202 

125650703043-23   มินตรา  ธนกาญจน- นางสาว 203 

125650703050-74   มินตรา  อินทรนิลวัต นางสาว 204 

125650703147-15   ยมลภัทร  พ;วงรักษา นางสาว 205 

125650703072-16   โยธิน  พลอยยก นาย 206 

125650703170-37   โยษิตา  กี้ประสพสุข นางสาว 207 

125650703004-48   รตมณี  เนียมสุวรรณ นางสาว 208 

125650703067-19   รัฐศาสตร-  ณรงค-เดชา นาย 209 

125650703168-710   รัตนชัย  จุลคณานุกิจ นาย 210 

125650703104-211   รัตนา  อยู;คง นางสาว 211 

125650703196-812   รุ;งตะวัน  กิตติสุภาพ นางสาว 212 

125860703032-013   ลลิดา  จารุปกรณ- นางสาว 213 

125650703080-414   วชิราภรณ-  เทียนประทีป นางสาว 214 

125650703111-715   วรรณกานต-  ศุภชนานนท- นางสาว 215 

125650703177-816   วรัมพร  หวังหมู;กลาง นางสาว 216 

125650703108-317   วริศรา  แปลกหิง นางสาว 217 

125650703077-018   วริศรา  เสาวคนธ- นางสาว 218 

125650703025-919   วศินี  ธนโชติไพศาล นางสาว 219 

125650703017-620   วัศยา  มานะธรรมไพบูลย- นางสาว 220 

125650703105-921   วิจิตรเลขา  รอดสําราญ นางสาว 221 

125860703013-022   วิไลวรรณ  ศรีวิชา นางสาว 222 

125650703188-523   วีรเทพ  ทองมหา นาย 223 

125650703088-724   วุฒิชัย  จายไธสง นาย 224 

125860703030-425   วุฒิศิลปV  วิฒิรณประเสริฐ นาย 225 

อาจารย-เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 9/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650703212-326   ศรนารายณ-  พรพนารัตน- นาย 226 

125650703093-727   ศราวุธ  พรหมเสน นาย 227 

125650703139-828   ศักด์ิชัย  จีนกิ้ม นาย 228 

125650703109-129   ศักยินทร-  พรหมายนต- นาย 229 

125860703018-930   ศิริวรรณ  สุขพินิจ นางสาว 230 

125650703102-631   ศิวกร  ตลับนาค นาย 231 

125650703178-632   ศุภเสกข-  เกิดแสง นาย 232 

125860703025-433   โศภิตา  ป�ยะศาสตร- นางสาว 233 

125860703024-734   โศภิน  ป�ยะศาสตร- นางสาว 234 

125650703103-435   สงกรานต-  กลับสังข-ทอง นาย 235 

125650703223-036   สราลี  มิมะพันธุ- นางสาว 236 

125650703207-337   สาวิตรี  รุ;งเรืองประมง นางสาว 237 

125650703229-738   สิรัญญา  ธงชัย นางสาว 238 

125650703221-439   สิริพร  สุจินดา นางสาว 239 

125650703046-540   สิริรัชนี  จตุคามรามวงษ- นางสาว 240 

125860703007-241   สิริวรรณ  กิตติสุขตระกูล นางสาว 241 

125650703149-742   สิริวิมล  กระมลฉ่ํา นางสาว 242 

125650703015-043   สุกัญภา  ท;วมศิริ นางสาว 243 

125860703023-944   สุขอําภา  ยางกลาง นางสาว 244 

125650703081-245   สุชาดา  แซ;หล;อ นางสาว 245 

125650703218-046   สุชาดา  แพพวก นางสาว 246 

125650703033-347   สุชิมา  เปล่ียนประเสริฐ นางสาว 247 

125650703090-348   สุดารัตน-  อาจสัญจร นางสาว 248 

125650703122-449   สุธิมนต-  ราโรจน- นาย 249 

125760703075-150   สุนทร  ศรีสถล นาย 250 

อาจารย-ฐิติพร เพ็งวัน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 10/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125860703017-11   สุนิตา  มีดวง นางสาว 251 

125650703200-82   สุนิศา  เจริญผล นางสาว 252 

125650703174-53   สุปรีญา  เดชโชติ นางสาว 253 

125650703075-44   สุพรรณี  โพธิสา นางสาว 254 

125650703030-95   สุภาพร  ชุติวัฒนกุล นางสาว 255 

125650703151-36   สุภาภรณ-  ม่ังคง ณ รังสี นางสาว 256 

125650703005-17   สุภาวดี  บุญจวง นางสาว 257 

125650703180-28   สุภาวดี  ภูมิวิจิตรชัย นางสาว 258 

125650703199-29   สุมิตา  ภมรบุตร นางสาว 259 

125650703068-910   สุวัสสา  ศรีเวช นางสาว 260 

125650703038-211   สุวิมล  จันทร-กระจ;าง นางสาว 261 

125650703003-612   สุหัตชา  ใยมา นางสาว 262 

125650703078-813   แสงเทียน  รอนใหม; นางสาว 263 

125650703115-814   หทัยกานต-  ศรีภักดี นางสาว 264 

125650703107-515   หทัยชนก  โหรานิคม นางสาว 265 

125650703069-716   อจิรวดี  เพชรอาวุธ นางสาว 266 

125650703092-917   อดิศร  จรัสศรีสุนทร นาย 267 

125650703056-418   อภิสิทธิ์  สืบลี นาย 268 

125650703126-519   อรพรรณ  เปQWยมคุ�ม นางสาว 269 

125650703127-320   อรพรรณ  พัทธนสาร นางสาว 270 

125860703004-921   อรรถพล  ช;วยแก�ว นาย 271 

125650703051-522   อรอนงค-  เวชศาสตร- นางสาว 272 

125650703014-323   อลงกรณ-  เกตุดี นาย 273 

125650703195-024   อังศุมณ  อุตระ นางสาว 274 

125650703052-325   อัญชลีกร  วรเจนวณิชย- นางสาว 275 

อาจารย-กิตติ ยอดอ;อน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 11/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650703143-026   อัญธิรา  หลวงศิริ นางสาว 276 

125650703146-327   อาติยะ  จันทรมะลัง นาย 277 

125650703144-828   อาทิมา  คงเหล;า นางสาว 278 

125650703066-329   อารียา  วงษ-วิโรจน- นางสาว 279 

125650703225-530   อารียา  ส�มทอง นางสาว 280 

125650703045-731   อารีรัตน-  แก�วสูงเนิน นางสาว 281 

125650703137-232   อิศราภรณ-  เจียรธรานนท- นางสาว 282 

125860703010-633   อิสระ  ประยูรคํา นาย 283 

125650703113-334   อุนนดา  ชูรัศมี นางสาว 284 

125650703044-035   อุไรวรรณ  แก�วสูงเนิน นางสาว 285 

125650703091-136   ไอราวัณ  สงวนไว� นางสาว 286 

125450703128-637   กุลพรขวัญ  วีรยารัศม์ิ นางสาว 287 

125550703114-338   อภิสิทธิ์  นาที นาย 288 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650705008-339   กฤตพร  สิทธิสาตร- นาย 289 

125860705026-040   กัลญา  มาเยอะ นางสาว 290 

125650705082-841   กุสุมา  เจิมรัมย- นางสาว 291 

125860705041-942   เกศินี  แซ;โย;ง นางสาว 292 

125860705015-343   ขนิษฐา  แสงจันทร- นางสาว 293 

125650705083-644   เขมสรณ-  บัวลี นางสาว 294 

125650705064-645   คมพจน-  ยอดแสง นาย 295 

125650705025-746   จรณชัย  ไกรพงษ- นาย 296 

125860705014-647   จริยา  แสงจันทร- นางสาว 297 

125860705035-148   จันจิรา  วิโรจน-รัตน- นางสาว 298 

125650705004-249   จันทรรัตน-  จ�อยกลัด นางสาว 299 

125760705002-350   จิระเรศ  พุทธบริสุทธิ์ นางสาว 300 

อาจารย-รุ;งฤทัย รําพึงจิต

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 12/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650705040-61   จิราพร  ฟIกสนิท นางสาว 301 

125650705037-22   เจษฏา  หยัดสูงเนิน นาย 302 

125650705020-83   ฉัตรชัย  นํ้าจันทร- นาย 303 

125650705107-34   เฉลิมพล  วงษ-บุญส;ง นาย 304 

125650705062-05   ชนกนันท-  เบ็ญจรัตน- นางสาว 305 

125650705068-76   ชลลธร  ชูเชิด นางสาว 306 

125860705007-07   ชัชวาล  แซ;กวUาน นาย 307 

125860705044-38   ชัชวาล  สาขา นาย 308 

125650705090-19   ชาญชลิต  คํามาก นาย 309 

125650705069-510   ฐิติชา  ชินพงสานนท- นางสาว 310 

125650705019-011   ณัชกานต-  ด;านเจริญ นางสาว 311 

125650705016-612   ณิชกานต-  น�อยประสาน นางสาว 312 

125860705027-813   ดี  นามยี่ นางสาว 313 

125650705065-314   ทัคคะ  วิเศษปรีชา นาย 314 

125650705054-715   ทิพย-วรรณ  สืบสายสกุล นางสาว 315 

125650705045-516   ธนนนท-  พรหมสุวรรณ นาย 316 

125650705009-117   ธนพงศ-  อุ;นศิริ นาย 317 

125760705032-018   ธนพร  สุขเกษม นางสาว 318 

125860705030-219   ธนัชพร  วงศ-ฟู นางสาว 319 

125650705076-020   ธนารักษ-  คําโท นาย 320 

125650705080-221   ธัญญาเรศ  ระเบียบ นางสาว 321 

125650705059-622   ธันยพร  ธนายุตระกูล นางสาว 322 

125650705021-623   ธิติวัฒน-  นิพิฐธนศาสตร- นาย 323 

125650705105-724   ธีรพงศ-  ใจแดง นาย 324 

125650705031-525   นภัส  ใจรังษี นาย 325 

อาจารย-ศศิธร ปSอมเชียงพิณ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 13/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125860705043-526   นภาพร  ศักด์ิชินธาดากุล นางสาว 326 

125650705079-427   น�องนุช  ไชยยา นางสาว 327 

125650705049-728   นันทวัน  บุญทน นางสาว 328 

125650705036-429   นิพนธ-  ผดุงสุข นาย 329 

125760705013-030   นิภาวรรณ  อรรถอิทธิรุจน- นางสาว 330 

125650705035-631   นิษาชล  พุทธสุวรรณ- นางสาว 331 

125650705044-832   เบญจวรรณ  โภคะทวี นางสาว 332 

125650705071-133   ประเสริฐ  เต็มคุณวุฒิวงษ- นาย 333 

125650705047-134   ปรารถนา  เสนสมบูรณ- นางสาว 334 

125650705061-235   ปIฐวี  ขําเกิด นาย 335 

125650705033-136   ปาณิสรา  คล�ายมาก นางสาว 336 

125650705023-237   เปรมจิตร  แสงปาก นางสาว 337 

125650705108-138   พรกมล  รอดการทุกข- นางสาว 338 

125860705047-639   พรชัย  เมืองใจ นาย 339 

125650705026-540   พรทิชาร-  เรืองจุ�ย นางสาว 340 

125650705101-641   พรพรรณ  วรรณสินธุ- นางสาว 341 

125650705013-342   พรรณทิพย-  ยอดจันทร- นางสาว 342 

125650705017-443   พลอยไพลิน  พานิชดี นางสาว 343 

125650705029-944   พลากร  พันธ-ประมูล นาย 344 

125650705089-345   พัชราภรณ-  คําฟู นางสาว 345 

125650705093-546   พาทินธิดา  ประพฤติดี นางสาว 346 

125650705034-947   พิชากร  เลิศโภคิน นางสาว 347 

125650705078-648   พิชาดา  มากบัว นางสาว 348 

125650705053-949   พิมพ-พิชชา  พันธ-แจ;ม นางสาว 349 

125650705073-750   พิมพ-อัปสร  ต;อศรีเจริญ นางสาว 350 

อาจารย-นฤศร มังกรศิลา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 14/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125860705050-01   พีระพัฒน-  กรดสุวรรณ นาย 351 

125860705038-52   เพ็ญนะภา  วงค-ใหญ; นางสาว 352 

125650705030-73   เพรียว  ธรรมาจารุศิล นาย 353 

125860705033-64   ไพจิตร  เชอมือกู; นางสาว 354 

125650705066-15   ภัสสร  ประเสริฐจิตสรร นางสาว 355 

125650705011-76   ภาณุพงศ-  เลียวหลักแหลม นาย 356 

125650705063-87   มณีรัตน-  เหลืองสุกใส นางสาว 357 

125860705029-48   มินตรา  แคนติ นางสาว 358 

125650705015-89   ยลรดี  เริงรักษ- นางสาว 359 

125650705102-410   ยุทธกร  อ�นบุตร นาย 360 

125650705046-311   รัตติกานต-  เกตุกล�า นางสาว 361 

125650705041-412   ลีนา  สุขดี นางสาว 362 

125650705048-913   วรพร  ทองเทพ นางสาว 363 

125650705058-814   วรรณษร  ทองสุขดี นางสาว 364 

125650705024-015   วรรณอนันท-  ใจฟู นาย 365 

125860705009-616   วราภรณ-  ศิริอินทร- นางสาว 366 

125860705020-317   วันสงกรานต-  สุขศรี นางสาว 367 

125650705052-118   วาสนา  วงศาพูนทรัพย- นางสาว 368 

125860705016-119   วิฆเนศ  แก�วนิมิตร นาย 369 

125860705032-820   วิชาญณรงค-  ช�างน�อยอําไพ นาย 370 

125650705006-721   วิภาวันธุ-  ฟIกเทพ นางสาว 371 

125650705075-222   วิรัตน-  ภาษี นาย 372 

125650705095-023   วิศรุต  ศรีผา นาย 373 

125860705021-124   วีรยุทธ  เปล่ียนสําโรง นาย 374 

125860705045-025   วีระ  รุ;งโรจน- นาย 375 

อาจารย-บุษยมาลี ถนนทิพย-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 15/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125860705006-226   ศรสกุล  ศรีปริวาทิน นางสาว 376 

125650705086-927   ศุภกรณ-  แย�มพันธุ- นาย 377 

125650705001-828   ศุภาพิชญ-  สุขใย นางสาว 378 

125650705022-429   สราวุธ  ชัยวัธนวิบูล นาย 379 

125860705046-830   สลินดา  สง;าผากุล นางสาว 380 

125650705010-931   สวรส  วรนิตยสุนทร นางสาว 381 

125860705048-432   สาวินีย-  แซ;เต๋ิน นางสาว 382 

125650705084-433   สิรัชชา  จงโพธิธรรม นางสาว 383 

125650705094-334   สิรินดา  คชาชีวะ นางสาว 384 

125650705051-335   สิรินาถ  สมสุขหวัง นางสาว 385 

125650705042-236   สุกัญญา  ทองมี นางสาว 386 

125650705055-437   สุทธิดา  พุกดี นางสาว 387 

125760705004-938   สุพัตรา  รัตนา นางสาว 388 

125860705031-039   สุพัตรา  แสนศรี นางสาว 389 

125860705042-740   สุวรรณา  บ�านจันทร-แจ;ม นางสาว 390 

125650705043-041   อธิป  คลังพหล นาย 391 

125650705028-142   อนุสรา  วงษ-จันทา นางสาว 392 

125650705109-943   อภิญญา  นันทวงษ- นางสาว 393 

125650705027-344   อัครชัย  หน่ึงใจ นาย 394 

125550705009-345   ศรัญญา  เดชแก�ว นางสาว 395 

125450705035-146   ศุภกร  ทองสุภา นาย 396 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650706022-347   กมลทิพย-  เงินทอง นางสาว 397 

125650706051-248   กรกนก  อUอสปอนพันธุ- นางสาว 398 

125650706062-949   กฤษฎา  เบิกบาน นาย 399 

125650706032-250   ก�อยทิพย-  กรรมจันทร- นางสาว 400 

ว;าท่ีร�อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 16/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650706075-11   การ-ดฐา  นาลาด นางสาว 401 

125650706001-72   กิตติศักด์ิ  พิทักษ-กรสกุล นาย 402 

125650706012-43   เกตุสุดา  สิงห-ปฏิญญา นางสาว 403 

125650706087-64   คธามาศ  อิทธิยาภรณ- นาย 404 

125650706045-45   จักรกฤษณ-  ศรีคําหู� นาย 405 

125650706080-16   จิตรลดา  ดวงสุวรรณ นางสาว 406 

125860706006-17   จิรานุช  จิรพงศาธร นางสาว 407 

125860706016-08   จุฑาณัฐ  อัตตนาถวงษ- นางสาว 408 

125650706016-59   เจนจิรา  มิโอUะ นางสาว 409 

125860706005-310   ฉัตรชนก  ทิพย-อาภากร นางสาว 410 

125650706065-211   ฉัตรวรุณ  นงค-ภา นางสาว 411 

125650706091-812   ชฎาภรณ-  สังวาลย-ไพร นางสาว 412 

125650706096-713   ชนกานต-  เฮียงหล�า นางสาว 413 

125650706089-214   ชัยวัฒน-  พุทธิวิศิษฏ- นาย 414 

125650706030-615   ชาญณรงค-  จุมปQ นาย 415 

125650706038-916   ชาญวิทย-  ศรีบุรินทร- นาย 416 

125650706098-317   ณัฏฐา  แซ;อึ้ง นางสาว 417 

125650706093-418   ณัฐกาญจน-  ราศรี นางสาว 418 

125650706067-819   ณัฐฐา  ฉายะจินดา นางสาว 419 

125650706036-320   ณัฐพงษ-  กุลโพนเมือง นาย 420 

125660706019-821   ณัฐวุฒิ  พรมมะลี นาย 421 

125650706031-422   ทรัพย-สมบูรณ-  คุณผลคณา นาย 422 

125650706039-723   ทศพร  จงสิริวิทยา นางสาว 423 

125650706054-624   ธนพร  หม;องศิริ นางสาว 424 

125650706044-725   ธนาดุล  แปSนหลง นาย 425 

อาจารย-สุริยา เทพิน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 17/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125860706002-026   ธิติยา  หนูหยู นางสาว 426 

125650706015-727   นนทชา  ภักดีเดชาธนดล นางสาว 427 

125650706074-428   นฤมล  กาฬสิทธิ์ นางสาว 428 

125650706006-629   นิภาภรณ-  สุระภี นางสาว 429 

125650706027-230   ปIณณธร  วีระสืบพงศ- นาย 430 

125650706019-931   ปาริน  ประสิทธิชัยสิน นางสาว 431 

125860706001-232   พชรพงษ-  โพธิ์น�อย นาย 432 

125650706033-033   พรรษมน  พรหมวงศ-สกุล นางสาว 433 

125650706042-134   พิมนุต  นาประจุล นางสาว 434 

125650706061-135   เพชรรัตน-  แดงสกล นางสาว 435 

125650706077-736   แพรไหมทอง  ม่ันคงดี นางสาว 436 

125650706025-637   ภัทรศยา  จําลองกาศ นางสาว 437 

125650706043-938   ภาณุพงศ-  ญาณอัมพร นาย 438 

125650706090-039   ภูริพัฒน-  กองทรัพย- นาย 439 

125650706010-840   มณีรัตน-  วัฒนาพณิชย-พงศ- นางสาว 440 

125860706014-541   รวินันท-  ทรงเช้ือ นางสาว 441 

125650706011-642   ฤทธิชัย  ไกรพล นาย 442 

125650706066-043   วณิชชา  เหลืองโสภากร นางสาว 443 

125650706086-844   วรุตม-  สุขเกษม นาย 444 

125650706040-545   วัชระ  จองใจอนุรักษ- นาย 445 

125650706014-046   วาสนา  ยมศรีเคน นางสาว 446 

125650706024-947   วิชุดา  ศิริอํานวยผล นางสาว 447 

125650706017-348   วิมลรัตน-  จันทร-หอม นางสาว 448 

125860706003-849   ศักรินทร-  รุ;งเรือง นาย 449 

125650706018-150   ศุภวรรณ  คําพวง นางสาว 450 

ผศ.ดรุณี โอวจริยาพิทักษ-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 18/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650706081-91   สมฤดี  บุนนาค นางสาว 451 

125650706063-72   สิริพงศ-  สารทอง นาย 452 

125650706035-53   สุกัญญา  สะสุพันธ- นางสาว 453 

125650706008-24   สุนารี  รักษาพงค- นางสาว 454 

125860706012-95   สุนิษา  จิตร-สุพร นางสาว 455 

125550706059-76   สุภานัน  ครองก่ํา นางสาว 456 

125650706056-17   สุภาวดี  ศรีปรีเปรม นางสาว 457 

125650706037-18   สุรเทพ  ตันตระกูล นาย 458 

125650706059-59   เสาวลักษณ-  ล�อสมทรัพย- นางสาว 459 

125650706049-610   อนุวัฒน-  เอี่ยมพิศ นาย 460 

125650706009-011   อมรา  แสงศรี นางสาว 461 

125650706057-912   อรวรรณ  กุลอัก นางสาว 462 

125650706013-213   อรัญญา  บวรพีชยานุรักษ- นางสาว 463 

125650706023-114   อานนท-  จุลพันธ- นาย 464 

125650706034-815   อาริศรา  คชภูธร นางสาว 465 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค*าแฟช่ัน) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650702037-516   กรกฎ  ดวงอินทร- นางสาว 466 

125650702008-617   ธีรญา  ฟางชัยภูมิ นางสาว 467 

125650702026-818   พิชชา  พันธ-ธรรม นางสาว 468 

125650702005-219   พิไลวรรณ  ร่ืนสุคนธ- นางสาว 469 

125650702034-220   มยุรฉัตร  จําปา นางสาว 470 

125650702004-521   มาริษา  สมใจประเสริฐ นางสาว 471 

125650702006-022   รุ;งอรุณ  ศรีณรงค- นางสาว 472 

125650702019-323   ลลิตา  แนะกระโทก นางสาว 473 

125650702032-624   วรรณวิสา  บุญประคอง นางสาว 474 

125650702033-425   วีรดา  บุนนาค นางสาว 475 

อาจารย-สรรษนีย- เต็มเปQWยม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 19/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค*าแฟช่ัน) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650702018-526   ศุทธินี  มงคลพรวิทยา นางสาว 476 

125650702035-927   อริศา  สาลีอาจ นางสาว 477 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหาร) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650704043-128   กมลพร  ทองเชียง นางสาว 478 

125650704081-129   กรลดา  เพ็งคํา นางสาว 479 

125650704087-830   กฤษดา  กันร�าย นาย 480 

125650704039-931   กานต-สินี  ชัยสวัสด์ิ นางสาว 481 

125650704093-632   เกศรินทร-  มีธรรม นางสาว 482 

125650704097-733   เกศสุดา  ปาลกะวงศ- ณ อยุธยา นางสาว 483 

125650704051-434   เกษรินทร-  เน่ืองชมภู นางสาว 484 

125650704074-635   จณิสตา  เชิดฉาย นางสาว 485 

125650704062-136   จุฑารัตน-  ล้ิมไพบูลย- นางสาว 486 

125650704047-237   ชรินรัตน-  แสนสุวรรณ- นางสาว 487 

125650704018-338   ดาราพันธุ-  ราชวงศ- นางสาว 488 

125650704096-939   ธีรชัย  จรัสนิรัติศัย นาย 489 

125650704098-540   นฤมล  ธรรมทันตา นางสาว 490 

125650704044-941   นวพร  สัมมาพรต นางสาว 491 

125650704050-642   นันทพร  พิมพา นางสาว 492 

125650704049-843   นิราตรี  สุขนิรันดร- นางสาว 493 

125650704082-944   นุชนาถ  บุญเกิด นางสาว 494 

125650704099-345   บรรณสรณ-  วิภูษิตวรกุล นางสาว 495 

125650704006-846   บัณฑิต  ไพรีขยาด นาย 496 

125650704048-047   ปริยกร  เทียมจันทร- นางสาว 497 

125650704037-348   ปIญณวิชญ-  สมภูเวช นาย 498 

125650704089-449   ป�ยวัฒน-  กิจจานนท- นาย 499 

125650704031-650   พัชราภา  หอมช่ืน นางสาว 500 

อาจารย-นพพร สกุลยืนยงสุข

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 20/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหาร) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650704026-61   มาศสุภา  เกื้อวงศ- นางสาว 501 

125650704001-92   มุนินทร-  นุชนาง นาย 502 

125650704058-93   ยุทธนา  จันทะมา นาย 503 

125650704038-14   ศศิพร  ประสงค- นางสาว 504 

125650704092-85   ศิวพล  เรไรวรรณ นาย 505 

125650704041-56   สุธิศักด์ิ  อัสรางชัย นาย 506 

125650704032-47   สุพัตรา  อันชูฤทธิ์ นางสาว 507 

125650704046-48   เสาวนีย-  สังข-ทอง นางสาว 508 

125650704035-79   อารียา  สุรโชติจํารูญ นางสาว 509 

125650704094-410   อารีรัตน-  ณ. วันดี นางสาว 510 

125650704090-211   เอกพจน-  รังรองษีกุล นาย 511 

ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650706094-212   ชนะกิจ  บุญกอง ว;าท่ีร�อยตรี 512 

125650702024-313   ณัฐกร  ธรรมสมบัติ ว;าท่ีร�อยตรี 513 

125650703053-114   ป�ยะวัฒน-  ราเชาว-ดี ว;าท่ีร�อยตรี 514 

125650706082-715   มารุต  โชคตระกูลไพศาล ว;าท่ีร�อยตรี 515 

125650703083-816   อภิชัย  พิมสาร ว;าท่ีร�อยตรี 516 

125550703163-017   คณิน  ไชยบุราณนนท- ว;าท่ีร�อยตรี 517 

125550703117-618   ฐาปนพงศ-  เนียมพิบูลย- ว;าท่ีร�อยตรี 518 

125860703021-319   เจตสุภา  ตระกูลแสนศิริ ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 519 

125650704061-320   ชุติกาญจน-  สอนม่ัน ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 520 

125650702020-121   ศิริขวัญ  ศิรินาม ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 521 

125650703121-622   สุวนันท-  ธรรมปIต ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 522 

125650703036-623   อาทิมา  แก�วด�วง ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 523 

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055870402507-824   กฤษดี  คําตอง นาย 524 

055657042515-825   จิรโรจน-  จั่นอาจ นาย 525 

อาจารย-ลัดดาวัลย- กล่ินมาลัย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 21/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055870402512-826   ชาตรี  บุญเชิดชู นาย 526 

055870402508-627   ณิชาพัฒน-  กิตติราช นางสาว 527 

055870402509-428   นิพนธ-  กิติวนารัตน- นาย 528 

055570402502-529   นิพัทธ-  ดีเอี่ยม นาย 529 

055870402511-030   พรชัย  สวัสดิวงศ- นาย 530 

055870402526-831   วิวัฒน-  จารึกธรรม นาย 531 

055870402515-132   สกล  เกษสุวรรณ- นาย 532 

055670402701-133   สถาพร  เอี่ยมสอาด นาย 533 

055870402518-534   สมชาย  ดอกไม�เงิน นาย 534 

055870402519-335   สมชาย  เพชรพิรุณ นาย 535 

055870402517-736   สืบศักดิ์  พยัคฆา นาย 536 

055657042505-937   สุรพล  ถาวรปIญญรัศมี นาย 537 

055870402520-138   สุรพล  แสงวิรุฬห- นาย 538 

055870402525-039   อรุณ  เทพพันธุ- นาย 539 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟCา) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055670403717-640   ไตรรงค-  ใจดี นาย 540 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055650405051-041   ประพล  คงอุสาหะ นาย 541 เงิน

055650407002-142   ณัฐวุฒิ  ศรีสวัสด์ิ นาย 542 

055650405061-943   สาวิตรี  จูฑะสุวรรณศิริ นางสาว 543 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055560401709-844   กฤษศ์ินปภู  จูสวย นาย 544 

055450401003-045   กวินภพ  กฤตวิทย- นาย 545 

055560401710-646   กัมปนาท  เกิดแก;น นาย 546 

055550401058-147   เกษมสันต-  ภาณุรัตน- นาย 547 

055560401730-448   คฑาสร  แสงแก�ว นาย 548 

055560401729-649   คนาวุฒิ  ทองเหลือง นาย 549 

055450401006-350   จิระคม  เอกอ;อนแสง นาย 550 

อาจารย-สุวัสส- แพ;งธีระสุขมัย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 22/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055650401520-81   ณัฐดนัย  โพธิ์ทอง นาย 551 

055550401005-22   ณัฐวุฒิ  โตพ;วง นาย 552 

055350401016-43   ณัฐวุฒิ  ทองแดงเจือ นาย 553 

055450401019-64   ณัฐวุฒิ  พระคุระ นาย 554 

055650401504-25   ณัฐวุฒิ  สิงห-เถื่อน นาย 555 

055450401025-36   ธันวา  พึ่งกริม นาย 556 

055650401537-27   ธีรนนท-  เจริญนาม นาย 557 

055450401027-98   ธุดงค-  คําหงสา นาย 558 

055460401048-49   นิวัฒน-  ดวงดี นาย 559 

055260401030-610   ปฐมพงศ-  สุดคิด นาย 560 

055560401707-211   ปณวัตร  ดิษเจริญ นาย 561 

055560401725-412   ปริญญา  พวงเงิน นาย 562 

055550401088-813   พงศกร  อ;อนน่ิม นาย 563 

055550401034-214   ภาณุพงศ-  ศรีนุรักษ- นาย 564 

055550401052-415   ภาณุพงษ-  สินทบ นาย 565 

055550401060-716   วงศธร  เพ็ชรรัตน- นาย 566 

055350401056-017   วิชญา  แก�วคง นาย 567 

055550401002-918   วุฒิชัย  ถ้ําสิงห- นาย 568 

055560401731-219   ศักด์ิดา  พันธ-ไผ; นาย 569 

055550401018-520   สราวุฒิ  เปรมใจ นาย 570 

055650401008-421   สิรภพ  เอมดี นาย 571 

055650401031-622   อธิวัฒน-  พรมจีน นาย 572 

055650401041-523   อนันธพงศ-  ทองวัง นาย 573 

055650401511-724   อนุชา  สายเจริญ นาย 574 

055450401085-725   อภิมุข  กล่ินโพธิ์ นาย 575 

ผศ.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 23/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055450401055-026   อมรเทพ  ทองคําพร�อม นาย 576 

055650401002-727   อมรเทพ  สุขพัฒนา นาย 577 

055460401043-528   อรรคพงศ-  สินเพ็ง นาย 578 

055560401703-129   อริสมันต-  พิมพ-โนนทอง นาย 579 

055560401717-130   อาทิตย-  จุ;มอิ่น นาย 580 

055550401076-331   อุเทน  วงศ-วัฒนาอารี นาย 581 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055450402088-032   กรกช  เรืองหิรัญ นาย 582 

055550402095-233   เกษมสันต-  อะหมัด นาย 583 

055450402065-834   คมสันต-  พลับพิบูลย- นาย 584 

055560402061-335   จตุพงศ-  คุ�มครอง นาย 585 

055550402029-136   จักรกฤษ  วีระสอน นาย 586 

055450402073-237   ชนิกร  เพ็ชรเรือง นาย 587 

055550402081-238   ชยางกูร  คงคากุล นาย 588 

055650402058-839   ณสิทธิ์  อยู;สถาพร นาย 589 

055650402004-240   ณัฐพงศ-  องค-วาณิชกุล นาย 590 

055650402514-041   ณัฐวุฒิ  สังข-อุดม นาย 591 

055660402013-242   ทรรศิน  รักพานิชเเสง นาย 592 

055650402036-443   ธนากร  พิมประสาร นาย 593 

055550402001-044   ธนิต  นิลวิมุต นาย 594 

055550402010-145   ธนิภัทร-  สมลือแสน นาย 595 

055560402012-646   ธเนตร  นิลวรรณา นาย 596 

055550402019-247   ธรรณภรณ-  ก;องกาญจนา นางสาว 597 

055650402079-448   ธวัชชัย  เรืองจุลภัทร- นาย 598 

055450402066-649   ธีรวัฒน-  ท�วมเพ็ง นาย 599 

055550402009-350   ธีระชัย  สุโธ นาย 600 

อาจารย-ดิษฐชัย ทัศนุรักษ-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 24/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055550402039-01   นัทพร  ปSอมดี นาย 601 

055760402003-12   พนมพร  ฝSายนาฬิผล นาย 602 

055550402013-53   พรพรรษา  อ;วมเกตุ นางสาว 603 

055550402004-44   พลวัฒน-  เด่ือดิน นาย 604 

055650402059-65   พัชรพล  พิทยาพันธ- นาย 605 

055550402076-26   พัชรี  ทองอุทัย นางสาว 606 

055450402039-37   พิชชากร  เฟ[Wองบางหลวง นาย 607 

055650402074-58   พิทยาธร  ทับบรรศร นาย 608 

055350402099-99   ภัทรกร  เมืองทวี นาย 609 

055650402076-010   ภากร  ก�องเกียรติศิลปV นาย 610 

055650402521-511   ภาคภูมิ  ม่ันคง นาย 611 

055550402031-712   วรรณิดา  แสงสว;าง นางสาว 612 

055550402026-713   วัชรพล  คงภักดี นาย 613 

055550402078-814   วัชระ  รักษาพล นาย 614 

055760402002-315   วิทวัส  พรหมหาญ นาย 615 

055560402053-016   ศรัญ\ู  ปลอดใจดี นาย 616 

055360402701-917   ศิวกร  เข็มพะมัย นาย 617 

055650402523-118   ศุภกิจ  จอสัมฤทธิ์กิจ นาย 618 

055550402041-619   สาธิต  จุฬาคํา นาย 619 

055650402057-020   สุทธิชัย  ผ้ึงแดง นาย 620 

055350402064-321   อดิศร  จิตธรรม นาย 621 

055550402056-422   อนุชล  หนูเปQย นาย 622 

055660402012-423   อภิลักษณ-  ปุ]ยงาม นาย 623 

055550402064-824   อลงกรณ-  คล�ายคลึง นางสาว 624 

055650402069-525   อาทิตยา  แตงทอง นางสาว 625 

อาจารย-สุรพล จักรชัยกุล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 25/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟCา) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055550403052-226   กฤษดา  ตาละลักษมณ- นาย 626 

055550403062-127   กษิด์ิเดช  ปานทอง นาย 627 

055550403056-328   กิตติพศ  ตันเจริญ นาย 628 

055550403060-529   เกรียงไกร  อึ่งเจริญ นาย 629 

055850403511-130   จตุรงค-  ธนานนทศรี นาย 630 

055650403026-431   จิตโสภิศ  มุสิกทอง นางสาว 631 

055650403063-732   จิรายุส  เจนใจ นาย 632 

055650403024-933   ชนากร  เรืองฉาย นาย 633 

055650403537-034   ชยางกูร  เงางาม นาย 634 

055650403087-635   ชลทิตย-  ทองทิพย- นาย 635 

055550403005-036   ชัชวาลย-  เกษร นาย 636 

055560403724-537   ชัยวัฒน-  แจ;มสว;าง นาย 637 

055550403015-938   โชคชัย  เจริญสุข นาย 638 

055550403063-939   ณัฐพล  พัชรครุกานนท- นาย 639 

055650403034-840   ธนบดี  ทานาค นาย 640 

055650403004-141   ธนพล  นพางค-แก�วเก�า นาย 641 

055550403072-042   ธนากร  เจริญวัจนะกุล นาย 642 

055650403504-043   ธนาศักด์ิ  เพ็ชรเจริญ นาย 643 

055650403023-144   ธีรวัฒน-  ภูกาบพลอย นาย 644 

055650403058-745   นครินทร-  นุชศิริ นาย 645 

055650403028-046   นรากร  พุทธเรืองศรี นาย 646 

055550403001-947   นัทพร  วรประเสริฐ นาย 647 

055550403073-848   บริพัตร  แซ;ซือ นาย 648 

055650403502-449   บัญชา  ทองนํ้าจืด นาย 649 

055550403057-150   เบญจวรรณ  พรดอนงามเมืองปIก นางสาว 650 

อาจารย-พสิษฐ- สุวรรณภิงคาร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 26/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟCา) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055550403027-41   ปรเมท  สายสน นาย 651 

055650403036-32   พรมงคล  ปSองภัย นาย 652 

055560403723-73   พลวัฒน-  สระแก�ว นาย 653 

055650403060-34   พสิษฐ-  สุนทร นาย 654 

055360403038-55   รชต  คงทอง นาย 655 

055550403039-96   วรวิช  ภักฎีศรี นาย 656 

055450403085-57   ศักดา  นกสกุล นาย 657 

055650403067-88   ศิวกร  บุราคร นาย 658 

055650403010-89   สุธาดา  พวงสอาด นางสาว 659 

055550403065-410   สุพัฒน-พงษ-  เตUะดอเลาะ นาย 660 

055650403055-311   อดิศร  ดําเวียงคํา นาย 661 

055560403711-212   อธิวัฒน-  แอบบัว นาย 662 

055550403091-013   อัยยรัตน-  ถวัลย-ธรรม นาย 663 

055550403003-514   อุษณีย-  กาญจนานิจ นางสาว 664 

055150403028-115   ณัฐกิตต์ิ  ทองคําดี นาย 665 

055550403088-616   ทวีโชค  ศรีแจ;ม นาย 666 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส9และโทรคมนาคม) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055450404072-217   กนกชัย  เตาเจริญภักดี นาย 667 

055450404078-918   กรกช  เสนีวงศ- ณ อยุธยา นาย 668 

055450404022-719   กฤตนนท-  เผือกนวล นาย 669 

055550404057-020   กฤตพล  นฤเบศร-ไกรสีห- นาย 670 

055250404036-121   กฤษฏา  ศักด์ิดี นาย 671 

055550404008-322   กิตต์ิ  ปSองปIด นาย 672 

055550404010-923   จุฑามณี  หัสชัยฤทธิ์ นางสาว 673 

055550404056-224   ชยันธร  โชระเวก นาย 674 

055550404019-025   ชรัญรักษ-  สุขเจริญ นางสาว 675 

ผศ.พูนศรี วรรณการ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 27/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส9และโทรคมนาคม) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055450404066-426   ชลกานต-  แววศร นาย 676 

055250404044-527   ชัยทัต  เจิมรังษี นาย 677 

055550404003-428   ไชยวัฒน-  พรวารีสวัสด์ิ นาย 678 

055450404070-629   ณัฐพล  ขุนทอง นาย 679 

055550404077-830   ณัฐพล  เฉลิมญาติ นาย 680 

055550404062-031   ณิชากร  สมบูรณ-จันทร- นางสาว 681 

055550404032-332   ธณัท  โพธิ์คุณากร นาย 682 

055450404016-933   ธนกฤต  คะชา นาย 683 

055550404083-634   ธเนษฐ  ยืนยง นาย 684 

055350404070-835   ธัญญารัตน-  ทาติด นางสาว 685 

055350404048-436   ธีระ  ขอสุข นาย 686 

055550404076-037   เบญญาภา  วุฒิไพศาล นางสาว 687 

055450404034-238   ปรีชาญาณ  ม่ันลา นาย 688 

055550404012-539   พิสุทธิ์  สังขพงษ- นาย 689 

055550404021-640   ภานุวัฒน-  อิ่มโภคา นาย 690 

055550404080-241   มัณฑนา  จันทศร นางสาว 691 

055550404069-542   วันป�ยะ  ลาธุลี นาย 692 

055450404051-643   วิทวัส  ปSองสุภาพ นาย 693 

055550404009-144   ศุภกิจ  เจริญภักด์ิ นาย 694 

055250404037-945   สรวิศ  เวชมนัส นาย 695 

055550404026-546   อภิชาติ  ดีเลิศ นาย 696 

055450404064-947   อรรถชัย  เปล;งสกุล นาย 697 

055250404022-148   อรัญ  โกพัตรา นาย 698 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055650405023-949   กฤตภาส  มหศักด์ิเลิศพิทยา นาย 699 

055550405063-750   กู�เกียรติ  ล้ีไพบูลย- นาย 700 

ผศ.กิจจา ลักษณ-อํานวยพร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 28/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055550405070-21   จงเจตน-  เพ็ญศิริ นาย 701 

055650405002-32   จตุพร  บุญเฟ[Wองฟู นาย 702 

055550405008-23   จิรวุฒิ  สายรุ�ง นาย 703 

055450405076-24   จุฑามาศ  ศิลปVเสวต นางสาว 704 

055450405068-95   เจษฏา  ฟIกสีม;วง นาย 705 

055650405019-76   ชยานันท-  สุภา นาย 706 

055650405011-47   ฐิตพัฒน-  ยางงาม นาย 707 

055650405013-08   ฐิตินันท-  เศาจวุฒิพงศ- นางสาว 708 

055650405066-89   ณฐวรรธน-  เจริญพิบูลย- นาย 709 

055650405082-510   ณัฏฐิดา  โฉมอุปฮาด นางสาว 710 

055650405016-311   ณัฐภัทร  หิรัญพงษ- นาย 711 

055550405068-612   ดารารัตน-  ทิมเล็ก นางสาว 712 

055650405057-713   ทักษิณ  สรรพสาร นาย 713 

055450405087-914   ธนชิต  วันทุมมา นาย 714 

055550405067-815   ธนาภูมิ  ชัยเจริญกุลกิจ นาย 715 

055550405072-816   ธนิต  ชูทอง นาย 716 

055650405006-417   ธัญธร  ชาวนํ้า นางสาว 717 

055650405058-518   ธีรภัทร  สุขสงวน นาย 718 

055650405024-719   นุสรัตน-  กอบัว นางสาว 719 

055650405014-820   ปวีณ-กร  แก�วประเสริฐ นาย 720 

055550405006-621   ปวีร-  สุจริยวรรณ นาย 721 

055650405007-222   ป�ยะรัตน-  ป�ยะสุนะ นางสาว 722 

055550405061-123   ผดุงสิทธิ  คงทอง นาย 723 

055650405060-124   พิศิษฐ-  สงัดกิจ นาย 724 

055550405073-625   พีรวัส  สุปIญญา นาย 725 

อาจารย-กร พวงนาค

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 29/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055650405054-426   ภัทรวรรธ  จุลบุตร นาย 726 

055650405062-727   มหิศร  กลํ่าจันทร- นาย 727 

055550405022-328   มุญาฮิด  ศาสน-สันติวงศ- นาย 728 

055650405020-529   ยศธร  วงษ-ศิลา นาย 729 

055550405003-330   เรืองชัย  บัวคล่ี นาย 730 

055650405074-231   วชิรพร  คงบุญ นาย 731 

055650405009-832   วทัญ\ู  วิชาเกรียงไกร นาย 732 

055550405071-033   วนัสนันทน-  เลิศวิริยรังสี นางสาว 733 

055650405070-034   วรายุส  เกิดมงคล นาย 734 

055650405010-635   วริษา  ภูจอมจิตร- นางสาว 735 

055550405051-236   วิยะดา  ตรียุทธ- นางสาว 736 

055450405030-937   วิษณุ  ครุฑนาค นาย 737 

055550405037-138   ศรัณย-  เตUกอารีย- นาย 738 

055650405052-839   ศักรินทร-  จวบสมัย นาย 739 

055650405079-140   ศุภฤทธิ์  ม่ังชม นาย 740 

055650405001-541   ศุภากร  สิริวัฒน- นาย 741 

055650405053-642   สาธิต  เหล็กพล นาย 742 

055650405018-943   สุเมธัส  สัมปทานนท- นาย 743 

055450405039-044   สุรชัย  คําวิสุทธิ์ นาย 744 

055550405059-545   สุรศักด์ิ  พึ่งสาระ นาย 745 

055550405014-046   อดิสรณ-  มีใย นาย 746 

055550405083-547   อนันต-ชัย  อนันตภักดิ์ นาย 747 

055550405087-648   อัจฉรา  จันทร-เสถียร นางสาว 748 

055550405018-149   อานนท-  ส่ังเด;น นาย 749 

055650405027-050   โอฬาริก  วิเศษผลิตผล นาย 750 

อาจารย-ณทพร จินดาประเสริฐ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 30/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055450406036-51   กรกช  ทาสิงห-ทอง นาย 751 

055650406506-22   กัญญาวีร-  ชํานาญเวช นางสาว 752 

055550406020-63   กิตติวัฒน-  สุขจิตต-กลม นาย 753 

055550406007-34   เกียรติพงษ-  พจนาภรณ- นาย 754 

055650406504-75   ขนิษฐา  ทองสีสังข- นางสาว 755 

055450406045-66   จตุรงค-  ทัศนานุตรีย- นาย 756 

055550406004-07   จักรกฤษณ-  วงศ-อินตUะ นาย 757 

055550406018-08   จักรพล  กล�าค�าขาย นาย 758 

055650406020-49   จักรพันธ-  อินเฉลิม นาย 759 

055450406032-410   เจตน-ป�ยะ  ดวงทองคํา นาย 760 

055650406011-311   เจนภพ  พิศวงค- นาย 761 

055650406028-712   ชัยวัฒน-  สมีนาง นาย 762 

055450406002-713   ณัฐพล  ม�าทอง นาย 763 

055650406009-714   ณัฐพล  ห�วยหงษ-ทอง นาย 764 

055450406034-015   ทวีพงษ-  หงษ-ศรี นาย 765 

055450406010-016   ธิติ  ศิริกุลบดี นาย 766 

055650406516-117   ธีร-จุฑา  ทองมี นางสาว 767 

055550406006-518   ธีรพงษ-  ดีแสน นาย 768 

055550406016-419   ปราโมทย-  ด�วงสํารวย นาย 769 

055550406002-420   ป�ยวัช  บัวขาว นาย 770 

055650406007-121   พีรพงศ-  คงธนธรรมกุล นาย 771 

055450406023-322   ภาคภูมิ  พากเพียร นาย 772 

055650406038-623   ยุทธนา  นวลทัย นาย 773 

055550406021-424   รณชัช  เต็มยอด นาย 774 

055650406013-925   รุ;งวิกรัย  อํานาจดีมีสกุล นาย 775 

อาจารย-สุกัญญา เชิดชูงาม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 31/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055450406015-926   วราพล  ดํารงชาติ นาย 776 

055550406027-127   วราวุฒิ  หน;อแก�ว นาย 777 

055450406008-428   วริศ  จิตติศักด์ิ นาย 778 

055650406040-229   ศิริขวัญ  ผดาศรี นางสาว 779 

055550406022-230   สรัญ  กงทอง นาย 780 

055450406016-731   สิทธิพงษ-  วงศ-อนุ นาย 781 

055650406513-832   สุขสันต-  สิริพัฒนโกมล นาย 782 

055450406018-333   สุจิรักษ-  พงษ-พาลี นาย 783 

055550406036-234   สุธี  จันทร-วุฒิคุณ นาย 784 

055550406011-535   สุมนกาญจน-  รุ;งนาคา นาย 785 

055550406008-136   อนุชิต  แสนอุบล นาย 786 

055650406503-937   อลงกรณ-  อัมระปาล นาย 787 

055650406505-438   อําพล  วิชิตเกรียงไกร นาย 788 

055550406029-739   เอกวุฒิ  ฤทธิ์สําเร็จ นาย 789 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055650407525-140   กรรณิกา  กันโพธิ์ นางสาว 790 

055650407519-441   เกรียงไกร  กันธะริน นาย 791 

055650407524-442   คณิต  ภูผายาง นาย 792 

055650407028-643   ทานตะวัน  อาทิตย-ต้ัง นางสาว 793 

055650407514-544   ธีรวัฒน-  หล;อร;มไทร นาย 794 

055650407506-145   ธีระพงศ-  กาเบา นาย 795 

055650407016-146   นวพล  พิบูลเวช นาย 796 

055650407504-647   บรรจง  ฤทธิศักด์ิ นาย 797 

055650407015-348   ปIญญาวิทย-  บํารุง นาย 798 

055550407006-449   ภาคภูมิ  เอี่ยมเจริญ นาย 799 

055650407516-050   ภาวดี  ใจช;วง นางสาว 800 

ผศ.จักรพันธ- แสงสุวรรณ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 32/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055650407022-91   มนัสนันท-  แป^ะสมัน นางสาว 801 

055650407513-72   รัตนาพร  รัตนก�านตง นางสาว 802 

055650407507-93   วายุ  คุ�มถนอม นาย 803 

055650407009-64   ศิวะปรัชญ-  สถะบดี นาย 804 

055650407010-45   สันติรักษ-  เตระพันธ- นาย 805 

055650407512-96   สุธาธรรม  ชุมชู นาย 806 

055550407005-67   อัคเดช  สุวรรณมาลี นาย 807 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม-พิมพ9เครื่องประดับ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055650451017-48   จิราพร  อ�ายหล�า นางสาว 808 

055550451015-09   ฉันชนก  ปานสุวรรณ นางสาว 809 

055450451003-910   ณชนนท-  พงศ-พรกรัณย- นาย 810 

055650451004-211   ทวีพร  เกิดทรัพย- นางสาว 811 

055450451004-712   ธวัชชัย  เปQยสัมประทวน นาย 812 

055650451025-713   นิภาพร  มีส�ม นางสาว 813 

055650451022-414   นิศานันท-  อัศวมงคลกรณ- นางสาว 814 

055550451036-615   พัชราวรรณ  อินทร-บุญ นางสาว 815 

055650451008-316   พีรพล  อุยะธํารงสิทธิ์ นาย 816 

055650451007-517   ภัคจิรา  ตันติภีรนันท- นางสาว 817 

055550451032-518   ภาณุวัฒน-  ศฤงคาน นาย 818 

055450451010-419   รัชภณ  นํ้าฟSา นาย 819 

055650451003-420   รุจิรัตน-  งามวิทย-โรจน- นางสาว 820 

055350451030-421   เริงชัย  จารุดล นาย 821 

055650451010-922   วรวุฒิ  เนมีย- นาย 822 

055250451008-223   ไววุฒิ  ตันกิติภิญโญ นาย 823 

055450451025-224   สมโภช  อะโรยวิถี นาย 824 

055650451014-125   เหมวรรณ  เกิดสําราญ นางสาว 825 

อาจารย-อาวุธ ฉายศิริ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 33/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม-พิมพ9เครื่องประดับ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055650451011-726   อักษราภัค  คงคาหลวง นางสาว 826 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแม-พิมพ9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055550454006-627   กฤษณะ  เกิดกิจ นาย 827 

055450454054-928   กิตติธัช  ม่ันเหมาะ นาย 828 

055550454085-029   ไกรวิทย-  ศิลธรรม นาย 829 

055550454013-230   ชนชิต  จันทรโรจน- นาย 830 

055450454094-531   ธีรภัทร-  สืบราช นาย 831 

055550454078-532   ธีรวุฒิ  วุฒิรังษี นาย 832 

055550454035-533   นพคุณ  อ;อนลมูล นาย 833 

055550454053-834   นรินทร-  ประสิทธิ์รุ;งเรือง นาย 834 

055550454043-935   นฤดล  กล�วยน�อย นาย 835 

055450454008-536   นวพล  สัมฤทธิ์ นาย 836 

055450454073-937   นัชชานนท-  วทัญ\ู นาย 837 

055550454066-038   ประสิทธิ์  ชิณวงค- นาย 838 

055650454011-439   พร�อมศักด์ิ  อุ;นจิตต- นาย 839 

055550454047-040   เพิ่มพล  สินธพ นาย 840 

055650454003-141   ภาวินี  อินทรสาร นางสาว 841 

055550454070-242   มาโนช  ไตรอุโภค นาย 842 

055350454045-943   เลิศปIญญา  พงษ-ประยูร นาย 843 

055450454089-544   วัชระ  ตาทิพย- นาย 844 

055550454075-145   วีรชิต  บัวรุ;ง นาย 845 

055550454019-946   ศักรินทร-  ศิลาวรรณ นาย 846 

055550454002-547   สมโชค  น�อยเจริญ นาย 847 

055450454064-848   สานันท-  หนูคงใหม; นาย 848 

055550454028-049   สารัช  ม;วงพัฒน- นาย 849 

055550454092-650   สุรเดช  นํ้าคํา นาย 850 

อาจารย-ธวัชชัย ชาติตํานาญ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 34/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร9

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแม-พิมพ9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055550454050-41   อดิศักด์ิ  ยามสุข นาย 851 

055650454004-92   อทิตยา  แดงสงวนสุข นางสาว 852 

055550454005-83   อธิคม  ธีระชาติเกียรติกุล นาย 853 

ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055550404052-14   กฤษฎา  จันทรกุล ว;าท่ีร�อยตรี 854 

055450401075-85   จักรกฤษณ-  เมืองนิล ว;าท่ีร�อยตรี 855 

055550454038-96   ธนพล  สุมนพันธุ- ว;าท่ีร�อยตรี 856 

055550404001-87   ธนวรรธน-  กายากุล ว;าท่ีร�อยตรี 857 

055560403715-38   ธิติกานต-  สําเนียงเสนาะ ว;าท่ีร�อยตรี 858 

055550402071-39   วรายุทธ-  ศรีทา ว;าท่ีร�อยตรี 859 

055350405024-410   นพดล  ศรีจันทราพร ว;าท่ีร�อยตรี 860 

055550402096-011   สุวรรณี  ฤกษ-สว;าง ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 861 

055450405073-912   นิติพัฒน-  วานิกร เรืออากาศตรี 862 

055550406039-613   อรุณเทพ  ขันอาษา จ;าสิบเอก 863 

055260403742-414   ภิญโญ  สามสูงเนิน พันจ;าอากาศเอก 864 

055650407502-015   พีรสรณ-  เกิดนาค สิบเอก 865 

055250404051-016   อรรคเดช  ไชยมงคล สิบเอก 866 

055650403520-617   ณัฐพล  พึ่งพูลผล จ;าอากาศเอก 867 

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การส่ือสารการตลาด) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035470804516-718   กนกพร  บุญเพ็ญ นางสาว 868 

035770804506-119   กมลรัตน-  เหล;าบุญมี นางสาว 869 

035570804526-320   จุฑามาศ  อัครเดชา นางสาว 870 

035570804503-221   จุติพร  ดําสงค- นางสาว 871 

035470804502-722   ชัญญาณัฏฐ-  ธเนศฉัตรเจริญ นางสาว 872 

035470804509-223   ฐานิดา  สวัสดี นางสาว 873 

035770804503-824   ดวงฤทัย  แก�วคํา นางสาว 874 

035570804506-525   นปภัช  ถิรพัฒน-ธนโภคิน นางสาว 875 

ผศ.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 35/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การส่ือสารการตลาด) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035570804514-926   ปวิช  ถิรพัฒน-ธนโภคิน นาย 876 

035570804511-527   มินตรา  เสาวรส นางสาว 877 

035570804510-728   ศุภาวีร-  มงคลชาติ นางสาว 878 

035570804515-629   สวรรยา  ธนะพันธุ- นางสาว 879 

035570804518-030   อ�อมจันทร-  วงศ-วิเศษ นางสาว 880 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035650802059-731   กุลญาดา  แจ;มปIญญากุล นางสาว 881 ทอง

035650803021-632   วราพร  ธนพิทักษ- นางสาว 882 เงิน

035650803087-733   ศุภกร  ธรรมวิทวัส นาย 883 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035650803059-634   จุฑามาศ  สมบูรณ-วัฒนา นางสาว 884 

035650803025-735   นันทิชา  พันธุ-สุข นางสาว 885 

035650802006-836   รัศมี  แก�วกนก นางสาว 886 

035650802066-237   วันมาศ  ศักด์ิสัมพันธ-กุล นาย 887 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035650801027-538   กมลชนก  เมืองด�วง นางสาว 888 

035650801034-139   กัญญารัตน-  ช�างทอง นางสาว 889 

035650801015-040   กิตติกาญจน-  สาคร นางสาว 890 

035650801076-241   เขมจิรา  สนสุทธิ์ นางสาว 891 

035650801013-542   จิราภรณ-  แก�วคง นางสาว 892 

035650801078-843   ฉัตรชัย  พิมพ-พิจิตต- นาย 893 

035650801066-344   ชิดชนก  ชอบสัจจะ นางสาว 894 

035650801074-745   ฐาชุติภา  อินโองการ นางสาว 895 

035650801044-046   ฐิติภา  ช้ันขจรกุล นางสาว 896 

035650801073-947   ณัฎฐกานต-  เกษนอก นางสาว 897 

035650801067-148   ณัฏฐธิดา  กองทอง นางสาว 898 

035650801069-749   ณัฐธิดา  เดชชัยยัญ นางสาว 899 

035650801057-250   ณัฐธิดา  อ;อนแปSน นางสาว 900 

อาจารย-ธีรวัจน- อุดมสินเจริญกิจ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 36/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035650801050-71   ณิชา  สํานองสุข นางสาว 901 

035650801064-82   ณิชาลฎา  วงษ-ทอง นางสาว 902 

035650801056-43   ทศพร  คล�ายกลํ่า นาย 903 

035650801047-34   ทิพย-สุดา  มาลีรุ;งเรืองกิจ นางสาว 904 

035650801031-75   นพมาศ  เก;งกรีฑาพล นางสาว 905 

035650801009-36   นพวรรณ  อธิกุลพันธ- นางสาว 906 

035650801061-47   นํ้าฟSา  เฟ[Wองผล นางสาว 907 

035650801048-18   บุญธิดา  มานะ นางสาว 908 

035650801080-49   เบญญาภา  หม่ืนโสฬส นางสาว 909 

035650801029-110   ปาณิสรา  โอสถาภิรมย- นางสาว 910 

035650801026-711   ปารดา  นิลอนันต- นางสาว 911 

035650801036-612   ป�ยาพร  แตงเหลือง นางสาว 912 

035550801059-013   ปุณยวีร-  ฉัตรเศรษฐกลู นางสาว 913 

035650801095-214   พัชริดา  สุเมธาวีนันท- นางสาว 914 

035650801090-315   พิมพ-พรรณ  ธงไชย นางสาว 915 

035650801019-216   เมจิรียา  จันทรฆาฏ นางสาว 916 

035650801041-617   ยศสรัล  สุวรรณรัตน- นาย 917 

035650801001-018   รวิกานต-  ทองชู นางสาว 918 

035650801003-619   รัชนีวรรณ  จันจาด นางสาว 919 

035550801063-220   วรวรรณ  วาณิชย-เสริมกุล นางสาว 920 

035650801086-121   วริศรา  โตประสิทธิ์ นางสาว 921 

035650801053-122   วริศรา  โพธิชัย นางสาว 922 

035650801042-423   วิธวินท-  ดวงอาทิตย- นาย 923 

035650801045-724   ศรัณญา  สว;างใจ นางสาว 924 

035650801093-725   ศศิภา  จิบกระพงษ- นางสาว 925 

อาจารย-อภิญญ-พัทร- กุสิยารังสิทธิ์

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 37/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035650801058-026   ศุภกฤต  พัฒนโชติ นาย 926 

035650801096-027   สรวิศ  กาญจนชูสกุล นาย 927 

035650801018-428   สหรัฐ  พึ่งศิลปV นาย 928 

035650801006-929   สิราวรรณ  จันทร-ศรี นางสาว 929 

035650801082-030   สุกัญญา  พรหมทอง นางสาว 930 

035650801024-231   สุชาดา  ธรรมพิบูลศักดิ์ นางสาว 931 

035650801059-832   สุธี  พึ่งกล่ันดี นาย 932 

035650801068-933   สุภาภรณ-  อนุกูลพรชัย นางสาว 933 

035650801035-834   สุภาวดี  ภู;ระหงษ- นางสาว 934 

035650801084-635   สุรัตนา  ช่ืนอารมย- นางสาว 935 

035650801025-936   สุรีรัตน-  โพธิ์ทอง นางสาว 936 

035650801083-837   อดิเทพ  สุวรรณวิจิตร- นาย 937 

035650801010-138   อภิญญา  ล่ีแตง นางสาว 938 

035650801052-339   อภิรุจี  พูลผล นางสาว 939 

035550801093-940   อมรเทพ  นันทะสิงห- นาย 940 

035550801062-441   อรทัย  สุวรรณศักด์ิ นางสาว 941 

035650801085-342   อลิส  สุดทะสิน นางสาว 942 

035650801039-043   อัชอารี  เรืองปราชญ- นาย 943 

035650801077-044   อินทัช  ชํานาญหัตถ- นาย 944 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน9และวิทยุกระจายเสียง) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035650802019-145   กรกนก  สันติกุล นางสาว 945 

035650802040-746   กฤษฎาภรณ-  อะหมัด นางสาว 946 

035650802061-347   กษมพร  ตันเลิศ นางสาว 947 

035650802004-348   กัญญาภรณ-  แก�วเนตร นางสาว 948 

035650802099-349   กัลลนันท-  แก�วโสภา นางสาว 949 

035650802098-550   กาญกนก  วงษ-ธรรม นางสาว 950 

อาจารย-กรรณิการ- โตUะมีนา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 38/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน9และวิทยุกระจายเสียง) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035650802071-21   ขวัญภิรมย-  สุกาวาส นางสาว 951 

035650802015-92   คุณภัทร  พุ;มแย�ม นาย 952 

035650802065-43   จรัญธร  สาคร นาย 953 

035650802044-94   ชนธิชา  หอมระร่ืน นางสาว 954 

035650802025-85   ชนาภัทร  พลศิริ นางสาว 955 

035650802042-36   ชยุต  วงศ-ระร่ืน นาย 956 

035650802008-47   ชรินทร-รัตน-  รัศมี นางสาว 957 

035650802067-08   ชาคริต  ภาคีรุณห- นาย 958 

035650802085-29   ชิตพิรุณ  กาญจนา นางสาว 959 

035650802060-510   ชุตาภา  วราพงษ-ลิขิต นางสาว 960 

035650802070-411   ฑาริตา  จันทร-ประสพพร นางสาว 961 

035650802001-912   ณรงค-ฤทธิ์  ออมชมภู นาย 962 

035650802036-513   ณวพล  เปล;งปล่ัง นาย 963 

035650802035-714   ณัฐกรณ-  แก�วเหล่ียม นาย 964 

035650802090-215   ณัฐวุฒิ  ผิวขาว นาย 965 

035650802047-216   ตวงพร  อุ;นสุวรรณ นางสาว 966 

035650802038-117   ธนพร  สิงห-ทอง นางสาว 967 

035650802013-418   ธาราทิพย-  แสงเพชร นางสาว 968 

035650802056-319   นันท-ธนา  ปราณี นางสาว 969 

035650802023-320   นันทยุทธ  นุ�ยเมือง นาย 970 

035650802037-321   นิสาชล  เข็มรัตน- นางสาว 971 

035650802016-722   บริบูรณ-  ปรางประเสริฐ นาย 972 

035650802024-123   ป�ยะรัตน-  วิสาคํา นางสาว 973 

035650802003-524   ป�ยาภรณ-  งามใส นางสาว 974 

035650802057-125   พรธิดา  สายัณย-ศศิกนก นางสาว 975 

อาจารย-เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 39/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน9และวิทยุกระจายเสียง) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035650802033-226   พัชรนันท-  กองจันดา นางสาว 976 

035650802012-627   แพร  ปูOจันทร- นางสาว 977 

035650802048-028   ภัทราพร  แซ;ซิน นางสาว 978 

035650802027-429   รวีนิภา  เตUะอ�วน นางสาว 979 

035650802050-630   รัญชญา  ศานตวงศ- นางสาว 980 

035650802080-331   รัตนพล  ศรีจันทร- นาย 981 

035650802026-632   วนิดา  แสงทอง นางสาว 982 

035650802068-833   วรัตน-  มาทันใจ นางสาว 983 

035650802020-934   วรารัตน-  สุขโข นางสาว 984 

035650802075-335   วิวรรธน-  จันทร-เปล;งแสง นาย 985 

035650802087-836   วิศรุตา  รักวงษ-วาน นางสาว 986 

035650802051-437   ศิริชัย  ต�อยเหม นาย 987 

035650802045-638   ศิวัช  ธิจริยา นาย 988 

035650802081-139   ศุกร-ภมร  เฮงประภากร นาย 989 

035650802095-140   ศุภกานต-  พัฒนโชติ นาย 990 

035650802093-641   ศุภมน  ชฎาดํา นางสาว 991 

035650802028-242   สรารักษ-  กิจสวัสด์ิ นาย 992 

035650802046-443   สิริวิมล  ศิริทรัพย- นางสาว 993 

035650802054-844   สุจิตรา  ยังสนอง นางสาว 994 

035650802052-245   สุวรรณี  แก�วศรี นางสาว 995 

035650802096-946   อภิชัย  ใจสวัสด์ิ นาย 996 

035650802032-447   อภิญญา  อวิหิงสานนท- นางสาว 997 

035650802092-848   อภิญญารัตน-  ปาลา นางสาว 998 

035650802069-649   อภิวัฒน-  ทับเทศ นาย 999 

035650802055-550   อัยเรศ  ปOงแก�ว นาย 1000 

อาจารย-รวีพร จรูญพันธ-เกษม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 40/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน9และวิทยุกระจายเสียง) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035650802053-01   อาทิตยา  สินธุสอาด นางสาว 1001 

035650802086-02   อุมาลิน  กองสิน นางสาว 1002 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035650803050-53   คชานนท-  จันทรเมธีกุล นาย 1003 

035650803048-94   จักริน  สุจารีรัตน- นาย 1004 

035550803087-95   จาตุรนต-  จันทร-เนียม นาย 1005 

035650803009-16   จารุพัฒน-  ธนบรรณ นาย 1006 

035650803065-37   จิตอาภา  สุ;มประดิษฐ- นางสาว 1007 

035650803018-28   จิรายุ  สิงหพานิช นาย 1008 

035650803088-59   จุฑาทิพย-  หล�ามูล นางสาว 1009 

035650803014-110   จุฬามณี  นาเวศ นางสาว 1010 

035650803082-811   ชไมพร  หงษ-น�อย นางสาว 1011 

035650803079-412   ชลิตา  จอมเจริญสุข นางสาว 1012 

035650803024-013   ชาญชัย  กํามา นาย 1013 

035650803095-014   ชาติสิริ  พรหมศิริ นาย 1014 

035650803060-415   ชิดชนก  เกิดพิทักษ- นางสาว 1015 

035650803028-116   ชินศักด์ิ  หอมดิบ นาย 1016 

035650803078-617   ญัตติพงศ-  สมพฤกษ- นาย 1017 

035650803051-318   ฐานทัพ  ปIJนมีรส นาย 1018 

035650803017-419   ณพัทธ-พล  บุญพระรักษ- นาย 1019 

035650803026-520   ณัฐจักร-  เจริญอนันต-กิจ นาย 1020 

035650803010-921   ณิภาภัสร-  สมช่ือ นางสาว 1021 

035650803054-722   ธนาวัฒน-  ชมโฉม นาย 1022 

035650803033-123   ธวัช  ทวีพัฒน- นาย 1023 

035650803012-524   ธันยาภรณ-  ด;านเสถียร นางสาว 1024 

035650803006-725   ธิติญา  ปIญญายิ่ง นางสาว 1025 

อาจารย-เกษม เขษมพุฒเรืองศรี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 41/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035650803077-826   ธีรภัทร  อินทร-ธูป นาย 1026 

035650803032-327   นพพล  บุญห�อย นาย 1027 

035650803073-728   นริศรา  กฤษณาพันธ- นางสาว 1028 

035650803062-029   นิราภร  รัตนไกรโยธา นางสาว 1029 

035650803042-230   บัลลังก-  คงแคล�ว นาย 1030 

035650803093-531   ปฏิภาน  พันธ-มนทา นาย 1031 

035650803047-132   ประภัสสร  เป]าอยู; นางสาว 1032 

035650803031-533   ปวันรัตน-  พันธุสุวรรณ นางสาว 1033 

035650803022-434   ปIญญาพร  จารุพันธ- นางสาว 1034 

035650803029-935   ป�ยะธิดา  วัฒนานุกิจ นางสาว 1035 

035650803084-436   พรนภา  ณ. เชียงรุ�ง นางสาว 1036 

035650803061-237   พสันต-  เอี่ยมธรรมโชติ นาย 1037 

035650803020-838   พัทธนันท-  พันธุ-มณี นางสาว 1038 

035650803043-039   พีรพงศ-  อินพลับ นาย 1039 

035650803052-140   พีรพล  แก�วพะเนาว- นาย 1040 

035650803016-641   พุทธิพร  มณีจักร- นางสาว 1041 

035650803023-242   ภักดีเศรษฐ-  เมธาพิพัฒน- นาย 1042 

035550803086-143   มนัสวีร-  เพ็งนาท นาย 1043 

035650803004-244   มานิตา  กลับดี นางสาว 1044 

035550803063-045   รัชพล  สระทองฮ;วม นาย 1045 

035350803030-446   วงศิยา  บุญศิริ นางสาว 1046 

035650803055-447   วรวรรณ  ช่ืนบุญ นางสาว 1047 

035650803085-148   วัฒกานต-  จริงสูงเนิน นาย 1048 

035650803097-649   สมประสงค-  ชาหารเวียง นาย 1049 

035650803086-950   สาธิวัลย-  ล้ิมนุรักษ- นางสาว 1050 

อาจารย-ดลพร ศรีฟSา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 42/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035650803008-31   สายธาร  สุภาพร นางสาว 1051 

035650803080-22   สาริน  ศรีไพบูลย- นาย 1052 

035650803064-63   สิริรัตน-  เอมเอี่ยม นางสาว 1053 

035650803053-94   สุธัญญา  ทําศิริ นางสาว 1054 

035650803011-75   อภินันท-  ม;วงแก�ว นาย 1055 

035650803007-56   อภิศักด์ิ  อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา นาย 1056 

035650803002-67   อภิสิทธิ์  อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา นาย 1057 

035650803056-28   อวสิต  ถนอมเกียรติ นาย 1058 

035650803068-79   อาทิตยา  สมุทร นางสาว 1059 

ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035650803074-510   เกียรตินันต-  ลงทอง ว;าท่ีร�อยตรี 1060 

035650803044-811   ทศพร  โชคมหาอนันต- ว;าท่ีร�อยตรี 1061 

035650803019-012   รัชพงษ-  สุพรส ว;าท่ีร�อยตรี 1062 

035650802017-513   จตุพล  แคนมืด จ;าสิบเอก 1063 

035450802048-514   กฤตภาส  สัมมาโพธิ์ สิบตรี 1064 

 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035860501725-215   ณวพล  ฟูน�อย นาย 1065 เงิน

035860503708-616   กิตติภัค  พุ;มเจริญ นาย 1066 

035760505003-217   นัธวรรษ  คมขํา นาย 1067 

035860501707-018   ยอดชาย  ศรีบุญเรือง นาย 1068 

035550504035-019   วิชชา  บัวธรรม นาย 1069 

 ปริญญาครุศาสตร9อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟCา) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035550505009-420   กนกพร  แก�วแดง นางสาว 1070 

035560504024-321   กรกนก  อินทนาคม นางสาว 1071 

035560504027-622   กฤษฎา  เรืองรัตน- นาย 1072 

035550504014-523   กฤษดา  สกุลนุ;ม นาย 1073 

035550504019-424   กัญญา  ชมกล่ิน นางสาว 1074 

035350504042-125   จตุรัตน-  คลายบุตร นาย 1075 

อาจารย-นุจรี บุรีรัตน-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 43/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม

 ปริญญาครุศาสตร9อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟCา) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035550504028-526   จริยา  แสวงวงค- นางสาว 1076 

035550505006-027   จักรกริช  บรรพต นาย 1077 

035550505001-128   จุฑามาศ  ลออเลิศ นางสาว 1078 

035550504027-729   เจนจิรา  ใจโต นางสาว 1079 

035550501016-330   ฉัตรลดา  ก�อนคง นางสาว 1080 

035550504022-831   เฉลิมพร  โคกธนู นาย 1081 

035550504024-432   ชยากร  เจียป�ยะสกุล นาย 1082 

035550504026-933   ชาคริต  ผุดผ;อง นาย 1083 

035550504009-534   ชุมพร  ล�วนเส�ง นาย 1084 

035150505013-535   ณัฐพงศ-  สว;างกาญจนไพลิน นาย 1085 

035550505004-536   ธนพงษ-  เล็กกุล นาย 1086 

035350504024-937   ธนภัทร  ปIดถามัย นาย 1087 

035550504004-638   ธัญญรัตน-  ทองช่ัง นางสาว 1088 

035550505025-039   ธัญสุดา  สุทธิประภา นางสาว 1089 

035550504021-040   ธิดารัตน-  ศรีเปารยะ นางสาว 1090 

035550501001-541   ธีรวุธ  แก�วเนตร นาย 1091 

035550504017-842   นงลักษณ-  ศรีเสวตร- นางสาว 1092 

035450505010-543   นริศรา  คดคง นางสาว 1093 

035550504031-944   ปกัลปV  มากแก�ว นาย 1094 

035550505017-745   ประนม  เวินขุนทด นาย 1095 

035550501007-246   ปุณณวิชญ-  เกษร นาย 1096 

035550504011-147   พรรณพัชร  คงปรีชา นางสาว 1097 

035450505017-048   ภานุพงศ-  กล่ินประชุม นาย 1098 

035550504007-949   ภาสุ  บุญเรือง นาย 1099 

035550504025-150   เมธัส  อุทิศไทย นาย 1100 

อาจารย-สุปIญญา สิงห-กรณ-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 44/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม

 ปริญญาครุศาสตร9อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟCา) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035550504002-01   รัตติกาล  สุชาติพงศ- นางสาว 1101 

035450505029-52   รุจิรา  ประชาญสิทธิ์ นาย 1102 

035550504012-93   ลลทริยา  วิชาสวัสด์ิ นางสาว 1103 

035550504001-24   วราภรณ-  วงษ-เพ็ง นางสาว 1104 

035550505007-85   วีระพงษ-  วงษ-ละคร นาย 1105 

035560504029-26   ศักด์ิสิทธิ์  ต้ังตรีตระกูล นาย 1106 

035550504034-37   ศุภาลัย  แซ;เจว นางสาว 1107 

035450505001-48   เศรษฐพงศ-  พรหมรักษ- นาย 1108 

035550505002-99   สมพงษ-  ทองนาคะ นาย 1109 

035150505005-110   สรินญา  ตางระแม นางสาว 1110 

035550505003-711   สุดารัตน-  มาตผุย นางสาว 1111 

035550504015-212   สุนันทพร  ทาปศรี นางสาว 1112 

035550505014-413   สุรกาญจน-  สวนชัง นาย 1113 

035550504023-614   สุรพงษ-  เสนาไทย นาย 1114 

035550501019-715   อนุชา  เอี่ยมดี นาย 1115 

035550501017-116   อรุณ  ทองเมือง นาย 1116 

035450505019-617   อ�อยจันทร-  เอียดเรือง นางสาว 1117 

035450504041-118   พินิจ  ปIJนเจริญ นาย 1118 

 ปริญญาครุศาสตร9อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035450503045-319   การตรัตน-  ไชยลุม นาย 1119 

035550503038-520   กิตติ  แก�วพรหมมาน นาย 1120 

035550503036-921   คมกฤช  โคตรมุงคุณ นาย 1121 

035550503026-022   จักรกฤษ  ชัยสุวรรณ- นาย 1122 

035450502033-023   ฐิติกา  ศรีเดช นางสาว 1123 

035350503030-724   ณัฐพงศ-  ทองอินทร- นาย 1124 

035450503038-825   ณัฐวัตร  ร่ืนอารมณ- นาย 1125 

อาจารย-ป�ยนันท- เรืองอุไร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 45/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม

 ปริญญาครุศาสตร9อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035450503025-526   ถาปนิก  คล�ายสังข- นาย 1126 

035550503032-827   ทรงยศ  แย�มวงค- นาย 1127 

035550502010-528   ธนวัฒน-  สนามเขต นาย 1128 

035550503016-129   ธนารัฐ  หนูเทศ นาย 1129 

035550502004-830   ธนิตศักด์ิ  ภูวเสถียรนิธิกุล นาย 1130 

035550503025-231   นราภัทร  โพธิ์ไพจิตร นางสาว 1131 

035550503001-332   นริศรา  อิ่มวงษ- นางสาว 1132 

035550503009-633   นฤพล  ก�องสน่ัน นาย 1133 

035450502031-434   นิธิพัฒน-  พิพัฒพันธุ- นาย 1134 

035350502014-235   ปกรณ-วุธ  แสงวันทอง นาย 1135 

035450503004-036   ปฐมชัย  อยู;สถิตย- นาย 1136 

035550502023-837   ประชา  อินทร-ห�างหว�า นาย 1137 

035450502028-038   พันตรี  นราวิชญ-พัฒน- นาย 1138 

035450502034-839   พิชิตพลธ-  พ;วงประพันธุ- นาย 1139 

035350503028-140   พิริยะ  เดชโชค นาย 1140 

035550502020-441   พีรพล  พุกโหมด นาย 1141 

035550503007-042   พีระพงษ-  อาลัยมิตร นาย 1142 

035450503034-743   โยธิน  คุณช่ืน นาย 1143 

035450502039-744   รักษา  โคกสน่ัน นาย 1144 

035550503010-445   รังสิมน  ไวสู�ศึก นาย 1145 

035450503002-446   วงศ-สันต์ิ  อินศิริ นาย 1146 

035550502005-547   วรายุทธ  บุญป�Wมใจ นาย 1147 

035550502022-048   วริทธิ  เรืองรอง นาย 1148 

035550502016-249   วัชระ  ตีประเคน นาย 1149 

035550503037-750   วัชรา  ดนตรีสวัสดิ์ นาย 1150 

อาจารย-ภควัต เกอะประสิทธิ์

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 46/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม

 ปริญญาครุศาสตร9อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035550503019-51   วินัย  นาวี นาย 1151 

035550503029-42   วุฒิชัย  ใจซ่ือ นาย 1152 

035450503039-63   ศราวุฒิ  มาสะทํา นาย 1153 

035550503035-14   ศุภโชค  ศรีสวัสด์ิ นาย 1154 

035450503012-35   สรวิช  จริตซ่ือ นาย 1155 

035450502014-06   สรายุทธ  เสตะกลัมพ- นาย 1156 

035450503026-37   สายันต-  แสงจันทร- นาย 1157 

035550503033-68   สิทธิชัย  ดวงมารดาพร นาย 1158 

035350503005-99   สุรสีห-  ใจบุญ นาย 1159 

035550502021-210   อณุสรณ-  กมิมูล นาย 1160 

035450502042-111   อดิเทพ  นันท-ขุนทด นาย 1161 

035550502009-712   อนันต-  หนูนินทร- นาย 1162 

035550502025-313   อนิวัตร-  ยอดไฟอินทร- นาย 1163 

035550502028-714   อภิชาติ  โสภาบุตร นาย 1164 

035550503040-115   อภินันท-  ชะนะชัย นาย 1165 

035450503022-216   อริษา  จันทร-คํา นางสาว 1166 

035550502008-917   อลงกช  สุกอ่ํา นาย 1167 

035550503006-218   อาก�า  เชอมึชา นาย 1168 

035550503004-719   อินทัช  มงคลรัตน- นาย 1169 

035550503031-020   อุบลวรรณ  จารัตน- นางสาว 1170 

035450503043-821   จิราวัฒน-  บางลาภ นาย 1171 

035450503010-722   วชิรวิทย-  อุทธิยา นาย 1172 

035450503003-223   ศรศักด์ิ  อยู;อ;อน นาย 1173 

035350503011-724   สุวิทย-  มัณฑจิตร- นาย 1174 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟCา) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035860501028-125   กฤษชกร  ทองปะนะ นาย 1175 

ว;าท่ีร�อยตรีวุฒิชัย เหมาะใจ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 47/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟCา) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035860501726-026   กฤษณพันธ-  ทองระอา นาย 1176 

035860501704-727   กฤษณะ  ฤกษ-ดี นาย 1177 

035860501703-928   จักกฤษ  ศิริรักษ- นาย 1178 

035860501004-229   จิรายุ  พลวิโรจน- นาย 1179 

035760505007-330   ชัยพร  อ�อยอิสรานุกูล นาย 1180 

035860501018-231   ฐาปกรณ-  หนูศรีเจริญ นาย 1181 

035860501016-632   ณัฐนนท-  นิลโท นาย 1182 

035860501024-033   ณัฐพร  มะลิวัลย- นาย 1183 

035860501706-234   ไตรรงค-  สืบพงษ-เสือ นาย 1184 

035860501724-535   ทวี  รัตนพล นาย 1185 

035860501002-636   ทศพร  ศาสตร-กระจ;าง นาย 1186 

035760505001-637   เทอดไทย  กล่ินสุคนธ- นาย 1187 

035860501023-238   ธนกร  ใจคง นาย 1188 

035860501013-339   ธนา  ถนอมผิว นาย 1189 

035860501022-440   ธีรวุฒิ  พิณโกศล นาย 1190 

035860501719-541   นพดล  จันเตUบ นาย 1191 

035860501714-642   นพดล  สุกคารัก นาย 1192 

035860501008-343   นเรศ  ประมงค- นาย 1193 

035760505004-044   นัสร่ีย-  ม;วงสีตอง นาย 1194 

035860501015-845   นิปุณปรัชญ-  อิฐงาม นาย 1195 

035860501723-746   บัญชา  สุริยันต- นาย 1196 

035860501709-647   ปานจันทร-  อายุยืน นางสาว 1197 

035760505011-548   ป�ยะ  สมสะอาด นาย 1198 

035860501006-749   พนมศักด์ิ  อยู;ประจํา นาย 1199 

035860501019-050   ภานุมาศ  ดวงจําปา นาย 1200 

อาจารย-นิคม ดิษฐคลึ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 48/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟCา) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035860501730-21   ภาวิณี  พรหมเอาะ นางสาว 1201 

035760505005-72   ภูมิปIญญา  จับเทียน นาย 1202 

035860501029-93   ระบิล  ประดิษฐ- นาย 1203 

035860501708-84   รัชยา  สําราญจริง นางสาว 1204 

035860501702-15   วัชรชัย  เถาเมฆ นาย 1205 

035860501011-76   วีรภัทร  อุณหะ นาย 1206 

035760505010-77   วีระยุทธ  กรดเสือ นาย 1207 

035860501715-38   ศราวุฒ  พลศักขวา นาย 1208 

035860501001-89   ศุภชัย  เน้ือน่ิม นาย 1209 

035860501012-510   สัมฤทธิ์  บุนินคํา นาย 1210 

035860501716-111   สิทธิโชค  บางใบ นาย 1211 

035760505006-512   สุธรรม  ไชยพงศ- นาย 1212 

035860501026-513   สุรเดช  กุลผ้ึง นาย 1213 

035860501020-814   อดิศร  สิทธิศรชัย นาย 1214 

035760505002-415   อนุชา  พลายทอง นาย 1215 

035760501028-316   อนุเดช  หนูพิทักษ- นาย 1216 

035860501009-117   เอกพล  ชูอํานาจ นาย 1217 

035760501016-818   ขจรศักด์ิ  เรืองประดับ นาย 1218 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035860503717-719   กนกวรรณ  อุทัยศรี นางสาว 1219 

035860503712-820   กฤษฎา  พาข�าว นาย 1220 

035860503719-321   กิตติศักด์ิ  ร่ืนรมย- นาย 1221 

035860502715-222   กิตติศักด์ิ  สุวรรณโชติ นาย 1222 

035860502006-623   กิติพันธ-  เหล;ารอด นาย 1223 

035760503132-124   จรูญ  การนอก นาย 1224 

035860502709-525   จักรพงษ-  อินทุทรัพย- นาย 1225 

ผศ.นิธิพัฒน- อิ๋วสกุล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 49/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035860502704-626   จิรภัทร-  ผูกพันธุ- นาย 1226 

035860502720-227   จีรศักด์ิ  พิมพ-ไกร นาย 1227 

035860502713-728   ฉัตรชัย  โคตรสะขึง นาย 1228 

035760502057-129   ฉัตรชัย  เชียรโคกกรวด นาย 1229 

035860503711-030   ชัยวัฒน-  รัตนพันธ- นาย 1230 

035860503707-831   ชุติชัย  พุ;มแสง นาย 1231 

035760502012-632   ณัฐนันท-  เจริญสุข นาย 1232 

035860503729-233   ณัฐพงษ-  ศิริชัยราวรรณ นาย 1233 

035660503004-434   ณัฐพล  สิงจานุสงค- นาย 1234 

035860503704-535   ทวีศักด์ิ  แดงสา นาย 1235 

035760503134-736   ธนพล  ไทยสง นาย 1236 

035760502028-237   ธนานนท-  ทองวันดี นาย 1237 

035760503124-838   ธนูศักด์ิ  ศรนะรา นาย 1238 

035860502003-339   ธีรภัทร-  วิศาลนิตย- นาย 1239 

035760503123-040   ธีรศักด์ิ  สอนเพียร นาย 1240 

035860502018-141   นธี  ชินจัตุพรพงศ- นาย 1241 

035760503016-642   นพพล  คุดคํา นาย 1242 

035760502006-843   นภัสดล  กุดราศรี นาย 1243 

035760502055-544   นวพันธ-  ชีวะสวัสด์ิ นาย 1244 

035760503113-145   นิพนธ-  ศรีเอี้ยง นาย 1245 

035860503737-546   บพิธ  ตุลา นาย 1246 

035860503701-147   บรรพต  เล่ียมปรีชา นาย 1247 

035860503733-448   ปรพล  เกิดลาภ นาย 1248 

035860503710-249   ปรีชา  ภูมิบ�านค�อ นาย 1249 

035760502017-550   ป�ยวัฒน-  จิตกลาง นาย 1250 

อาจารย-มนตรี บุญเรืองเศษ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 50/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035760503112-31   พงศ-ดนัย  พลชู นาย 1251 

035760502024-12   พัชระพงษ-  แหล;งสนาม นาย 1252 

035860503738-33   พินิชย-  ศรีมีชัย นาย 1253 

035860503741-74   พิพัฒน-พงษ-  ชัยสิทธิ์ นาย 1254 

035860502017-35   พีรวิชญ-  ชมกลาง นาย 1255 

035860503718-56   เพ็ชรรัตน-  หม่ืนนุช นางสาว 1256 

035760502015-97   ภาสิต  โป^ฟSา นาย 1257 

035860502027-28   เมทาวิณ  วิชัย นาย 1258 

035760502023-39   รังสรรค-  ทองเจริญ นาย 1259 

035760503139-610   วราวุฒิ  เทาล้ิม นาย 1260 

035760502029-011   วสันต-  หอมเพียร นาย 1261 

035860502004-112   วัฒนา  เฉลียว นาย 1262 

035860503724-313   วันเฉลิม  คําตุ�ม นาย 1263 

035860502001-714   วันชนะ  ขันทอง นาย 1264 

035860502708-715   วารินทร-  พวงสด นาย 1265 

035760503129-716   วิฑูลย-  ชาดวง นาย 1266 

035860502016-517   วิศนุ  สุรชัยสติกุล นาย 1267 

035860503706-018   วิษณุ  ศุภจินดา นาย 1268 

035660502013-619   วีรชัย  สีลากลาง นาย 1269 

035760502045-620   ศุภฤกษ-  จันทะ นาย 1270 

035860502022-321   สมพล  หัสทัย นาย 1271 

035860503703-722   สมมาตร  กุลสุจริตทรัพย- นาย 1272 

035860502014-023   สรศักด์ิ  ชํานาญจุ�ย นาย 1273 

035860503734-224   สันติ  มาโค นาย 1274 

035860502002-525   สัมฤทธิ์  ริมประโคน นาย 1275 

อาจารย-ศุภโชค ตันติวิวัทน-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 51/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035860503709-426   สามารถ  คําหารพล นาย 1276 

035860502719-427   สุพจน-  พูลศรี นาย 1277 

035760503121-428   สุเมธ  คําลอย นาย 1278 

035860503713-629   สุระพงษ-  ศรีกรมราช นาย 1279 

035760503107-330   สุวรรณ  พานทอง นาย 1280 

035860503722-731   เสกสรรค-  อ;องสมบูรณ- นาย 1281 

035860503715-132   เสริมลาภ  ภูหงษ-ทอง นาย 1282 

035860503716-933   เสาวภา  ทองคํา นางสาว 1283 

035860502015-734   อนุวัฒน-  มนจิ้งหรีด นาย 1284 

035860503705-235   อภิวัฒน-  แซ;ต๊ัน นาย 1285 

035760503125-536   อรัญชัย  ศรีเชียงสา นาย 1286 

035860502005-837   อานนท-  ฤทธิ์เต็ม นาย 1287 

035760503010-938   อาวัชนา  พลภักดี นาย 1288 

035760503130-539   อิธสระ  เพิ่มฤทธิ์ นาย 1289 

035660503002-840   กฤษฎา  คู;สาย นาย 1290 

ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

035860501027-341   อภินันท-  สุทธิสม ว;าท่ีร�อยตรี 1291 

035550501028-842   ชวิน  ต๊ันเซ็ง จ;าสิบเอก 1292 

 คณะศิลปศาสตร9

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650102022-343   อภิณห-พร  จินดานันทิวัฒน- นางสาว 1293 ทอง

075650101061-244   นันทิพร  พันธุ-สุข นางสาว 1294 เงิน

075650102082-745   ชวัลนาถ  ศรีเวียง นางสาว 1295 

075650102040-546   พิมพรรณ  หลิวนําชัย นางสาว 1296 

075650102066-047   อิษยา  ศุภวงศ- นางสาว 1297 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650102031-448   กรองทอง  ชีววัชรไพบูลย- นางสาว 1298 

075650102013-249   กาญจนา  ทับทอง นางสาว 1299 

075650102004-150   จริยา  เทอดสุวรรณ นางสาว 1300 

อาจารย-ภูเบท อินทขันตี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 52/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะศิลปศาสตร9

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650102073-61   ณัฐนันท-  ฉันทจิตปรีชา นางสาว 1301 

075650102048-82   นพรัตน-  เตโชจิรสันติ นาย 1302 

075650102003-33   บัณฑิตา  น�อยนวล นางสาว 1303 

075650102038-94   พิชยา  จิรกุลวัฒนะ นางสาว 1304 

075650102071-05   วริศรา  ทองดาษ นางสาว 1305 

075650102051-26   สุจิตรา  ทองมาก นางสาว 1306 

075650102059-57   อสมาภรณ-  รินทร-แก�ว นางสาว 1307 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท-องเท่ียว) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650101011-78   กนกวรรณ  อวนดี นางสาว 1308 

075650101038-09   กลย-ธัช  รอดกันภัย นาย 1309 

075650101070-310   กันตชา  ศรีอยุธย- นางสาว 1310 

075650101047-111   กัลยา  ทองคงแก�ว นางสาว 1311 

075650101032-312   กิตติมา  สุวิรัตนภัส นางสาว 1312 

075650101046-313   กิตต์ิสุมนต-  อํานาจอนันต- นางสาว 1313 

075650101033-114   เกตุกาญจน-  ปาละชาติ นางสาว 1314 

075650101020-815   จริยา  เจริญศุภกิจนิมิต นางสาว 1315 

075650101003-416   จันทกานต-  วรวิจิตรชัยกุล นางสาว 1316 

075650101077-817   จิราพร  พรหมพานิช นางสาว 1317 

075650101041-418   จิรายุ  ชฎาทอง นาย 1318 

075650101035-619   จุไรพร  เช้ือหนองปรง นางสาว 1319 

075650101026-520   ชนนิกานต-  ล้ิมวิไล นางสาว 1320 

075650101097-621   ชนินญา  เชียงสาย นางสาว 1321 

075650101055-422   ชนิสรา  วรบุตร นางสาว 1322 

075650101050-523   ชวิศา  ศรีสถาพร นางสาว 1323 

075650101040-624   ฐิตารีย-  ธีระฤทธิพันธ- นางสาว 1324 

075650101044-825   ฐิติมา  ไพชยนต- นางสาว 1325 

อาจารย-ชัยวุฒิ ชัยฤกษ-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 53/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะศิลปศาสตร9

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท-องเท่ียว) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650101005-926   ณัฏฐา  พิมพ-สดใส นางสาว 1326 

075650101092-727   ณัฏฐิกา  รัตนไชยยาพร นางสาว 1327 

075650101043-028   ณัฐกร  เข็มทอง นาย 1328 

075650101042-229   ณัฐชญา  อยู;เลิศ นางสาว 1329 

075650101057-030   ดุจดาว  ร้ิวเอม นางสาว 1330 

075650101101-631   ถิรดา  แซ;จัง นางสาว 1331 

075650101095-032   ธนมนต-  แสนสุข นางสาว 1332 

075650101034-933   ธนิสร  ห�วยจันทร- นางสาว 1333 

075650101019-034   ธัญญาเรศ  แก�วแดง นางสาว 1334 

075650101081-035   ธัญนัฐ  ธรรมศรี นาย 1335 

075650101060-436   ธานินทร-  แผงตัน นาย 1336 

075650101096-837   นํ้าเพชร  วิชัยดิษฐ- นางสาว 1337 

075650101083-638   เนตรอารีย-  มามาก นางสาว 1338 

075650101093-539   เนติมา  ศรีไสว นางสาว 1339 

075650101028-140   บุญรัตน-  บุญชู นางสาว 1340 

075650101068-741   พรพรรณ  พงษ-สุวรรณ นางสาว 1341 

075650101080-242   พิมพ-เดือน  สุวรรณ นางสาว 1342 

075650101090-143   พิศิษฐ-  อมรสิทธิวงศ- นาย 1343 

075650101069-544   ภควัต  สาตราคม นาย 1344 

075650101098-445   มณีพรรณ  ทัสสโน นางสาว 1345 

075650101073-746   มัชฌิมา  หาญนอก นางสาว 1346 

075650101010-947   มิรันตรี  อยู;ขาว นางสาว 1347 

075650101088-548   เมรินทร-  สุรสังข- นางสาว 1348 

075650101053-949   ยุวรัตน-  พิมพา นางสาว 1349 

075550101082-050   รชยา  สิริศักด์ิสถาพร นางสาว 1350 

อาจารย-ศิริรัตน- ขานทอง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 54/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะศิลปศาสตร9

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท-องเท่ียว) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650101059-61   รัชฎาพร  ปามาคํา นางสาว 1351 

075650101045-52   ลลิตา  ขุนวิชัย นางสาว 1352 

075650101009-13   วชิราภรณ-  สุรพงศ-วาณิชกุล นางสาว 1353 

075650101087-74   วนิดา  พรจันทร- นางสาว 1354 

075650101052-15   วันวิสาข-  ศิริรักษ- นางสาว 1355 

075650101075-26   วิจิตรา  โชติจันทร- นางสาว 1356 

075650101039-87   วิภาดา  สุทธิเรือง นางสาว 1357 

075650101029-98   วิภาภรณ-  แก�วประดิษฐ- นางสาว 1358 

075650101007-59   วิมลสิริ  มีแก�วน�อย นางสาว 1359 

075650101074-510   ศศิธร  ประจักษ-ศุภกุล นางสาว 1360 

075650101025-711   ศิริลักษณ-  วงศ-สระคู นางสาว 1361 

075650101082-812   ศุภชัย  ใจยอง นาย 1362 

075650101049-713   สรารัตน-  ทันสมัย นางสาว 1363 

075650101030-714   สาลิณี  จันทบุรี นางสาว 1364 

075650101067-915   สุดฤทัย  อินทสร นางสาว 1365 

075650101058-816   สุดารัตน-  รุตรักษ- นางสาว 1366 

075650101051-317   สุธิดา  อุระประทร นางสาว 1367 

075650101085-118   สุพัฒน-  อ;อนฉลวย นาย 1368 

075650101031-519   สุภาวดี  หงษ-เวียงจันทร- นางสาว 1369 

075650101091-920   อดิศร  บรบุตร นาย 1370 

075550101050-721   อลงกต  พูนทรัพย- นาย 1371 

075650101054-722   อัญชลิกา  คงดี นางสาว 1372 

075450101100-323   ธีทัต  โชตินุต นาย 1373 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650102033-024   กนิษฐา  เขียวทอง นางสาว 1374 

075650102001-725   กมนิยา  ศิริอินทร- นางสาว 1375 

อาจารย-พัลลพ หามะลิ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 55/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะศิลปศาสตร9

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650102085-026   กฤตนัย  ทศจรูญเกียรติ นาย 1376 

075650102016-527   กฤษดา  ร่ืนสายชล นาย 1377 

075650102019-928   กัลยภรณ-  จําปาปรีดา นางสาว 1378 

075650102086-829   กิติกาญจน-  ต�อยปาน นางสาว 1379 

075650102067-830   กุลธิดา  พาคาแก�ว นางสาว 1380 

075650102047-031   เกียรติศักด์ิ  ไกรกุล นาย 1381 

075650102050-432   ขวัญฤดี  รัตนบุรี นางสาว 1382 

075650102055-333   จตุรพร  เรืองชัย นางสาว 1383 

075650102029-834   จริยา  ทูคํามี นางสาว 1384 

075650102094-235   จันทร-ทิพย-  อาจภักดี นางสาว 1385 

075650102065-236   จารุวรรณ  เพ็ชรัตน- นางสาว 1386 

075650102042-137   จิรวัฒน-  จิรสุนทร นาย 1387 

075650102062-938   จิราพร  แพงศรี นางสาว 1388 

075650102063-739   ชนากร  อัญญมณี นาย 1389 

075650102099-140   ชีวาพร  สุขสกุล นางสาว 1390 

075650102052-041   ชุติมา  มหิศยา นางสาว 1391 

075650102078-542   ณัฐยา  ม;วงรอด นางสาว 1392 

075650102009-043   ณิชากร  หลวงแจ;ม นาย 1393 

075650102096-744   ทีปกร  พึ่งสุนทรศิริมาศ นาย 1394 

075650102014-045   เทวิน  ชูทอง นาย 1395 

075650102044-746   ธนดล  กาลเศรณี นาย 1396 

075550102016-747   ธนวัฒน-  กุนอก นาย 1397 

075650102100-748   ธนวัฒน-  ภู;แย�ม นาย 1398 

075650102024-949   ธันยภัทร-  นุสุวรรณรัมย- นางสาว 1399 

075650102104-950   ธิติพัทธ-  สรนาทนิธิโรจน- นาย 1400 

อาจารย-สุภาวดี พุ;มไสว

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 56/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะศิลปศาสตร9

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650102060-31   ปนัดดา  ขวัญเสน;ห- นางสาว 1401 

075650102006-62   ปนัดดา  พุทธาวงศ- นางสาว 1402 

075650102011-63   ปรียานุช  เล็กฉลาด นางสาว 1403 

075650102077-74   ปวีณา  แก�วนิตย- นางสาว 1404 

075650102103-15   ปIทมาภรณ-  แท;นทิพย- นางสาว 1405 

075650102093-46   ป�Wนมนัส  วันนา นางสาว 1406 

075650102053-87   พรชนก  เงินงาม นางสาว 1407 

075650102036-38   พัททิยา  ช่ืนละออ นางสาว 1408 

075650102005-89   พันไมล-  รุดเครือ นางสาว 1409 

075650102068-610   พิมพ-พิมล  ประพัทธศักด์ิ นางสาว 1410 

075650102035-511   ไพรินทร-  ประจิตร- นางสาว 1411 

075650102037-112   ภัทรภณ  จรดล นาย 1412 

075650102092-613   ภัทรภร  จันทร-ราช นางสาว 1413 

075650102026-414   รัศติกาญน-  ศรีเพ็ญ นางสาว 1414 

075650102069-415   รุ;งธิวา  ลุนพัฒน- นางสาว 1415 

075650102084-316   วรไกร  ลอเสรีวานิช นาย 1416 

075650102017-317   วรทย-  เปรมสมิทธ- นาย 1417 

075650102061-118   วริศรา  สัตทจันทร- นางสาว 1418 

075650102043-919   วรีรัตน-  โชวใจมีสุข นางสาว 1419 

075650102018-120   วสุนธรา  โพธิ์แดง นางสาว 1420 

075650102095-921   วัชรชล  เอกรินทรากุล นาย 1421 

075650102025-622   วัชรี  นูมะหัน นางสาว 1422 

075650102091-823   วิติญญา  นพเก�า นางสาว 1423 

075650102023-124   วิภารัตน-  พงษ-เพชร นางสาว 1424 

075650102046-225   ศรารินทร-  ทองน;วม นางสาว 1425 

อาจารย-หทัยรัตน- ปIทมาวิวัฒน-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 57/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะศิลปศาสตร9

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650102064-526   ศิริโชค  เพชรสว;างเกิด นาย 1426 

075650102070-227   ศิรินันท-  บัวอุไร นางสาว 1427 

075650102002-528   สิรภพ  พึ่งอุดม นาย 1428 

075550102043-129   สุเทพ  โกสกุล นาย 1429 

075650102058-730   สุพนิตา  สุขช;วง นางสาว 1430 

075650102039-731   สุภาภรณ-  กวินประภา นางสาว 1431 

075650102041-332   สุภาวดี  เวฬุนัส นางสาว 1432 

075650102087-633   สุมิตร  จอมหล�า นาย 1433 

075650102080-134   สุรพงษ-  จงวิไลเกษม นาย 1434 

075650102089-235   หทัยชนก  ภูริภัทรสกุล นางสาว 1435 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650103091-736   SONAM  GYELTSHEN Mr. 1436 

075650103073-537   กนกพร  ภู;สังวาลย-ทอง นางสาว 1437 

075650103060-238   กมลชนก  บูรณะพิสิฐ นางสาว 1438 

075650103043-839   กรัณฑรัตน-  ชุ;มชูศาสตร- นางสาว 1439 

075650103026-340   กฤตติยา  จันโท นางสาว 1440 

075650103068-541   งามพิศ  จรัสเพิ่มสุข นางสาว 1441 

075650103045-342   จักรกฤช  ธนะศานติ นาย 1442 

075650103078-443   จิรนันท-  ขําวงษ- นางสาว 1443 

075650103088-344   จีราพร  สังข-สุวรรณ นางสาว 1444 

075650103071-945   ฐากร  ทิติมาธนาธร นาย 1445 

075650103076-846   ณัชชา  เกตุแก�ว นางสาว 1446 

075650103047-947   ณัฐธัญ  จงราเชนทร- นาย 1447 

075650103049-548   ณิสาชล  เอี่ยมอําไพ นางสาว 1448 

075650103042-049   ธนพล  ศิริโฉม นาย 1449 

075650103065-150   ธนวรรณ  ชัยเรืองศรี นางสาว 1450 

อาจารย-สิริพร ปSองกงลาด

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 58/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะศิลปศาสตร9

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650103036-21   นภัสสร  ช่ืนมีศรี นางสาว 1451 

075650103031-32   นริสรา  สัสดี นางสาว 1452 

075650103034-73   นัทภรณ-  ทองสุโชติ นางสาว 1453 

075650103048-74   เนตรนภา  นุ;มประสิทธิ์ นางสาว 1454 

075650103082-65   บุญญฤทธิ์  เกตุสุวงษ- นาย 1455 

075650103050-36   ปณิต  สุกใส นาย 1456 

075650103085-97   ปริชญา  พงค-ละออ นางสาว 1457 

075650103086-78   ปวริศา  ทองปาน นางสาว 1458 

075650103030-59   ปาณิสรา  เทศคง นางสาว 1459 

075550103038-010   ปาลิตา  สุพร นางสาว 1460 

075650103066-911   พิชญา  สุดดีพงษ- นางสาว 1461 

075650103084-212   พิชาน  ชีวะกานนท- นาย 1462 

075650103069-313   พุทธชาด  คํากลาง นางสาว 1463 

075650103051-114   เพลินตา  เน้ือแก�ว นางสาว 1464 

075650103029-715   ภัคจิรา  นครานุรักษ- นางสาว 1465 

075650103033-916   ภัทรชนน  ลือโสภณ นาย 1466 

075650103081-817   ภาณุพงษ-  วันธงชัย นาย 1467 

075650103070-118   มนัสวี  รักเกียรติ นางสาว 1468 

075650103061-019   ลดาวัลย-  แก�วจันทร- นางสาว 1469 

075650103019-820   วรวุฒิ  พินิจการ นาย 1470 

075650103064-421   วรางคณา  แสงทอง นางสาว 1471 

075650103067-722   วรินทร  จงอนุรักษ- นาย 1472 

075550103015-823   วิลาสินี  บุญส;ง นางสาว 1473 

075650103009-924   ศิวพร  เดชเกตุ นางสาว 1474 

075650103072-725   สกันตา  ภู;ประเสริฐ นางสาว 1475 

อาจารย-พรรณภา ชินทรเดชา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 59/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะศิลปศาสตร9

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650103028-926   สกานต-  สุขสวัสด์ิ นาย 1476 

075650103087-527   สุณัฐชา  เทียนทอง นางสาว 1477 

075650103037-028   สุดารัตน-  ชมสุวรรณ นางสาว 1478 

075650103021-429   สุทธิชัย  พายุพัด นาย 1479 

075650103077-630   สุธินี  เล;าตะ นางสาว 1480 

075650103075-031   สุพัตรา  ตันติเสนาบุญ นางสาว 1481 

075650103005-732   สุภาวิตา  แปลกสุต นางสาว 1482 

075550103029-933   สุรีย-พร  วงศ-สัมปIน นางสาว 1483 

075650103046-134   สุวภัทร  เด;นภาสุรพงศ- นางสาว 1484 

075650103027-135   เสาวลักษณ-  ขาวด;านเหนือ นางสาว 1485 

075650103040-436   อณิษฐ-  บุญลือ นาย 1486 

075450103037-537   อนันต-  กฤษณะประสิทธิ์ นาย 1487 

075550103039-838   กชภัส  ศรุติภิญโญ นางสาว 1488 

075550103092-739   ลักขณาวรรณ  ทองฝาก นางสาว 1489 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860104701-540   CHEN  YAN Miss 1490 

075760104724-941   HE  WENTING Miss 1491 

075860104702-342   HUANG  HAIXUE Miss 1492 

075860104703-143   LEI  LILI Miss 1493 

075760104726-444   LIANG  LILI Miss 1494 

075760104725-645   LU  XIAOJIE Miss 1495 

075760104727-246   LU  XIYING Miss 1496 

075860104704-947   MENG  YUXIN Miss 1497 

075860104705-648   MO  LIFEN Miss 1498 

075860104706-449   MO  PEIRONG Miss 1499 

075760104721-550   QIN  TINGTING Miss 1500 

อาจารย-วิไลลักษณ- ตางาม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 60/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะศิลปศาสตร9

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860104707-21   TANG  YING Miss 1501 

075760104720-72   WANG  BING Miss 1502 

075560104717-73   WANG  MENGYA Miss 1503 

075860104708-04   WEI  HANRONG Miss 1504 

075860104709-85   WU  HUANGFANG Miss 1505 

075760104722-36   XIANG  HUILAN Miss 1506 

075860104710-67   YANG  MENGZHOU Miss 1507 

075760104723-18   ZHAO  JING Miss 1508 

ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650101001-89   นันทเดช  สายหยุด ว;าท่ีร�อยตรี 1509 

075650101037-210   ภูริตา  สาเขตการณ- ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 1510 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

135650603024-111   รัตนพร  ดําอมร นางสาว 1511 ทอง

135860601003-212   อภิรดี  สันคํา นางสาว 1512 เงิน

135860607013-513   จันทรเร  แข;งเพ็ญแข นาง 1513 

135650603003-514   ภาพร  สีเขียวสด นางสาว 1514 

135650603051-415   รณกร  แผ;แสงจันทร- นาย 1515 

135860607005-116   สิริลักษณ-  แซ;ลี นางสาว 1516 

135860607007-717   อนุธิดา  หวังพัฒนากุล นางสาว 1517 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

135650603029-018   จารวีกร  ป�Wนมณีวรรณ นาย 1518 

135650603012-619   ณัฐไภริน  ร;วมดี นางสาว 1519 

135860607008-520   ป�Wนป�นันท-  ม่ิงขวัญเจริญกิจ นางสาว 1520 

135860601002-421   ลัดดาวัลย-  แซ;โซ�ง นางสาว 1521 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผ*า) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

135650601017-322   กิตติพงษ-  เช้ือวงษ- นาย 1522 

135650601012-423   ไกรกานต-  อุนพานิช นาย 1523 

135650601011-624   เจษฎา  ใจบุญ นาย 1524 

135650601050-825   ชนุชนาท  ฟูเฟ[Wองสมญา นางสาว 1525 

อาจารย-เบ็ญจมาศ สังข-นุช

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 61/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผ*า) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

135860607001-026   เดชา  วุฒิ นาย 1526 

135650601016-527   ตาลเด;น  เตชะพิทักษ-ศาสน- นาย 1527 

135860607004-428   ธนชิต  ทิพตัน นาย 1528 

135650601043-329   ธนพร  กรินรักษ- นางสาว 1529 

135860607003-630   ธิดารัตน-  แซ;โซ�ง นางสาว 1530 

135650601033-431   นิชาภา  ศรอินทร- นางสาว 1531 

135650601034-232   เนตรนภา  อารมณ-สวะ นางสาว 1532 

135650601051-633   เบญจิราวรรณ  กล�ากลางดอน นางสาว 1533 

135650601029-234   ประกาย  แสนสิงห- นางสาว 1534 

135650601042-535   ปIณณพร  ยวงแก�ว นางสาว 1535 

135650601048-236   พนิดา  พุ;มฤทธิ์ นางสาว 1536 

135650601026-837   ภัทรธิดา  วงศ-ศิริธิติกุล นางสาว 1537 

135650601040-938   วรัญชญา  คุ�มผล นางสาว 1538 

135650601035-939   ศุภกร  เลิศพิชญะ นาย 1539 

135860607009-240   ศุภดา  เกียรติยากุล นางสาว 1540 

135650601032-641   สกุลทิพย-  จันทร-คง นางสาว 1541 

135650601038-342   สถาพร  เสง่ียมจิต นาย 1542 

135650601053-243   สรายุทธ  แก�วซัง นาย 1543 

135650601036-744   สุมินตรา  ภู;ยิ้ม นางสาว 1544 

135860607011-845   สุวนันท-  คงยอด นางสาว 1545 

135650601046-646   อณัญญา  มาลี นางสาว 1546 

135650601024-947   อัญมณี  วงศ-รุ;งเรือง นางสาว 1547 

135860601001-648   อัมพิกา  วาสนาวิจิตร- นางสาว 1548 

135650601023-149   อัยยรัชต-  วิศาลสกุลวงษ- นางสาว 1549 

135650601013-250   อารียา  หนองพล นางสาว 1550 

อาจารย-วิภาดา กระจ;างโพธิ์

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 62/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผ*า) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

135860607012-61   อําพร  แซ;โซ�ง นางสาว 1551 

135760601008-32   ยุพิน  ศรีชัยมูล นางสาว 1552 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

135650602020-03   เกศินี  อูปเงิน นางสาว 1553 

135650602001-04   ฐิติมา  ทองอุ;น นางสาว 1554 

135650602006-95   ณัฐพงษ-  บุญเกิด นาย 1555 

135650602017-66   ทิพย-อักษร  เผือกนอก นางสาว 1556 

135650602023-47   ธนาชัย  ราศรี นาย 1557 

135650602018-48   นัทธมน  สง;าแพทย- นางสาว 1558 

135650602005-19   พสธร  เรือนมา นาย 1559 

135650602021-810   รุ�งไพลิน  ยมแก�ว นางสาว 1560 

135650602008-511   ลัลน-ลลิต  ขาวเขียว นางสาว 1561 

135650602011-912   วัชระพงษ-  ศรีสะอาด นาย 1562 

135550602025-113   วัชรินทร-  เสือสังโพธิ์ นาย 1563 

135650602013-514   ศศิธร  ร่ืนเริง นางสาว 1564 

135650602015-015   สุธิดา  ทรงชุ;มสาย นางสาว 1565 

135650602010-116   อุกฤษณ-  ศรีวิชัย นาย 1566 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

135650603007-617   กนกอร  นุดสระบัว นางสาว 1567 

135650603040-718   กมลพรรณ  ทีอุทิศ นางสาว 1568 

135650603044-919   กันตพัช  เจริญ นาย 1569 

135650603018-320   กาญจนี  ขุนเศษฐ นางสาว 1570 

135650603032-421   เจนจิรา  ทับทิมทอง นางสาว 1571 

135650603005-022   ชลกร  คุ�มสุข นาย 1572 

135650603030-823   ชัชพงศ-  เทพรัตน- นาย 1573 

135650603086-024   ธัญญารัตน-  เดชนุ;น นาย 1574 

135650603025-825   นพรัตน-  จิตรหนา นาย 1575 

อาจารย-พิชิตพล เจริญทรัพยานันท-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 63/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

135650603046-426   นลินี  โตสงค- นางสาว 1576 

135650603082-927   นลินี  สุวรรณโลหิต นางสาว 1577 

135550603065-628   นัฐกานต-  มะโนสา นาย 1578 

135350603096-629   ปวีณา  เปQยศิริ นางสาว 1579 

135650603010-030   ปIณฑิตา  มานะชาติสกุล นางสาว 1580 

135650603001-931   ป�ยวรา  บัวประคอง นางสาว 1581 

135650603021-732   ป�ยากร  ชํานาญหมอ นางสาว 1582 

135650603045-633   พรทิพย-  สุพันธุ-โน นางสาว 1583 

135350603081-834   พัทธชยากร  จิระมงคล นางสาว 1584 

135650603019-135   มนพัทธ-  จันทร-ใหญ; นางสาว 1585 

135650603095-136   มัลลิกา  วงศ-สุนทร นางสาว 1586 

135650603087-837   โยเซฟ�น  โอต�า โซวี นางสาว 1587 

135650603017-538   รุ;งทิวา  ยกย;อง นางสาว 1588 

135650603096-939   ลลิตา  จันทะนา นางสาว 1589 

135250603015-840   ลลิตา  อําภวา นางสาว 1590 

135650603066-241   วรวลัญช-  ธนะวรพันธุ- นางสาว 1591 

135650603014-242   วันชัย  เฉยขุนทด นาย 1592 

135650603048-043   วันวิสาข-  คูริพรรณ- นางสาว 1593 

135650603049-844   วิทวัส  ปานทิม นาย 1594 

135650603027-445   วิภวานี  ชนะศึก นางสาว 1595 

135650603011-846   ศิลาภรณ-  กันขํา นางสาว 1596 

135650603084-547   ศุภณัฐ  ศุภมงคล นาย 1597 

135650603015-948   ศุภวรรณ  ใจศรี นางสาว 1598 

135550603015-149   สกุลรัตน-  บุญเท่ียง นางสาว 1599 

135650603093-650   สายทิพย-  วงษ-รัตน- นางสาว 1600 

อาจารย-นิตยา วันโสภา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 64/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

135650603020-91   สุดารัตน-  ชูคง นางสาว 1601 

135650603052-22   สุรพัศ  เครือขอน นาย 1602 

135650603056-33   เสาวนีย-  จรรยาสุรินทร- นางสาว 1603 

135650603022-54   อนุสรณ-  สังข-วงษ- นาย 1604 

135650603053-05   อภิรัตน-  พรหมลิ นาย 1605 

135650603057-16   อริญรดา  แสนศรี นางสาว 1606 

135650603092-87   อินทุกาน  เคียงศรี นางสาว 1607 

135350603023-08   สัณหณัฏฐ-  แตงจั่น นาย 1608 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ9ส่ิงทอ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

135550604031-79   กนกพล  บางยาง นาย 1609 

135450604014-610   กัญญาพัชญ-  แก�วอุดม นางสาว 1610 

135550604034-111   เคนนิวัตร  พรหมมี นาย 1611 

135550604061-412   ชฎาภรณ-  พรมศรีชา นางสาว 1612 

135550604043-213   ดําเนิน  แสงไข; นาย 1613 

135550604011-914   ธิดารัตน-  ชูจิตต- นางสาว 1614 

135450604031-015   นันท-ณภัส  ชัยนันท-ฤทธิกุล นางสาว 1615 

135550604047-316   วรรนิภา  บัวตา นางสาว 1616 

135550604052-317   วิภาวรรณ  ธานี นางสาว 1617 

135550604062-218   วิรวรรณ  งามศรีวิโรจน- นางสาว 1618 

135550604064-819   ศิวพร  อาจสม นางสาว 1619 

135450604003-920   สืบพงษ-  บุญนํามา นาย 1620 

ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

135650601001-721   ทัศนีย-  จันทร-แสง ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 1621 

 คณะสถาปHตยกรรมศาสตร9และการออกแบบ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650902037-322   มานิตา  สิงหาสนธิบุตร นางสาว 1622 ทอง

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650901091-123   ณัฐนันท-  บุญยัง นาย 1623 เงิน

125650901020-024   ณัฐพล  หลีวิบูลย- นาย 1624 เงิน

125650902039-925   พรทิพ  สว;างวงศ- นางสาว 1625 

อาจารย-สุดากาญจน- แยบดี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 65/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะสถาปHตยกรรมศาสตร9และการออกแบบ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125550903002-826   พัชรพร  คูณตะคุ นางสาว 1626 

125550903011-927   สวรรยา  ธีรนพคุณ นางสาว 1627 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650901112-528   กชกร  จาดโต นางสาว 1628 

125650901134-929   กรกฏ  ศิริรักษ- นาย 1629 

125550901062-430   กรณัฐ  จั่นประดับ นาย 1630 

125550901042-631   กรวิภา  อํานวย นางสาว 1631 

125650901103-432   กริตติกร  วิหคทอง นาย 1632 

125650901118-233   กวินท-  อิสสระวาณิชย- นาย 1633 

125650901093-734   กิตติญา  สังข-โพธิ์ นางสาว 1634 

125650901014-335   กิตติภณ  อุดมธนารักษ- นาย 1635 

125650901117-436   กิตติภพ  จรัสโรจน-วุฒิกุล นาย 1636 

125650901088-737   กิตติยา  ปาลิ นางสาว 1637 

125650901055-638   กุลิสรา  จําปา นางสาว 1638 

125650901096-039   จักรกริช  สาธิตศานนท- นาย 1639 

125650901018-440   จิรพัฒน-  บุญเจิม นาย 1640 

125650901099-441   จิรารัตน-  ศรีอ่ําดี นางสาว 1641 

125650901114-142   จีระพงศ-  งามประเสริฐ นาย 1642 

125550901067-343   จุฑามาศ  มาลีหวล นางสาว 1643 

125550901038-444   ชนก  ผิวผ;อง นางสาว 1644 

125650901038-245   ช;อผกา  สินธพ นางสาว 1645 

125650901068-946   ชุติมา  สุวรรณปาล นางสาว 1646 

125650901047-347   ฐิตาภา  จิรฤกษ-มงคล นางสาว 1647 

125650901098-648   ณัฐวัฒน-  เลิศขํารูป นาย 1648 

125650901024-249   ดนิตา  วิทิพย-รอด นางสาว 1649 

125650901051-550   ธนกาญจน-  เพ็ชร-ปุOน นางสาว 1650 

อาจารย-คมเขต เพ็ชรรัตน-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 66/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะสถาปHตยกรรมศาสตร9และการออกแบบ

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650901049-91   ธนชัย  วรินทุพงศ- นาย 1651 

125650901132-32   ธนากร  ถนอมไทย นาย 1652 

125650901089-53   ธนิกา  ดํารงค-กุล นางสาว 1653 

125650901072-14   ธันยาณ-  ธนโภคากุล นาย 1654 

125650901002-85   ธีระวัฒน-  ยังพลขันธ- นาย 1655 

125650901140-66   นภัสนันท-  ณัฐพันธุ-ภูรี นางสาว 1656 

125650901090-37   นรากร  คําภา นาย 1657 

125650901057-28   นันทพร  โอทาน นางสาว 1658 

125450901030-49   นาวิน  พลอยบํารุง นาย 1659 

125650901043-210   นิตยา  สีน้ําอ�อม นางสาว 1660 

125650901094-511   ปฏิภาณ  มากจันทร- นาย 1661 

125650901124-012   ปรดา  น�อยลา นางสาว 1662 

125650901125-713   ปรียานุช  น�อยลา นางสาว 1663 

125650901048-114   ป�ยะวรรณ  มณฑา นางสาว 1664 

125650901120-815   พรรณราย  ทิมประเสริฐ นางสาว 1665 

125650901029-116   พัชชา  วิคสันเทียะ นางสาว 1666 

125650901129-917   ภาณุวัฒน-  ศรีธนธรรม นาย 1667 

125650901113-318   มณีรัตน-  วัฒนากลาง นางสาว 1668 

125550901045-919   เมริษา  วารินทร- นางสาว 1669 

125650901100-020   ยุราวัลย-  ดาราวี นางสาว 1670 

125650901001-021   รุ;งนภา  คําสีทา นางสาว 1671 

125550901022-822   รุ;งโรจน-  ปIญญารีย- นาย 1672 

125450901033-823   ลลิตา  อรุณพูลทรัพย- นางสาว 1673 

125550901108-524   วริษฐา  พลวิชัย นางสาว 1674 

125650901042-425   วริษฐา  อนุจันทร- นางสาว 1675 

อาจารย-สาธิต เหล;าวัฒนพงษ-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 67/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะสถาปHตยกรรมศาสตร9และการออกแบบ

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125550901009-526   วัชพล  จิตร-พรหม นาย 1676 

125650901006-927   วิภาวดี  วังคะฮาต นางสาว 1677 

125650901032-528   วิมลพรรณ  จันทร-แสง นางสาว 1678 

125650901104-229   วีรชาติ  บุนนาค นาย 1679 

125650901080-430   วุฒิพงศ-  ชินอาจ นาย 1680 

125650901021-831   ศยามล  เจริญผล นางสาว 1681 

125650901017-632   ศรัญญา  เขียนวงษ- นางสาว 1682 

125650901044-033   ศุภชัย  ทองหีต นาย 1683 

125650901139-834   ศุภวาณีย-  วังคีรี นางสาว 1684 

125650901076-235   ษมิทธิ์  ว;องวาณิชชากร นาย 1685 

125550901081-436   สมพิรุณ  คําแหงพล นาย 1686 

125650901066-337   สิรภพ  ปรีดาภักดี นาย 1687 

125650901050-738   สุรเดช  ทองสม นาย 1688 

125650901037-439   สุวิทวัส  ตรีแสงศรี นาย 1689 

125650901144-840   เสาวลักษณ-  โชติพรทิพย- นางสาว 1690 

125650901036-641   อนันดา  รินตัน นางสาว 1691 

125650901022-642   อภิษฎา  ฤดีกิจดํารง นางสาว 1692 

125650901107-543   อลงกรณ-  นามเพ็ง นาย 1693 

125650901095-244   อันติกา  อ;อนเรือง นางสาว 1694 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650902030-845   จตุรดา  ปIญจาบุตร นางสาว 1695 

125650902023-346   จุฑามาศ  บุญยัง นางสาว 1696 

125650902006-847   ชญานี  แหยมเจริญ นางสาว 1697 

125650902001-948   ชนัญชิดา  อุบลรัตน- นางสาว 1698 

125650902022-549   ชุติมณฑน-  อุดมทิตรัชต- นางสาว 1699 

125650902010-050   ณัฎฐนิช  วงศ-จักรคํา นางสาว 1700 

อาจารย-คณิต อยู;สมบูรณ-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 68/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะสถาปHตยกรรมศาสตร9และการออกแบบ

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125450902009-71   ธงไชย  ดวงยอดสุข นาย 1701 

125650902027-42   นัทธ-หทัย  แสนสุข นางสาว 1702 

125650902024-13   บงกช  อะรัญมิตร นางสาว 1703 

125650902034-04   ปาริณา  ชูพุทธพงศ- นางสาว 1704 

125650902019-15   พรทิพย-  ผลลํ้า นางสาว 1705 

125650902013-46   ภารดี  อารยะกุล นางสาว 1706 

125650902038-17   ภุชชัชชา  อินทร-ทรง นางสาว 1707 

125650902035-78   วชิราภรณ-  สุขประสาท นางสาว 1708 

125650902041-59   วราภรณ-  ยอดอาจ นางสาว 1709 

125650902025-810   วารินทร-  วิถียภัณฑ- นางสาว 1710 

125650902032-411   ศิริลักษณ-  ติดมา นางสาว 1711 

125650902016-712   อัญชลี  ชุยรัมย- นางสาว 1712 

125650902009-213   อาภาวรรณ  เร่ียวแรง นางสาว 1713 

 ปริญญาสถาปHตยกรรมบัณฑิต (สถาปHตยกรรม) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125550903015-014   ขวัญชนก  ยศเมฆ นางสาว 1714 

125550903027-515   ธนาภัฏ  ชินวงศ- นาย 1715 

125550903001-016   นพรัตน-  คําแพ;ง นางสาว 1716 

125550903039-017   รัชนก  พุทธหอม นางสาว 1717 

125550903020-018   ลายคราม  โมพันดุง นาย 1718 

125550903012-719   สถาปนิก  เพิ่มพล นาย 1719 

125550903008-520   สินาพร  สิงห-ฤกษ- นางสาว 1720 

ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

125650901052-321   ชานิจ  นิลพินิจ ว;าท่ีร�อยตรี 1721 

125650901039-022   กัญญณัช  วงค-คํา ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 1722 

 คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055650201025-023   จีรวัตร  ชูอรรถ นาย 1723 เงิน

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055250201093-724   จารุวัฒน-  ทอร้ัง นาย 1724 

055550201066-625   ชยุต  เจริญสุข นาย 1725 

อาจารย-รุจิวรรณ อันสงคราม

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 69/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055550201022-926   รินทร-วดี  แก�วลาย นางสาว 1726 

055550201065-827   อนวัช  พรหมศร นาย 1727 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการส่ิงแวดล*อมและทรัพยากรธรรมชาติ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055650202045-728   กฤติกานต-  สาระภิรมย- นาย 1728 

055650202041-629   กฤษณา  หาบุญมี นางสาว 1729 

055650202010-130   เขมจิรา  จันทราชา นางสาว 1730 

055650202006-931   คุณาธิป  ศิริพันธ- นาย 1731 

055650202033-332   นริศรา  เหมือนทิพย- นางสาว 1732 

055650202005-133   ปาลชาติ  วงค-แก�ว นาย 1733 

055650202038-234   พรรษวุฒิ  โถวสกุล นาย 1734 

055650202027-535   พลอยวรรณ  คุ�มภัย นางสาว 1735 

055650202015-036   พัชรวดี  เฉลิมพันธุ- นางสาว 1736 

055650202014-337   พิชญาภัค  คุณพาที นางสาว 1737 

055650202034-138   พีรญา  วิสุทธิเสน นางสาว 1738 

055650202002-839   ภควัฒน-  ดวงนาวงศ- นาย 1739 

055650202036-640   ภาวนา  ทิมผ;องใส นางสาว 1740 

055650202003-641   ภูริสา  รอดเดช นางสาว 1741 

055650202004-442   มนสิชา  ผิวอ;อน นางสาว 1742 

055650202016-843   ยุทธภูมิ  ปานดี นาย 1743 

055650202040-844   รณภพ  ภู;ตระกูลพัฒนา นาย 1744 

055650202021-845   วรรณิกา  ระวังชนม- นางสาว 1745 

055650202024-246   วรารัตน-  สงเจริญ นางสาว 1746 

055650202012-747   ศศิธร  สุมาลา นางสาว 1747 

055650202042-448   สิริรัตน-  จิตตยโสธร นางสาว 1748 

055650202013-549   สุดาภรณ-  คลองงาม นางสาว 1749 

055650202029-150   สุริยัน  นิธิเชิดชูวงศ- นาย 1750 

ผศ.ณัฐชมัย ลักษณ-อํานวยพร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 70/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการส่ิงแวดล*อมและทรัพยากรธรรมชาติ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055650202035-81   อชิตะ  แสงจันทร- นาย 1751 

055650202020-02   อารียา  แซ;ฉิม นางสาว 1752 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055650201040-93   กรวิชญ-  พิบูรณ- นาย 1753 

055650201015-14   ขจรศักด์ิ  เกินแก�ว นาย 1754 

055650201077-15   คมกฤษณ-  ชาวผ�าขาว นาย 1755 

055760201716-16   จักร-พันธุ-  ศรีสําอางค- นาย 1756 

055650201052-47   จันทร-จิรา  สาลีพันธ- นางสาว 1757 

055650201066-48   จารุวรรณ  ธรรมเจริญ นางสาว 1758 

055650201035-99   จิรายุส  ลออพงศ-พฤกษ- นาย 1759 

055650201053-210   โจแดน  ไวน-การ-ด นาย 1760 

055650201018-511   ฉัตรชัย  ทองศิลปV นาย 1761 

055650201067-212   ชนกานต-  ธรรมวิจารณ- นาย 1762 

055650201060-713   ชนิกานต-  จอมพารา นางสาว 1763 

055650201043-314   ณภัทร  ตาป�ง นาย 1764 

055650201013-615   ณัชชา  ชินนาพันธ- นางสาว 1765 

055650201028-416   ณัชพงศ-  คุ�มแว;น นาย 1766 

055650201014-417   ณัฏฐวุฒิ  เหมเช้ือ นาย 1767 

055650201047-418   ณัฐพล  ธงชัย นาย 1768 

055650201055-719   ณัฐรดา  ดีอารมย- นางสาว 1769 

055650201079-720   ธนิต  เย็นใจช้ืน นาย 1770 

055650201089-621   ธัญชนก  สุขบํารุง นางสาว 1771 

055650201064-922   ธีรพัฒน-  ตรีอินทอง นาย 1772 

055650201031-823   ธีรวัฒน-  สุทธิวิริยาภรณ- นาย 1773 

055650201056-524   นภาพร  สุวรรณพันธ- นางสาว 1774 

055650201072-225   นริศรา  ปรัชญาเดชากุล นางสาว 1775 

อาจารย-คณาวุฒิ อินทร-แก�ว

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 71/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055760201715-326   นันทวรรณ  สีน้ําเงิน นางสาว 1776 

055650201051-627   แนต  พลังจันทรไพศาล นางสาว 1777 

055650201030-028   ปกรณ-  ศรีสวัสด์ิ นาย 1778 

055650201003-729   ปริญญา  บุญเสริมแท� นาย 1779 

055760201707-030   ปรียานุช  แสงดี นางสาว 1780 

055760201701-331   ปวรวรรณ  ตัณฑวณิช นางสาว 1781 

055650201037-532   ปวริศ  ไพศาลจิตร นาย 1782 

055760201702-133   ปQยนุช  ชัยพร นางสาว 1783 

055650201093-834   พงศกร  เอมแบน นาย 1784 

055650201041-735   พรพรรณ  โตแย�ม นางสาว 1785 

055650201008-636   พรภวิษย-  สารบูรณ- นาย 1786 

055650201004-537   พรรษชล  นาคฉ่ํา นาย 1787 

055650201036-738   พฤทธ-  โพธิ์สุข นาย 1788 

055650201088-839   พีรพงษ-  ไกรศรีสุวรรณ นาย 1789 

055650201069-840   ภูมินทร-  พูลคล�าย นาย 1790 

055650201078-941   ภูมิภัทร  จันทร-ถม นาย 1791 

055650201092-042   มลิวัลย-  ดุกหล่ิม นางสาว 1792 

055650201017-743   มาริษา  แย�มจันทร- นางสาว 1793 

055650201032-644   ยุทธภูมิ  ยืนบุญยิ่ง นาย 1794 

055650201048-245   รัฐพงษ-  นันทอุดมเจริญ นาย 1795 

055760201703-946   รุ�งทิพย-  นานาพัฒนผล นางสาว 1796 

055650201019-347   วรุณพร  วัชรไตรรงค- นางสาว 1797 

055760201704-748   วารุณี  จันดีดา นางสาว 1798 

055650201050-849   วิชนารถ  รักกสิการ นาย 1799 

055650201029-250   วิลาวัลย-  เอี่ยมประชา นางสาว 1800 

อาจารย-ศิริชัย สาระมนัส

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 72/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055650201039-11   วุฒิไกร  พันปQ นาย 1801 

055650201007-82   ศิริวรรณ  ตอบงาม นางสาว 1802 

055650201033-43   สุจันทร-ญา  ชุ;มเย็น นางสาว 1803 

055650201002-94   สุรเดช  ลีลาเกียรติวณิช นาย 1804 

055760201708-85   หยา  ทองใบ นางสาว 1805 

055650201020-16   อมรกานต-  ใจดี นางสาว 1806 

055650201046-67   อรรถพล  ฉัตรเจริญมงคล นาย 1807 

055650201082-18   อานุภาพ  สังขะทรัพย- นาย 1808 

055650201022-79   เอกรินทร-  สุวัฒนาวินิจ นาย 1809 

ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

055550201048-410   คงพัฒน-  นกยอด ว;าท่ีร�อยตรี 1810 

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075670303506-011   กนกกาญจน-  สาวนายน นางสาว 1811 

075670303505-212   กรชนก  มุกมุนี นางสาว 1812 

075870304703-813   กฤตนภา  อารมย-ดี นางสาว 1813 

075770303729-614   กฤตพร  ชุมสุวรรณ นางสาว 1814 

075770306708-715   กลอยใจ  วรรณชัย นางสาว 1815 

075670303742-116   ขนิษฐา  สุริยะ นางสาว 1816 

075770303724-717   คณาวุฒิ  มีศิริภัทร นาย 1817 

075570303711-818   จตุพร  ศรีนวลจันทร- นางสาว 1818 

075670303702-519   จินตนา  ดิสสานนท- นางสาว 1819 

075870304701-220   จิรติ  สิรินุสรณ- นางสาว 1820 

075770304709-721   จุฑามาช  เพ;งรุ;งเรืองวงษ- นางสาว 1821 

075770304702-222   ฉัตรเมธี  แก�วหนองสังข- นาย 1822 

075770303721-323   ฉันทนา  ธนาพิธานนท- นางสาว 1823 

075570302704-424   ชลลดา  ไชยอรรถ นางสาว 1824 

075870303718-725   ชัญญณัฐ  จีปน นางสาว 1825 

อาจารย-ณัฐติญา ไข;ติยากุล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 73/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075770303703-126   ชิดชนก  หลงผดุง นางสาว 1826 

075670303517-727   ฐาปณภรณ-  ขุนทองน�อย นางสาว 1827 

075770303706-428   ฐิตาภา  เน่ืองนิยม นางสาว 1828 

075770303702-329   ณัจฉรียา  ศรีสมศักดิ์ นาย 1829 

075870303705-430   ณัฐภัทร  น่ิมนวล นาย 1830 

075670303734-831   ดุษฎี  พรหมขาม นางสาว 1831 

075670303709-032   ตุลญา  ลามาตย- นางสาว 1832 

075570303717-533   ไตรภพ  เรืองแก�ว นาย 1833 

075670303722-334   ทิพย-ดี  สวนบ;อแร; นางสาว 1834 

075870303720-335   ธัญพร  สาครเย็น นางสาว 1835 

075570302708-536   ธัญมน  ทวีธรรมถาวร นางสาว 1836 

075770303731-237   ธันวา  สุวรรณเวช นาย 1837 

075770304717-038   นวพล  พรานวิหค นาย 1838 

075570303708-439   นิสารัตน-  ใสสด นางสาว 1839 

075770303728-840   บุญยวดี  คําพิมพ- นางสาว 1840 

075770303730-441   บุญรัตน-  สนอ;วม นาย 1841 

075570304713-342   เบญจพลอย  โพธิพีรนันท- นางสาว 1842 

075870303704-743   เบญจมาศ  วรลักษณกุล นางสาว 1843 

075670306703-044   ปฤษฎา  คุ�มชนะ นางสาว 1844 

075570306705-745   ปวีณา  ศรีบุญเรือง นางสาว 1845 

075670303723-146   ปาหนัน  ทรัพย-ธํารงค- นางสาว 1846 

075770304713-947   พลภัทร  พลบูรณ- นาย 1847 

075770303726-248   มรกต  ยิ้มนิยม นางสาว 1848 

075670303503-749   ยุพเรศน-  ป�Wนทอง นางสาว 1849 

075870303721-150   ลฎาภา  ธนจิรทีปต- นางสาว 1850 

อาจารย-สุจิรา ไชยกุสินธุ-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 74/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075870303714-61   วณิชยา  คินิมาน นางสาว 1851 

075570304706-72   วราภรณ-  ฉ่ําใย นางสาว 1852 

075670303745-43   วราภรณ-  มงคลสกุล นางสาว 1853 

075770304714-74   วฤสร  ฉ่ําสมบูรณ- นางสาว 1854 

075770303710-65   วีระวัฒน-  อ�นฟIก นาย 1855 

075570303713-46   ศรัญญา  จําปาทอง นางสาว 1856 

075670303512-87   ศิรประภา  แผ�วสุวรรณ นางสาว 1857 

075770303711-48   ศิราณี  คงสวัสด์ิ นาง 1858 

075770304704-89   ศุจิรัตน-  ประกอบกิจ นางสาว 1859 

075770303708-010   สมยศ  แสงจันทร- นาย 1860 

075570304714-111   สรวิศ  กาญจนากร นาย 1861 

075770303723-912   สาวิตรี  คํายอด นางสาว 1862 

075670303718-113   สิริกร  ปะวะโก นางสาว 1863 

075670303741-314   สิริพร  พุ;มไสว นางสาว 1864 

075670303502-915   สิริวรรณ  บุตรตา นางสาว 1865 

075570303701-916   สุภัสสร  ระงับภัย นางสาว 1866 

075870304704-617   สุภาพร  ศิลากุล นางสาว 1867 

075570304707-518   สุภารัตน-  อ่ําชุ;ม นางสาว 1868 

075570303714-219   หทัยกาญจน-  สิทธิศักด์ิ นางสาว 1869 

075570303704-320   อดิพงศ-  ช่ืนสุราษฎร- นาย 1870 

075770303722-121   อมร  ร;มซ�าย นาง 1871 

075570304720-822   อมราภรณ-  รัตนตรียานุภาพ นางสาว 1872 

075770306706-123   อรัญ  แตงน�อย นาง 1873 

075870306704-424   อุษณีย-  เหลืองธนพลกุล นางสาว 1874 

075570303718-325   กรกนกวรรณ  คชาชีวะ นางสาว 1875 

อาจารย-ณัฐชา ธํารงโชติ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 75/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075670304717-226   มุฑิกา  ต้ังสิทธิวัฒน- นางสาว 1876 

ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075570303715-927   นที  ปIจฉิมมา ว;าท่ีร�อยโท 1877 

075570303705-028   สุรเชษฐ-  เหล็งขยัน ว;าท่ีร�อยตรี 1878 

075770502507-529   ธรรมนูญ  อัศววงศ-ศิริกุล พันจ;าอากาศโท 1879 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860304002-630   ธีระพงษ-  พินธุรักษ- นาย 1880 ทอง

075650302118-731   ภูษณิศา  กรภัทรพิชิต ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 1881 เงิน

075650316757-632   KEZANG  WANGMO Miss 1882 

075650316759-233   KEZANG  YUDEN Miss 1883 

075650316752-734   TENZIN  YANGCHEN Miss 1884 

075650316755-035   YANGCHEN  PEMA Miss 1885 

075650306063-136   กนกกร  แสงสินทรัพย- นางสาว 1886 

075650307021-837   กนกวรรณ  วงศ-ภักดี นางสาว 1887 

075860304011-738   กาญจนากร  บุญเน่ือง นางสาว 1888 

075650307008-539   เกตุกนก  พิมพสุรกะ นางสาว 1889 

075650304811-540   ขวัญดี  พุทธเรืองธรรม นางสาว 1890 

075650302126-041   แคทลียา  ง;วนเส็ง นางสาว 1891 

075650304833-942   จริยา  มณีเนตร นางสาว 1892 

075650303071-743   จันทราวดี  จันทร-เกตุ นางสาว 1893 

075650306002-944   จันทิมา  บุญชูศรี นางสาว 1894 

075650304769-545   จิรพงศ-  สร�อยเงิน นาย 1895 

075650303065-946   จิราวรรณ  ชยางกูร ณ อยุธยา นางสาว 1896 

075860304718-747   จุฑามาศ  รัตนประทีป นางสาว 1897 

075650304718-248   ชนนิกานต-  ปIญจาภิรมย- นางสาว 1898 

075650305132-549   ชานน  วิจิตรสงวน นาย 1899 

075650304670-550   ดวงพร  รังษี นางสาว 1900 

อาจารย-สุวีณา รุ;งโรจน-รัตนากร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 76/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860303030-81   ธนารัตน-  สอนเสียม นางสาว 1901 

075650304676-22   ธรรศพล  เติมพิมล นาย 1902 

075650306082-13   ธันย-ชนก  เจริญผล นางสาว 1903 

075650303125-14   นิติ  ศรีงามดี นาย 1904 

075860304673-45   นิภาภรณ-  อิ่มนาง นางสาว 1905 

075650304620-06   บุญสิตา  ทรงพุฒิปIญญา นางสาว 1906 

075860303022-57   พัชรียา  เกื้อกูล นางสาว 1907 

075650304831-38   ภัทราพร  จิระนันทิพร นางสาว 1908 

075650304737-29   ภาวดี  ดวงจินดา นางสาว 1909 

075860304606-410   ยุพา  พลับน่ิม นางสาว 1910 

075650302125-211   รมณียา  ง;วนเส็ง นางสาว 1911 

075650304850-312   รัตติญา  วงษ-สุวรรณ นางสาว 1912 

075650304752-113   ราชาวดี  สุดแท� นางสาว 1913 

075860304052-114   เรืองศิริ  ทองชาติ นางสาว 1914 

075650305123-415   วรเชษฐ-  อินทร-แก�ว นาย 1915 

075860304003-416   วรรณรัตน-  เช้ือน�อย นางสาว 1916 

075650304707-517   วันเฉลิม  มหาดิลกรัตน- นาย 1917 

075650302004-918   วิภาดา  ประสพอารยา นางสาว 1918 

075650302332-419   ศรีประภา  จิณะแสน นางสาว 1919 

075860303229-620   ศวิตา  ธรรมราช นางสาว 1920 

075650304797-621   ศิริพร  เอื้อกูล นางสาว 1921 

075860304021-622   สรารีย-  จิรังดา นางสาว 1922 

075650302103-923   สาธิตา  ยงยืน นางสาว 1923 

075860304614-824   สิทธิกร  ม่ันกิจ นาย 1924 

075650304662-225   สุธัญญา  สุธีโสภณพิพัฒน- นางสาว 1925 

อาจารย-ศิริกานต- ติรสุวรรณวาสี

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 77/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860304007-526   สุธิดา  ประคองจิตร นางสาว 1926 

075650302006-427   สุมนา  ศศิธรธาดา นางสาว 1927 

075650304739-828   สุวนันท-  สุขสุศรี นางสาว 1928 

075650304684-629   สุวัจน-  หงวนสูงเนิน นาย 1929 

075650304743-030   หน่ึงฤทัย  แซ;เอี๊ยว นางสาว 1930 

075860304012-531   อธิวัฒน-  มากประโคน นาย 1931 

075650304821-432   อภิชญา  จันทร-ปาน นางสาว 1932 

075650304788-533   อริสรา  ผ;องพรรณวิบูล นางสาว 1933 

075860304039-834   อลิสา  ชํานาญสิงห- นางสาว 1934 

075860304652-835   อาภาภรณ-  ศิริธนะ นางสาว 1935 

075650306013-636   อารยา  เช้ือโตหลวง นางสาว 1936 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650304704-237   กนกพร  สุขประกอบ นางสาว 1937 

075650303229-138   กนกวรรณ  เพชรธาราทิพย- นางสาว 1938 

075650303016-239   กนกวรรณ  เพชรนิล นางสาว 1939 

075650304834-740   กัลญาณัฐ  กาโส นางสาว 1940 

075650302033-841   กัลยรัตน-  พงษ-ตันกุล นางสาว 1941 

075650304679-642   ขวัญนัทธี  เขียวหวาน นางสาว 1942 

075650302087-443   คณากร  คุณากรไพศาล นาย 1943 

075860304038-044   จอมขวัญ  ณ นุวงศ- นางสาว 1944 

075650306083-945   จันทิมา  ขจรศรีวีรวงศ- นางสาว 1945 

075650304800-846   จีลาวรรณ  พิมพา นางสาว 1946 

075650302331-647   จุฑาทิพย-  วิลาสุข นางสาว 1947 

075860303008-448   ชนัฎ  แสงมณี นางสาว 1948 

075650306011-049   ชนากานต-  จันทร-ประสิทธิ์ นางสาว 1949 

075860304040-650   ชลมาศ  จังพานิช นางสาว 1950 

ผศ.ลําใย มากเจริญ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 78/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860304603-11   ชลลดา  มูฮัมหมัดรอโซ�ล นางสาว 1951 

075650304673-92   ชลิดา  นาคทอง นางสาว 1952 

075860305073-63   ชโลมใจ  รนกระโทก นางสาว 1953 

075860304107-34   ชุติกานต-  ม;วงทองใบ นางสาว 1954 

075650303012-15   ฐิติพร  สะทิ นางสาว 1955 

075860304032-36   ฐิติวรรณ  จุ�ยเจริญ นางสาว 1956 

075860305033-07   ณัฐกาญจน-  ป�ยภัณฑ- นางสาว 1957 

075650303220-08   ณัฐฌา  อัคเส นางสาว 1958 

075650302059-39   ณัฐนารี  บรรจงนึก นางสาว 1959 

075650304803-210   ณัฐพร  รามิลกานต-กุล นางสาว 1960 

075650304804-011   ณิชาบูล  รามิลกานต-กุล นางสาว 1961 

075650304614-312   ถาพร  ชรินนันทปรีดา นาย 1962 

075650304639-013   ทิวานน  เพชรศาสตร- นาย 1963 

075650304742-214   ธนภูมิ  เหมจักษุธรรม นาย 1964 

075650302061-915   ธนากร  จรูญกิจทวี นางสาว 1965 

075650302333-216   ธวัลรัตน-  เพิ่มสุขทวี นางสาว 1966 

075860304627-017   ธัชพรรณ  โชติธรรมกาล นางสาว 1967 

075650305201-818   ธิติ  ใบพัด นาย 1968 

075650302023-919   ธีรตา  งามสูงเนิน นางสาว 1969 

075650303227-520   ธีรพัฒน-  อาชศิวะนนท- นาย 1970 

075650305057-421   ธีรเมธ  กาญจนไพโรจน- นาย 1971 

075860305023-122   ธีรวิทย-  บุญญสิริ นาย 1972 

075650304690-323   นันทิดา  ทนโกจารย- นางสาว 1973 

075650304822-224   นันทิยา  จั่นจ�อย นางสาว 1974 

075650304664-825   นาฏยาภรณ-  ไชยภักดี นางสาว 1975 

อาจารย-นัทธ-หทัย หลงสะ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 79/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860304071-126   นารีทิพย-  เมฆเมืองทอง นางสาว 1976 

075650303080-827   นิชาภา  อยู;เจริญ นางสาว 1977 

075650306060-728   นุจรี  ร;มโพธิ์ นางสาว 1978 

075860304724-529   บุษยา  รสใจ นางสาว 1979 

075650305236-430   ปภิชญา  สายสวาสด์ิ นางสาว 1980 

075650304618-431   ประภาภรณ-  วงศ-เจียมเกตุ นางสาว 1981 

075650304681-232   ปวีณา  ลองนิล นางสาว 1982 

075650302202-933   ปาจรีย-  เฉียมวิจิตร นางสาว 1983 

075650304711-734   ป�ยะสตรี  สุทธิรักษ- นางสาว 1984 

075650304652-335   พรฑ-ฐิตา  บุญมา นางสาว 1985 

075650306003-736   พิชญ-สินี  อหิงสโก นางสาว 1986 

075650304601-037   พิชญา  ปSอมน�อย นางสาว 1987 

075860304022-438   ภาพตะวัน  สกุลเต็ม นางสาว 1988 

075650304656-439   ภารดี  ปIกษา นางสาว 1989 

075650304790-140   เมวดี  ศรีโมรา นางสาว 1990 

075650304886-741   รถยา  ศรีไพบูลย- นางสาว 1991 

075650303033-742   รัมภา  อยู;ยืนผล นางสาว 1992 

075650303042-843   ลีต�า  ลาล นางสาว 1993 

075650304840-444   วรรษมน  จุลนวล นางสาว 1994 

075860304037-245   วิกาญดา  ศรีอ่ําดี นางสาว 1995 

075650304716-646   วิจิตรา  ขุนจันทร- นางสาว 1996 

075860304074-547   วิชชา  อยู;สุข นาย 1997 

075650302129-448   วิภาวี  แซ;ตัง นางสาว 1998 

075650302236-749   วิมลวรรณ  ศรีโพธิ์ นางสาว 1999 

075650304657-250   ศตายุ  โทรัตน- นาย 2000 

ผศ.พีรญา เชตุพงษ-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 80/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860304063-81   ศศิธร  โตชัย นางสาว 2001 

075650304605-12   ศศินทร-  นิศาลชาติ นางสาว 2002 

075860302016-83   ศักด์ิบดินทร-  เฉลิมวิเศษพล นาย 2003 

075650302015-54   สิตานันท-  ช;างโทรเลข นางสาว 2004 

075860304616-35   สุกุมา  อินทุลักษณ- นางสาว 2005 

075650302029-66   สุดารัตน-  ขําฉา นางสาว 2006 

075650304721-67   สุพิชข-คฌาธ-  เหล่ียมมุกดา นางสาว 2007 

075650304792-78   สุภารัตน-  อินตาชุมภู นางสาว 2008 

075860304078-69   อรญา  อินทรตุล นางสาว 2009 

075860304065-310   อรพิณ  ยะลา นางสาว 2010 

075860303007-611   อรวรรณ  โสภณเจริญสุข นางสาว 2011 

075650304611-912   อรสา  สุวรรณรัตน- นางสาว 2012 

075760304745-213   อลิสา  น�อยอ;อน นางสาว 2013 

075650303013-914   อังคณา  บางวัด นางสาว 2014 

075860304064-615   อัญชลี  ชมภูอ;อน นางสาว 2015 

075860304006-716   อัสน์ิยา  สันติภูมิโพธา นางสาว 2016 

075650304695-217   อารียา  อ�อยอิสรานุกูล นางสาว 2017 

075650316714-718   อํานาจ  ธีระวัฒนา นาย 2018 

075650306085-419   อุไรวรรณ  ไพลสีม;วง นางสาว 2019 

075650304844-620   เอกภพ  ทองพํานัก นาย 2020 

075650304783-621   เอมศิริ  บุญจํารูญ นางสาว 2021 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650302065-022   กชพร  สวยสว;าง นางสาว 2022 

075860302009-323   กนกกาญจน-  ขัดอุโมง นางสาว 2023 

075650302215-124   กนกวรรณ  เทวาลัย นางสาว 2024 

075650302112-025   กนิษฐา  ปSอมพันธุ- นางสาว 2025 

ผศ.กมลวรรณ พิมพ-แพทย-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 81/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650302071-826   กมล  จําเริญลาภกุล นาย 2026 

075650302051-027   กมลวรรณ  นันทวิทิตกร นางสาว 2027 

075860302011-928   กมลวัฒน-  สําเนียงงาม นาย 2028 

075860302024-229   กฤตินา  ดลเสมอ นางสาว 2029 

075860302056-430   กัญฐิสา  นุตนก นางสาว 2030 

075860302065-531   กันต-  ธิติธรรมนาคกุล นาย 2031 

075650302075-932   กัลยรัตน-  ศรีเทพ นางสาว 2032 

075650302108-833   ไข;มุก  นิมิบุตร นางสาว 2033 

075650302105-434   คเชน  คติปIญจวรรณ นาย 2034 

075650302219-335   คีจายุ  โพธิกุล นาย 2035 

075650302237-536   เครือเพชร  อันลูกท�าว นางสาว 2036 

075650302244-137   จงกล  เพ็งสาธร นางสาว 2037 

075550302002-538   จรรยา  พรมเสนา นางสาว 2038 

075650302231-839   จิรภัทร  ตาลป|ก นาย 2039 

075650302067-640   จิราพร  พรมโคตร นางสาว 2040 

075650302069-241   จิราวรรณ  วงษาลี นางสาว 2041 

075860302064-842   จีรพันธ-  คงสมพงษ- นางสาว 2042 

075650302106-243   จีรภรณ-  สุขสมกรณ- นางสาว 2043 

075650302057-744   จุฑาทิพย-  สุขสังข- นางสาว 2044 

075860302018-445   จุฬารัตน-  ทองยวน นางสาว 2045 

075860302066-346   จุฬาลักษณ-  อินโสม นางสาว 2046 

075650302058-547   เจตดํารงค-  นวลละออง นาย 2047 

075650302206-048   เจนจิรา  กุตะนันท- นางสาว 2048 

075650302328-249   เจนจิรา  เมตไตรยรัตน- นางสาว 2049 

075650302128-650   เจริญ  คร�ามอ;วมเจริญ นาย 2050 

อาจารย-ชมพูนุท โภคณิตถานนท-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 82/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860302019-21   เจษฎา  จูละยานนท- นาย 2051 

075650302018-92   ชนากานต-  ศิริแส นางสาว 2052 

075650302008-03   ชลวิชญ-  กุลละวณิชย- นาย 2053 

075650302073-44   ชาลิสา  จินดามัง นางสาว 2054 

075650302205-25   ชินภัทร  ธนะศรีสุธารัตน- นาย 2055 

075860302015-06   ไชยวัฒน-  กตัญ\ู นาย 2056 

075650302062-77   ฐิตานันท-  ศรีเผ;าเอี่ยม นางสาว 2057 

075650302077-58   ฐิติญา  มูเก็ม นางสาว 2058 

075850302103-59   ณัฎฐาภรณ-  เล้ียงพันธุ-สกุล นางสาว 2059 

075650302233-410   ณัฐกฤตา  สุคนธมาน นางสาว 2060 

075860302005-111   ณัฐญา  วิลาวัณย-เวชยันต- นางสาว 2061 

075650302084-112   ณัฐภัทร  ขันเขตต- นาย 2062 

075860302034-113   ณัฐวุฒิ  เอี่ยมสําอางค- นาย 2063 

075860302058-014   ณิชนันทน-  พลายแก�ว นางสาว 2064 

075650302305-015   เด;นภูมิ  แก�วถวิล นาย 2065 

075860302040-816   ตรีลดา  คชรินทร- นางสาว 2066 

075650302076-717   ตาล  กมลเลิศ นางสาว 2067 

075650302031-218   ทศวัชร-  มงคลสุขวัฒน- นาย 2068 

075650302325-819   ทัตธนะ  เท่ียงนิมิตร นาย 2069 

075860302062-220   ทัศพร  เฉ;งทองดี นางสาว 2070 

075650302320-921   ธนภรณ-  บุญส;ง นางสาว 2071 

075650302011-422   ธนสุทธิ์  แตงเจริญ นาย 2072 

075650302224-323   ธรรมนูญ  พิทยจิตต- นาย 2073 

075650302013-024   ธาดา  แผ;นหิน นาย 2074 

075860302003-625   ธาม  ผ;านพินิจ นาย 2075 

ผศ.ขวัญฤทัย วงศ-กําแหงหาญ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 83/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650302306-826   ธีรเมธ  ทูลสนอง นาย 2076 

075650302227-627   นภัสวรรณ  ภักฉัตรทัน นางสาว 2077 

075860302077-028   นวพล  นามสอน นาย 2078 

075650302210-229   นัฐเกล�า  เรืองศรี นางสาว 2079 

075650302063-530   นันทวรรณ  สินเสมอ นางสาว 2080 

075860302033-331   นิตยา  บุญประกอบโชค นางสาว 2081 

075650302054-432   นิติพงศ-  อินทะจันทร- นาย 2082 

075860302017-633   นิรุฒน-  อุตมัง นาย 2083 

075650302117-934   นิวาริน  กัณหา นางสาว 2084 

075760302066-535   เนตรนารี  ศรีสงวน นางสาว 2085 

075650302324-136   เบญจพร  มหิงค- นางสาว 2086 

075650302072-637   ปรางวิภา  ช�างพุ;ม นางสาว 2087 

075650302123-738   ปรีชา  กอฟIก นาย 2088 

075860302008-539   ปIญญา  ผิวเหลือง นาย 2089 

075650302090-840   ปIถยา  หิรัญอร นางสาว 2090 

075860302039-041   ปาณิสรา  อินทรอุดม นางสาว 2091 

075650302052-842   ป�ยธิดา  ทัพนาค นางสาว 2092 

075860302029-143   ป�ยวรรณ  ทัดทอง นางสาว 2093 

075650302109-644   ป�ยะวรรณ  นิมิบุตร นางสาว 2094 

075650302020-545   เปศล  คุ�มภัย นาย 2095 

075650302316-746   พงศกร  ควรสมบัติ นาย 2096 

075860302020-047   พงศกร  เหล;าอภิเลิศไชยกุล นาย 2097 

075650302303-548   พรทิพา  ดาริการ-นนท- นางสาว 2098 

075650302082-549   พรทิวา  กันต;าย นางสาว 2099 

075650302315-950   พรพักตร-  รัตนรังสิกุล นางสาว 2100 

อาจารย-วิรัลพัชร อสัมภินพงศ-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 84/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650302005-61   พัชณีพร  ฝIJนสีดา นางสาว 2101 

075860302030-92   พัชราภรณ-  บัณฑิตย- นางสาว 2102 

075650302111-23   พัสน-นันท-  เขียวพัด นางสาว 2103 

075650302115-34   พิชามญชุ-  โภคธรรม นางสาว 2104 

075860302054-95   พิมพ-ชนก  มีผูก นางสาว 2105 

075650302245-86   พุฒิพัฒน-  เดชจีรัฐติกุล นาย 2106 

075650302007-27   พุฒิสรรค-  เพิ่มพิณทอง นาย 2107 

075860302059-88   เพ็ญพร  นัยฑล นางสาว 2108 

075650302318-39   ภัทรชนน  แก�วแววน�อย นาย 2109 

075860302031-710   ภัศรา  รวมชีพ นางสาว 2110 

075650302218-511   ภาคิน  ถิรพัทธนันท- นาย 2111 

075650302223-512   ภาณุพงศ-  สุธาวา นาย 2112 

075650302312-613   ภิญโญ  สมสะอาด นาย 2113 

075650302030-414   มณฑิกา  พระบํารุง นางสาว 2114 

075650302104-715   มณี  เงินแก�ว นางสาว 2115 

075650302060-116   มนันรัชต-  สุริหิรัญมงคล นางสาว 2116 

075760302077-217   มุจริน  พรหมพ;วง นางสาว 2117 

075860302028-318   เมธาวัลย-  อุ;นจิตร- นางสาว 2118 

075650302088-219   เมธาวี  รุ;งเรืองสิริกุล นางสาว 2119 

075650302001-520   ยุวณัท  อุสาวัฒนสิน นางสาว 2120 

075650302070-021   โยลดา  คําประไพ นางสาว 2121 

075860302071-322   รัตนา  สอนสิทธิ์ นางสาว 2122 

075650302101-323   รุ;งนภา  แซ;ต้ัง นางสาว 2123 

075650302034-624   วรพจน-  รักชาติเจริญ นาย 2124 

075860302014-325   วรัญญา  ศักสิยา นางสาว 2125 

อาจารย-ผุสสดี วัฒนเมธา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 85/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650302024-726   วริศรา  แซ;เหลียง นางสาว 2126 

075650302025-427   วลัยลักษณ-  บาลใจ นางสาว 2127 

075860302057-228   วัชระ  สังขมาน นาย 2128 

075860302012-729   วิชชยา  สาลีงาม นาย 2129 

075860302027-530   วินิตา  หวังพลายเจริญสุข นางสาว 2130 

075650302211-031   วิภาดา  เปQWยมเจียก นางสาว 2131 

075860302068-932   วิษณุ  มีใย นาย 2132 

075650302323-333   วุฒิชัย  คงสุวรรณ- นาย 2133 

075650302010-634   ศรัณย-  ศิริอัฐ นาย 2134 

075860302021-835   ศราวุธ  ธรรมเกตุ นาย 2135 

075860302063-036   ศศิธร  แถวจันทึก นางสาว 2136 

075550302054-637   ศศิภา  คําไสย- นางสาว 2137 

075860302032-538   ศิริภรณ-  ศรีหะทัย นางสาว 2138 

075650302127-839   ศิริมาศ  พูนสุขวัฒนา นางสาว 2139 

075860302025-940   ศิริลักษณ-  ชมภูนุช นางสาว 2140 

075650302309-241   ศิลามณี  สันทา นางสาว 2141 

075860302006-942   ศุภกิตต์ิ  กิจรุ;งสุวรรณ นาย 2142 

075650302026-243   ศุภชัย  ชูเรือง นาย 2143 

075650302021-344   ศุภณัฐ  ยุทธพัฒน-ศักด์ิ นาย 2144 

075650302083-345   ศุภวิชญ-  แดงสอน นาย 2145 

075650302213-646   เศรษฐ-สรรค-  เทียนสุข นาย 2146 

075650302209-447   สนภัส  วัฒนลาภ นางสาว 2147 

075860302055-648   สาวิณี  นาคหมู นางสาว 2148 

075860302052-349   สิทธิชัย  วงษ-จอม นาย 2149 

075860302037-450   สิรินาฎ  ฤทธิจิตร- นางสาว 2150 

อาจารย-นวรัตน- ชวนะโชติ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 86/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650302086-61   สิรีธร  มังคลา นางสาว 2151 

075650302225-02   สุจิตตรา  ชยุดาธรรมะรัตน- นางสาว 2152 

075860302060-63   สุชาวดี  เช้ือชาติ นางสาว 2153 

075860302053-14   สุดารัตน-  จันลองจับจิต นางสาว 2154 

075650302040-35   สุทธาภรณ-  น่ิมสอาด นางสาว 2155 

075650302055-16   สุนันท-  หัดศรี นางสาว 2156 

075860302061-47   สุภัสรา  วงษ-สุวรรณ นางสาว 2157 

075860302007-78   สุภารัตน-  ทองคํา นางสาว 2158 

075860302004-49   สุภาวิตา  ชมภูประทีป นางสาว 2159 

075860302036-610   สุมนธิดา  ฉาบกิ่ง นางสาว 2160 

075650302016-311   สุมาลี  เหล;าจันอัน นางสาว 2161 

075650302214-412   สุรชัย  ทรัพย-ปานา นาย 2162 

075650302235-913   สุรีภรณ-  พุ;มเพ็ชร- นางสาว 2163 

075650302089-014   อนันตญา  ศักด์ิแก�ว นางสาว 2164 

075650302012-215   อรชุน  สอนใจ นาย 2165 

075650302036-116   อรพรรณ  สีสด นางสาว 2166 

075650302003-117   อรรถกร  เหมพิจิตร นาย 2167 

075650302226-818   อริสรา  ม่ังคํา นางสาว 2168 

075650302114-619   อโรชา  ทวีเกียรติกําธร นางสาว 2169 

075860302010-120   อัชฌา  พิทักษา นาย 2170 

075860302076-221   อัญพัชญ-  บุญอัมพรสิทธิ์ นางสาว 2171 

075650302066-822   อาทิตยา  สวัสดิสาร นางสาว 2172 

075650302028-823   อารีญา  แก;นเสาร- นางสาว 2173 

075650302056-924   อารีรัตน-  ธนูศิริ นางสาว 2174 

075650302208-625   อารีวรรณ  บัวเผ่ือน นางสาว 2175 

อาจารย-กรรณิการ- จะกอ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 87/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650302027-026   อุไรลักษณ-  พลหาญ นางสาว 2176 

075650302002-327   เอมอร  เอมระดี นางสาว 2177 

075550302087-628   เบญจมาส  รักดอกเกตุ นางสาว 2178 

075550302067-829   วชิระ  กั้วพรม นาย 2179 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650303156-630   กนกวรรณ  ประชุมทรัพย- นางสาว 2180 

075860303241-131   กนกอร  ดิษดี นางสาว 2181 

075860303040-732   กมลชนก  พันธ-รัมย- นางสาว 2182 

075650303057-633   กรรณิการ-  เช่ียวกิจ นางสาว 2183 

075860303244-534   กฤติยา  กระจ;างฉาย นางสาว 2184 

075860303036-535   กฤษณา  ทานนท- นางสาว 2185 

075860303039-936   กัญญาณัฐ  ขวัญเพ็ง นางสาว 2186 

075650303230-937   กันต-ปฐมพงษ-  วิไลพันธ- นาย 2187 

075650303084-038   กาญจน-ธนัชญ-  ฤทธิยะรุ;งเรือง นางสาว 2188 

075650303074-139   กิตติกาญจน-  จงเจริญ นาย 2189 

075550303157-640   กิตติมา  ชุ;มนวล นางสาว 2190 

075650303037-841   กิตติยา  ผิวเอี่ยม นางสาว 2191 

075860303239-542   กิตติยา  พรหมทอง นางสาว 2192 

075650303213-543   กุ�ง  นามสาม นางสาว 2193 

075650303070-944   กุลสิฎฐ-  รอดลอยทุกข- นาย 2194 

075650303029-545   เกศินี  อุ;นเจริญดี นางสาว 2195 

075650303121-046   ขวัญฤดี  ยะอะนันต- นางสาว 2196 

075650303233-347   คณณัฏฐ-  สุรเชษฐพงศ- นาย 2197 

075860303001-948   จงกล  ชัยวิสูตร นางสาว 2198 

075650303040-249   จันจิรา  แซ;ตัง นางสาว 2199 

075650303160-850   จันทนี  เวชสันดรพงษ- นางสาว 2200 

ผศ.ฐิตินันท- พงษ-คะเชนทร-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 88/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860303014-21   จารุวรรณ  แสงนาค นางสาว 2201 

075650303035-22   จิตราภรณ-  มัณฑะวงศ- นางสาว 2202 

075860303032-43   จิราเจต  สุขแสง นางสาว 2203 

075650303164-04   จิราภา  ยมยะมาลี นางสาว 2204 

075650303212-75   จุฑามาศ  แก;นจําปา นางสาว 2205 

075860303029-06   เจนจิรา  ช;อแซม นางสาว 2206 

075860303044-97   เจนจิรา  ห�วยหงษ-ทอง นางสาว 2207 

075650303091-58   ฉัตรแก�ว  กล่ินจันทร- นางสาว 2208 

075860303222-19   ชญานี  แซ;ล้ิม นางสาว 2209 

075650303119-410   ชนนิกานต-  อ�นประดิษฐ- นางสาว 2210 

075650303214-311   ชนิตา  แพหมอ นางสาว 2211 

075650303167-312   ชไมพร  จะวะนะ นางสาว 2212 

075650303201-013   ชยพิชญ-  ฤทธิ์เรืองเดช นาย 2213 

075860303011-814   ชลธิชา  ตรีประโคน นางสาว 2214 

075860303221-315   ชลธิชา  มามีทรัพย- นางสาว 2215 

075650303224-216   โชติมา  อภิชนางกูร นางสาว 2216 

075650303028-717   ฐานภา  ชัยธงรัตน- นางสาว 2217 

075760303960-818   ฐาปกรณ-  ลัมภเวส นาย 2218 

075650303131-919   ฐิตาภรณ-  ทองสุกมาก นางสาว 2219 

075650303067-520   ฐิติพร  โกมลวัฒนะ นางสาว 2220 

075650303008-921   ฐิติมน  ผิวทองงาม นางสาว 2221 

075650303118-622   ณฐสกร  ม;วงศรี นาย 2222 

075650303069-123   ณพวัฒน-  เนตรนาค นาย 2223 

075650303017-024   ณภัส  จังพานิช นาย 2224 

075650303223-425   ณภัสสรณ-  รุจิพรเวโรจน- นางสาว 2225 

อาจารย-วรัญญา แก�วเชือกหนัง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 89/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650303112-926   ณหทัย  ปทุมรัตน- นางสาว 2226 

075650303181-427   ณัฎฐา  นิยมทอง นางสาว 2227 

075650303060-028   ณัฏฐา  ผสมกิจ นางสาว 2228 

075650303005-529   ณัฐชา  สิทธิพลพร นางสาว 2229 

075860303013-430   ณัฐปรียา  ธงศรี นางสาว 2230 

075650303093-131   ณัฐวุฒิ  ศรีแก;นแก�ว นาย 2231 

075860303225-432   ณัฐวุฒิ  สัตย-ซํ้า นาย 2232 

075650303066-733   ณิชกานต-  ไชยกาญจน- นางสาว 2233 

075650303158-234   ณิชาภัทร  พวงดี นางสาว 2234 

075860303012-635   ดวงกมล  จงทําดีประเสริฐ นางสาว 2235 

075860303231-236   ดาริณี  ภูเนตร นางสาว 2236 

075760303046-637   ดารุณี  กาญจะนะสอน นางสาว 2237 

075650303205-138   ตรีภพ  เรืองเดช นาย 2238 

075860303020-939   ตะวัน  เอนกวิชณกุล นางสาว 2239 

075860303009-240   ทวิธิดา  ทับทิมแสน นางสาว 2240 

075650303106-141   ทับทิม  ยิ้มกลํ่า นางสาว 2241 

075650303159-042   ทิพย-สุดา  ภู;วัตร นางสาว 2242 

075860303209-843   ธนกร  วาดเขียน นาย 2243 

075650303142-644   ธนิษฐา  งามนิล นางสาว 2244 

075650303183-045   ธมนภัทร  คุณานุคุณ นางสาว 2245 

075450303068-846   ธัชตะวัน  เบิกนา นาย 2246 

075650303061-847   ธัญชนก  ชุ;มชูจันทร- นางสาว 2247 

075650303115-248   ธัญญารัตน-  เจริญวีระวงศ- นางสาว 2248 

075650303239-049   ธัญลักษณ-  จันโท นางสาว 2249 

075860303235-350   ธิดา  สีดานุช นางสาว 2250 

อาจารย-ศุภศิษฏ- เร;งมีศรีสุข

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 90/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650303133-51   ธิติพงศ-  เอกมิติ นาย 2251 

075650303231-72   นทีธร  บัวทรัพย- นางสาว 2252 

075760303233-03   นพรุจ  พันธุมจินดา นาย 2253 

075650303186-34   นภาเพ็ญ  หนองแสง นางสาว 2254 

075860303215-55   นราธิป  ว;องไว นาย 2255 

075650303225-96   นลพรรณ  สุรินทร- นางสาว 2256 

075650303215-07   นันฑิยา  เอี่ยมน่ิมนวล นางสาว 2257 

075860303213-08   นันทนัช  จันทร-คง นางสาว 2258 

075860303233-89   นันทวัน  เช้ือเชียง นางสาว 2259 

075860303238-710   นารีรัตน-  นาเสถียร นางสาว 2260 

075650303219-211   นิฐากูล  ปนสันเทียะ นางสาว 2261 

075860303245-212   นิธิวัชร-  ป�ยะกมลรัตน- นาย 2262 

075860303033-213   นิศารัตน-  ยูรประถม นางสาว 2263 

075760303212-414   บริบูรณ-  บุญลาภ นาย 2264 

075860303003-515   บุญช;วย  วะชุม นาย 2265 

075650303051-916   เบญจมาภรณ-  เสือเดช นางสาว 2266 

075760303040-917   เบญจวรรณ  ประพาน นางสาว 2267 

075860303248-618   ปณัฐยา  ใจวัน นางสาว 2268 

075450303218-919   ปรเมศร-  อินทะชุบ นาย 2269 

075860303002-720   ประภาพร  ขวัญเนตร นางสาว 2270 

075860303016-721   ประสิทธิ์  อาจเสริม นาย 2271 

075860303017-522   ประเสริฐ  อาจเสริม นาย 2272 

075650303063-423   ปริญดา  สุภีปรี นางสาว 2273 

075860303234-624   ปรียาภรณ-  วุฒิเดช นางสาว 2274 

075650303059-225   ปวันรัตน-  ทาระลาภ นางสาว 2275 

อาจารย-อมร ถุงสุวรรณ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 91/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650303014-726   ปIญชลี  เงินเจริญ นางสาว 2276 

075650303236-627   ปIญญาพร  หอมละเอียด นางสาว 2277 

075650303151-728   ปานเทพ  สุระพันธ- นาย 2278 

075650303019-629   ปาริชาติ  จุลมกร นางสาว 2279 

075860303224-730   พจมินทร-  พุ;มโพธิ์ นางสาว 2280 

075650303187-131   พรชนก  สวัสด์ิภูมิ นางสาว 2281 

075650303124-432   พรทิพย-  ศรีสงัด นางสาว 2282 

075860303202-333   พรพรรณ  เจตวิเศษไพศาล นางสาว 2283 

075650303092-334   พรพิชชา  มากผาสุข นางสาว 2284 

075650303086-535   พรพิมล  สิงห-นามรัตน- นางสาว 2285 

075550303136-036   พรรณชิตา  เกิดเมืองบัว นางสาว 2286 

075650303157-437   พรรวิษา  ทองธารา นางสาว 2287 

075650303027-938   พรรับขวัญ  กUกเหล่ียม นางสาว 2288 

075860303027-439   พรวิมล  บุญอาสา นางสาว 2289 

075650303211-940   พัชราภรณ-  ณ บางช�าง นางสาว 2290 

075650303178-041   พัชริดา  ช;างกลึง นางสาว 2291 

075650303006-342   พัชรินทร-  สีแก�ว นางสาว 2292 

075650303077-443   พิจักษณ-  บุญช;วย นาย 2293 

075650303021-244   พิชชากร  บุญเกิด นางสาว 2294 

075650303054-345   พิตตินันท-  สุขพิมาย นางสาว 2295 

075650303129-346   พีรณัฐ  คุ�มจันทร- นาย 2296 

075650303189-747   พุฒิพงศ-  ก�อนใส นาย 2297 

075650303025-348   เพรตา  นิมิตพุฒ นางสาว 2298 

075650303202-849   ฟาติน  ม่ันเจริญ นางสาว 2299 

075650303208-550   ภตวรรษ  โวอ;อนศรี นาย 2300 

อาจารย-อนงค- ไต;วัลย-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 92/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075550303167-51   ภพ  นาให�ผล นาย 2301 

075650303023-82   ภัทรา  ราวุธกุล นางสาว 2302 

075550303031-33   ภัทราภรณ-  พงษ-ทรัพย- นางสาว 2303 

075650303015-44   ภาคิน  พิชณุษากร นาย 2304 

075650303064-25   ภาธร  นุ�ยหงษ- นาย 2305 

075860303205-66   ภาวินี  แสงสายภักดี นางสาว 2306 

075650303140-07   มณฑิตา  เอ็งสุวรรณ- นางสาว 2307 

075650303053-58   มณีมาศ  สอทอง นางสาว 2308 

075650303141-89   มณีรัตน-  มุ;งอ�อมกลาง นางสาว 2309 

075450303161-110   มนต-ธัช  หัตถวิจิตร นาย 2310 

075860303046-411   มนฤทัย  เพชรรัตน- นางสาว 2311 

075860303226-212   มัชฌิมา  เจริญช;าง นางสาว 2312 

075650303241-613   มิรันตี  ม่ังสมบัติ นางสาว 2313 

075650303018-814   มุธิตา  สิทธิดา นางสาว 2314 

075650303135-015   เมธาวี  ซิงห- นางสาว 2315 

075650303038-616   เมธาวี  ภู;จันทร- นางสาว 2316 

075650303137-617   ยมาภรณ-  อินมีทรัพย- นางสาว 2317 

075650303109-518   ยุพเรศ  นาคพานิช นางสาว 2318 

075650303184-819   ยุพาภรณ-  กงซุย นางสาว 2319 

075650303010-520   ยุวดี  ถาวรสุวรรณ นางสาว 2320 

075650303216-821   ยุวลักษณ-  จันทรวิชิต นางสาว 2321 

075860303010-022   เยาวเรศ  วังเวงจิตต- นางสาว 2322 

075650303089-923   รวี  สินศิริทรัพย- นางสาว 2323 

075650303203-624   รสสุคนธ-  ล�อมพงษ-พิพัฒน- นางสาว 2324 

075860303034-025   รหัท  บัวหอม นาย 2325 

ผศ.พนิตนาถ เย็นทรัพย-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 93/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650303072-526   รัตนาภรณ-  ชีระรมย- นางสาว 2326 

075860303203-127   รัตนาภรณ-  สุวรรณสิงห- นางสาว 2327 

075650303152-528   รุ;งกานต-  ทองอยู; นางสาว 2328 

075860303228-829   ฤดีมาศ  อินทนาศักด์ิ นางสาว 2329 

075650303238-230   ลลิตา  โดดแช นางสาว 2330 

075650303174-931   ลออรัตน-  จันทสาร นางสาว 2331 

075860303223-932   ลัลน-ลลิต  เหลืองอร;าม นางสาว 2332 

075860303227-033   ลีน;า  สิงสาหัส นางสาว 2333 

075860303243-734   วรพงษ-  มีฉิม นาย 2334 

075650303107-935   วรรณนิภา  พรทวีทรัพย- นางสาว 2335 

075650303111-136   วรรณภา  เร่ิมยินดี นางสาว 2336 

075650303168-137   วรรษา  ชูรัตน- นางสาว 2337 

075650303011-338   วรากร  จันทร-พินิจ นาย 2338 

075650303108-739   วรางคณา  บัณฑิตไทย นางสาว 2339 

075650303162-440   วราภรณ-  โพธิ์แพง นางสาว 2340 

075650303166-541   วราลี  ฤทธิ์เดชะ นางสาว 2341 

075650303182-242   วริษฐา  โคเผือก นางสาว 2342 

075650303068-343   วริษา  ประทุมเมือง นางสาว 2343 

075650303240-844   วัฒนพงษ-  แก�ววิชิต นาย 2344 

075860303031-645   วิชุดา  มาทับพงษ- นางสาว 2345 

075650303113-746   วิภาวี  พุกเจริญ นางสาว 2346 

075860303015-947   วิริยา  ชัยเวส นางสาว 2347 

075650303085-748   วิลาสินี  อินธนู นางสาว 2348 

075650303155-849   วิสารัตน-  จันทตรัตน- นางสาว 2349 

075650303105-350   วีรพร  ทรัพย-สกุล นางสาว 2350 

อาจารย-มนัส บุญวงศ-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 94/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650303222-61   วีระศักด์ิ  กุลสอนนาน นาย 2351 

075860303028-22   วีระศักด์ิ  สุนทะวงค- นาย 2352 

075860303025-83   ศรรตยา  บัวปาน นาย 2353 

075860303038-14   ศศิธร  วรรณฤกษ- นางสาว 2354 

075860303023-35   ศิริพร  คชสีห- นางสาว 2355 

075650303180-66   ศิริรักษ-  ตรีเหรา นางสาว 2356 

075650303132-77   ศิริรัตน-  จุลแสน นางสาว 2357 

075860303232-08   ศิริลักษณ-  เชยสระน�อย นางสาว 2358 

075860303037-39   ศิวะ  มีฮังไร นาย 2359 

075650303039-410   ศุภนุช  สกาวุฒานุเดช นางสาว 2360 

075650303209-311   ศุภรัตน-  ชัยกาศ นางสาว 2361 

075860303204-912   สมิตพงศ-  สกุลพงศ-ชัย นาย 2362 

075650303165-713   สรัญธร  ทองสีขาว นางสาว 2363 

075650303036-014   สโรรัตน-  เพิ่มกิตติกุล นางสาว 2364 

075650303104-615   สันธิลา  ศรีธาร- นางสาว 2365 

075860303214-816   สายัณต-  ตัวกะลัน นาย 2366 

075860303035-717   สาวิตรี  ไพรเขียว นางสาว 2367 

075650303138-418   สิทธิพงษ-  อึ่งแดง นาย 2368 

075650303122-819   สิทธิพล  ผ;องบุรุษย- นาย 2369 

075650303081-620   สิทธิภัค  กัลณา นาย 2370 

075650303176-421   สิริพร  ปIจจัง นางสาว 2371 

075650303210-122   สิริรัตน-  แจ�งกระจ;าง นางสาว 2372 

075650303123-623   สุกัญญา  สมไผ;ล�อม นางสาว 2373 

075860303211-424   สุชาดา  ลอยมา นางสาว 2374 

075860303236-125   สุชานรี  ทรัพย-โภค นางสาว 2375 

อาจารย-จิราวรรณ แก�วจินดา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 95/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650303175-626   สุดารัตน-  ขันกําเหนิด นางสาว 2376 

075650303076-627   สุดาลักษณ-  แส�ทอง นางสาว 2377 

075650303020-428   สุธิดา  ลากะสงค- นางสาว 2378 

075650303024-629   สุนิศา  อิ่มสมบัติ นางสาว 2379 

075760303035-930   สุพรรษา  มากพยัพ นางสาว 2380 

075860303041-531   สุภกฤต  โช นาย 2381 

075860303043-132   สุรีรัตน-  บุญเรืองรอด นางสาว 2382 

075650303087-333   สุวิชา  จําลองราษฎร- นาย 2383 

075860303230-434   สุวิทย-  โค�วเจริญสุข นาย 2384 

075860303210-635   เสกสิทธิ์  แซ;หล;ง นาย 2385 

075650303083-236   เสาวนีย-  นิลอัมพร นางสาว 2386 

075860303019-137   หญิง  ยอดดําเนิน นางสาว 2387 

075860303237-938   หยกมณี  อาดํา นางสาว 2388 

075650303022-039   อธิษฐาน  ลิมปVวัฒนชัย นางสาว 2389 

075860303024-140   อภิญญา  มากัง นางสาว 2390 

075650303116-041   อภิญญา  หมีเงิน นางสาว 2391 

075860303206-442   อมรเทพ  แสงกฤช นาย 2392 

075860303006-843   อวยพร  สําราญสุขทิวาเวทย- นางสาว 2393 

075860303212-244   อังคณา  ดวงบุญ นางสาว 2394 

075650303007-145   อานนท-  สุภะวัน นาย 2395 

075650303026-146   อารียา  พูนขํา นางสาว 2396 

075650303030-347   อํานาจ  คมสุภาพ นาย 2397 

075650303079-048   อินทิรา  ทองอุดม นางสาว 2398 

075650303204-449   อินธุอร  พุฒทา นางสาว 2399 

075650303090-750   อุษา  อายุพุธ นางสาว 2400 

ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 96/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 49 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860303208-01   เอนก  พูนสิริเศรษฐ- นาย 2401 

075860303242-92   ไอระดา  จิตนอก นางสาว 2402 

075660303902-23   พรชนก  ระโหฐาน นางสาว 2403 

075550303004-04   พิชญาณี  เปรมโรจน- นางสาว 2404 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร9) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075550305140-05   กีรติ  สาครวิสัย นาย 2405 

075550305053-56   จิรายุส  ห�วยหงษ-ทอง นาย 2406 

075550305506-27   เฉลิมชัย  ขจรเดชกูล นาย 2407 

075550305213-58   ชนาธิป  มณีรัตน- นาย 2408 

075550305535-19   ฐิติวัสส-  เปล่ียนบางช�าง นาย 2409 

075550305108-710   ณัฐภัทรา  หงษ-ดวง นางสาว 2410 

075550305079-011   บุญฤทธิ์  สุนทรา นาย 2411 

075550305033-712   ปIญจพล  ตันติจิบูรณ- นาย 2412 

075550305217-613   รัชดา  ภิรมย-นิ่ม นางสาว 2413 

075550305115-214   ศิวลัคน-  ถนอมจิตร นางสาว 2414 

075550305078-215   สถาพร  พรมชาติ นาย 2415 

075550305057-616   สันต-  ศรีสนธิ์ นาย 2416 

075550305523-717   สุนันท-  สัจจะสถาพร นางสาว 2417 

075550305067-518   สุปรียา  สมศรี นางสาว 2418 

075550305518-719   สุภาภรณ-  แก�วมอญ นางสาว 2419 

075550305106-120   สุรินันท-  เอี่ยมดี นางสาว 2420 

075550305076-621   เอกวุฒิ  ศิริพนาวัลย- นาย 2421 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860305059-522   กนกวรรณ  รอดพันธ- นางสาว 2422 

075650305119-223   กมลวรรณ  ดวงมณี นางสาว 2423 

075650305121-824   กรวิชญ-  พรหมหล�าวรรณ นาย 2424 

075650305002-025   กฤษฎา  สังขีด นาย 2425 

อาจารย-ณรงค-ฤทธิ์ ธีระเวช

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 97/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 49 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650305128-326   กัลยาณี  สมบัน นางสาว 2426 

075860305079-327   กิตติกรณ-  สุภีกิจ นาย 2427 

075650305130-928   กิติญาพา  รักษาผล นางสาว 2428 

075760305704-829   กุลธร  กองศิลปV นาย 2429 

075860305022-330   เกริกยุทธ  แสงภู นาย 2430 

075650305020-231   เกียรติพงษ-  อยู;สุข นาย 2431 

075650305001-232   คริษฐ-  รุ;งเรือง นาย 2432 

075650305144-033   จตุภูมิ  เพชรรัตน- นาย 2433 

075860305007-434   จักรกฤษณ-  เกียรติโรจนรัตน- นาย 2434 

075650305104-435   จิดาภา  กีบุญมี นางสาว 2435 

075650305110-136   จิตรดี  สร�อยสุข นางสาว 2436 

075650305207-537   จิตรานุช  จิรกิจไพบูลย- นางสาว 2437 

075860305028-038   จิรานันท-  ร่ืนสนธิ์ นางสาว 2438 

075650305106-939   จิราวรรณ  บังเอิญ นางสาว 2439 

075650305005-340   จีรายุ  สุนทรน�อย นาย 2440 

075650305109-341   จุฑาทิพย-  แต;นสุ;ย นางสาว 2441 

075860305068-642   เจนจิรา  เครือบุญมา นางสาว 2442 

075860305055-343   เจศิษฏ-  อุษานภวิถี นาย 2443 

075650305114-344   ฉัตรสิริน  มัจฉาฉ่ํา นางสาว 2444 

075860305085-045   ชญาภา  ไกรสมโภชน- นางสาว 2445 

075860305021-546   ชนะพล  โชติสมบัติไพบูลย- นาย 2446 

075650305069-947   ชนิตา  สุขโต นางสาว 2447 

075760305710-548   ชวลิต  สร�างสม นาย 2448 

075650305515-149   ชัยชวัชร-  รัชญาอิสรานิธิ นาย 2449 

075860305080-150   ชัยยุทธ  ไชยเสนา นาย 2450 

อาจารย-เกียรติศักด์ิ ลาภพาณิชยกุล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 98/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 50 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650305006-11   ชัยวัฒน-  ช่ืนชม นาย 2451 

075650305113-52   ชานนท-  แสงสีเขียว นาย 2452 

075650305059-03   ชุติมา  นํ้าใจสุข นางสาว 2453 

075760305718-84   ชุติมา  วิลัย นางสาว 2454 

075650305112-75   ฐานภา  จันทร-เพ็ง นางสาว 2455 

075650305122-66   ฐานิตา  นวมจิตร นางสาว 2456 

075650305502-97   ฐาปนีย-  นามศรี นางสาว 2457 

075650305129-18   ฐิติรัตน-  รัตนตรียานุภาพ นางสาว 2458 

075860305011-69   ณัฐกิจ  ภูพันนา นาย 2459 

075650305205-910   ณัฐชนน  สุวรรณรัตน- นาย 2460 

075650305066-511   ณัฐธิดา  ไวยเนตตา นางสาว 2461 

075650305217-412   ณัฐนรี  อยู;ศรี นางสาว 2462 

075650305014-513   ณัฐพล  แก�วแดง นาย 2463 

075650305024-414   ณัฐพล  เคนบุบผา นาย 2464 

075760305097-715   ณัฐพล  ตะติฉิม นาย 2465 

075650305206-716   ณัฐพล  โภคา นาย 2466 

075860305013-217   ณัฐพัชญ-  คงกิตติทรัพย- นาย 2467 

075650305090-518   ณัฐภัทร-  พิรพัฒน- นาย 2468 

075650305030-119   ณัฐภัทร  แจ�งจั่น นาย 2469 

075760305708-920   ณัฐวัฒน-  เสมใจดี นาย 2470 

075650305065-721   ณัฐวุฒิ  ชลายนนาวิน นาย 2471 

075650305208-322   ณัฐวุฒิ  ทรงศิลปVสอาด นาย 2472 

075650305026-923   ณัฐวุฒิ  ร่ืนจิตต-อมร นาย 2473 

075650305003-824   ณัฐวุฒิ  เส่ียงวงศ- นาย 2474 

075650305135-825   ณัฐสิทธิ์  แสงสําอางค- นาย 2475 

ผศ.ศิริรัตน- ชํานาญรบ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 99/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 50 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650305060-826   ถิรพันธุ-  กษมานนท- นาย 2476 

075650305521-927   ทศพล  ติวัฒนเจริญผล นาย 2477 

075760305702-228   ทูน  มะคงสุข นาย 2478 

075650305240-629   ธนกฤช  ทองสืบสาย นาย 2479 

075650305031-930   ธนพล  วงเทียนทอง นาย 2480 

075760305712-131   ธนภรณ-  แสงเทศ นางสาว 2481 

075860305087-632   ธนภูมิ  รัชวัตร นาย 2482 

075760305067-033   ธนศักด์ิ  สุวรรณ- นาย 2483 

075860305082-734   ธนัท  โพธิ์เอี่ยม นาย 2484 

075860305001-735   ธัญวดี  คชสีห- นางสาว 2485 

075650305131-736   ธันยพร  ทองอร;าม นางสาว 2486 

075860305054-637   ธารวิมล  จันล�อม นางสาว 2487 

075650305527-638   ธิราพร  กํามณี นางสาว 2488 

075650305507-839   นพพล  ยิ้มเสมียน นาย 2489 

075650305064-040   นรุตม-  รัตนศรี นาย 2490 

075860305006-641   นัฐพล  แซ;เล็ก นาย 2491 

075650305215-842   นัทธิดา  นาคมา นางสาว 2492 

075650305209-143   นันทิชา  น�อยกมล นางสาว 2493 

075760305736-044   นิรมล  เอนกอนันต- นางสาว 2494 

075650305078-045   เนตรนภา  เหียบประโคน นางสาว 2495 

075650305011-146   ปรมินทร-  มูลจวง นาย 2496 

075650305511-047   ประทุมวรรณ  วันเพ็ญ นางสาว 2497 

075650305034-348   ประภาพร  ภูมิกระจ;าง นางสาว 2498 

075860305026-449   ประวีร-  ศรีน�อย นาย 2499 

075860305003-350   ปริญญา  ปรางงามเปล;ง นาย 2500 

อาจารย-อารีย- มยังพงษ-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 100/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 51 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650305055-81   ปริญพัชร-  พิมพ-สกุลชัย นางสาว 2501 

075760305090-22   ปวริศ  สายพงษ- นาย 2502 

075650305088-93   ปIญญาพร  แก�วสุกแท� นางสาว 2503 

075650305075-64   ปIณณวิชญ-  สาริกา นาย 2504 

075650305214-15   ปIทมนันทน-  เมธัสกุลกิตติ นางสาว 2505 

075650305242-26   ปางฉาย  สุโพธิ์ นางสาว 2506 

075650305133-37   ปานชนก  เพ็ชรตะกั่ว นางสาว 2507 

075650305125-98   ป�ญารัตน-  จิตติรังสรรค- นางสาว 2508 

075860305084-39   ป�ยะพันธ-  สามขุนทด นาย 2509 

075650305537-510   ป�ยะวัฒน-  ช�างเจริญ นาย 2510 

075650305052-511   ปุณยวีร-  พรกุลวัฒน- นาย 2511 

075650305506-012   พรทิรา  อินทร-พรหม นางสาว 2512 

075650305124-213   พรพรรณ  วงษ-ทอง นางสาว 2513 

075650305509-414   พรรษกร  สินสอน นางสาว 2514 

075650305229-915   พรศิริ  เหล;าเสพล นางสาว 2515 

075650305530-016   พลเชฏฐ-  เฉิดละออ นาย 2516 

075860305039-717   พานทอง  รุ;งอนันต-กุลสิริ นางสาว 2517 

075650305008-718   พิทยา  อุ;นเจริญ นาย 2518 

075760305735-219   พิมพ-ประภา  อร;ามเล่ือม นางสาว 2519 

075650305210-920   พิราพรรณ  บรรพบุตร นางสาว 2520 

075650305019-421   พีรพล  เก;งกาจ นาย 2521 

075860305060-322   พีรพัฒน-  ศรีมันตะ นาย 2522 

075650305051-723   พีระสิทธิ์  สุวรรณไตร นาย 2523 

075650305143-224   ภคนาต  ชินรัตนา นาย 2524 

075650305522-725   ภาณุพล  เจริญมาศ นาย 2525 

อาจารย-ศรีนาย คุเณนทราศัย

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 101/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 51 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650305053-326   ภานุรุจ  เหลืองสมใจ นาย 2526 

075760305741-027   ภูรีรัตน-  พารอด นางสาว 2527 

075650305116-828   ภูวนาท  หอมร่ืน นาย 2528 

075650305081-429   ภูสิทธิ์กันต-  อินทร-สําราญ นาย 2529 

075650305103-630   มานะ  เช้ือวงศ- นาย 2530 

075650305028-531   ยงยศ  ศักด์ิศรีพิพัฒน- นาย 2531 

075650305504-532   ยุพดี  อ�นคง นางสาว 2532 

075650305225-733   รังรอง  แรงเขตรกิจ นางสาว 2533 

075860305038-934   รัฐพล  ปทุมมารนันทน- นาย 2534 

075860305024-935   รุ;งโรจน-  พูลเกษม นาย 2535 

075650305108-536   ฤทธิกร  อินทร-น�อย นาย 2536 

075650305203-437   วชิราภรณ-  คงสุวรรณ- นางสาว 2537 

075650305134-138   วนิศา  แพงภักด์ิ นางสาว 2538 

075860305051-239   วรณัน  ณัฐธนชัยกุล นางสาว 2539 

075760305715-440   วรรณวิภา  พรมศิริ นางสาว 2540 

075650305054-141   วันชัย  จิตรธนวัน นาย 2541 

075650305137-442   วันเพ็ญ  สว;างเมฆ นางสาว 2542 

075650305226-543   วิธวินท-  หนูนัง นาย 2543 

075650305230-744   วิธิวัต  อุทาน นาย 2544 

075650305118-445   วีนัส  ฉัตรแหลม นางสาว 2545 

075650305058-246   วีระยุทธ  เพชรกลาง นาย 2546 

075860305017-347   วุฒิพงศ-  แก�วเนย นาย 2547 

075860305020-748   ศตายุ  สุทธิวิริยะกุล นาย 2548 

075650305126-749   ศรินทร-ญา  โพธิ์นุ;ม นางสาว 2549 

075760305714-750   ศศิพร  เขียวรัมย- นางสาว 2550 

ผศ.ทัศนีย- โพธิสรณ-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 102/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 52 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650305213-31   ศักราวุธ  อิ่มสมัย นาย 2551 

075650305220-82   ศิริพร  แสงกระโทก นางสาว 2552 

075650305222-43   ศิวพงษ-  คงไชย นาย 2553 

075650305077-24   ศุภกร  สะท�านธรนิล นาย 2554 

075760305063-95   ศุภณัฐ  อุ;ยประเสริฐ นาย 2555 

075860305031-46   ศุภิสรา  แพพิมาน นางสาว 2556 

075650305212-57   สนิษฐา  ขันธศักดิ์ นางสาว 2557 

075860305083-58   สมชาย  ชนะมงคล นาย 2558 

075650305232-39   สมภพ  สุวรรณประดิษฐ- นาย 2559 

075760305076-110   สมหมาย  แก�วทอง นาย 2560 

075860305030-611   สรจิตต-  ศรีนรดิษฐ-เลิศ นาย 2561 

075650305068-112   สรวุฒิ  ทรัพย-อัมพร นาย 2562 

075650305224-013   สรายุทธ  พินยะเพียร นาย 2563 

075660305025-014   สาโรจน-  อุทัยศรี นาย 2564 

075650305219-015   สิทธิรักษ-  โพธิ์ชู นาย 2565 

075860305063-716   สุฑัตตา  สุวรรณทัต นางสาว 2566 

075860305066-017   สุณัฐธิดา  ใจมนต- นางสาว 2567 

075650305083-018   สุทัตตา  ลําดับศรี นางสาว 2568 

075860305065-219   สุทิดา  กุตัน นางสาว 2569 

075650305073-120   สุธี  ศรีเสง่ียม นาย 2570 

075650305035-021   สุพัชชา  ลําดับศรี นางสาว 2571 

075650305107-722   สุภัสรา  จันทร-ประชา นางสาว 2572 

075760305720-423   สุภาวดี  นิพัทธ-ชัยกุล นางสาว 2573 

075650305080-624   สุรศักด์ิ  จันทร-อ;อน นาย 2574 

075650305120-025   หน่ึงฤทัย  กมลน�อย นางสาว 2575 

ผศ.จิรพร มหาอินทร-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 103/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 52 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650305105-126   หน่ึงฤทัย  อินตรา นางสาว 2576 

075860305056-127   หัสยา  กันเขียว นางสาว 2577 

075860305071-028   อติเทพ  ธรรมเนียมดี นาย 2578 

075650305061-629   อนวัช  กล่ันอักโข นาย 2579 

075650305211-730   อนันต-ชัย  วงศ-บุญมี นาย 2580 

075650305071-531   อนิวรรต  แสงแก�ว นาย 2581 

075860305057-932   อนิสรา  บุญปลอด นางสาว 2582 

075650305141-633   อภิชญา  สีสันต- นางสาว 2583 

075650305070-734   อภิสิทธิ์  อมรชาญชัยกุล นาย 2584 

075760305717-035   อรณิชา  จรูญเกียรติธนา นางสาว 2585 

075650305140-836   อรทัย  จําปาทอง นางสาว 2586 

075760305740-237   อรพรรณ  ศรีทา นางสาว 2587 

075760305080-338   อรัณ  สมนีย- นาย 2588 

075650305513-639   อริยะ  ยิ้มเจริญ นาย 2589 

075650305032-740   อลงกรณ-  รัศมี นาย 2590 

075650305138-241   อะกีร;า  เซยะ นาย 2591 

075650305505-242   อักคคม  ฉิมพาลี นาย 2592 

075650305221-643   อัชฌา  วงษ-จิตร นางสาว 2593 

075860305029-844   อัญชลีพร  พรมพิชัย นางสาว 2594 

075650305228-145   อาเขต  แก�วสว;าง นาย 2595 

075860305053-846   อารีวงศ-  วงศ-บุญเกิด นางสาว 2596 

075650305139-047   อิศรางกูร  นันนุ;ม นาย 2597 

075760305094-448   อิสระ  กันภัย นาย 2598 

075860305014-049   อิสริยะ  คงแก�ว นาย 2599 

075860305036-350   เอกณัฐ  จันทร-สิทธินนท- นาย 2600 

อาจารย-วริสรา ยงย่ิงประเสริฐ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 104/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 53 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075760305733-71   แอนนา  บุญปริก นางสาว 2601 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650306009-42   กชกร  ภูเด;นไสย นางสาว 2602 

075650306018-53   กมลวรรณ  จุลโรจน- นางสาว 2603 

075650306031-84   กัญญา  บุญเล้ียงมา นางสาว 2604 

075650306081-35   คุณัญญา  ธนาโอฬาร นางสาว 2605 

075650306016-96   จริญา  ชัยสีหา นางสาว 2606 

075650306037-57   จารุวรรณ  ประสมศิลปV นางสาว 2607 

075650306035-98   จุฬารัตน-  สวัสด์ิอักษรช่ืน นางสาว 2608 

075650306064-99   เจนจิรา  ย;าล;า นางสาว 2609 

075650306074-810   ชนันพร  ศรีไทย นางสาว 2610 

075650306023-511   ชรินธร  ธงภักด์ิ นางสาว 2611 

075650306028-412   ชลดา  ตูมทอง นางสาว 2612 

075650306039-113   ชิดชนก  พูลเวช นางสาว 2613 

075650306061-514   ชินรัตน-  นาคะสนธิ์ นาย 2614 

075650306041-715   โชติสุพงศ-  กิจไพศาลศักด์ิ นาย 2615 

075650306088-816   ฐิตาภา  ราชธานี นางสาว 2616 

075650306001-117   ณัฎฐญา  นุกูลวงษ- นางสาว 2617 

075650306043-318   ณัฐกานต-  เกื้อสกุล นาย 2618 

075650306091-219   ณัฐญา  กิจแสวง นางสาว 2619 

075650306059-920   ณัฐวุฒิ  เสือแก�ว นาย 2620 

075650306065-621   ณิชาภัทร  ใจเด็ด นางสาว 2621 

075650306036-722   ณิฐิกานต-  สุทธิสอาด นางสาว 2622 

075650306019-323   ดวงฤทัย  เคนจันทึก นางสาว 2623 

075650306062-324   ดาวเรือง  สุขสุศรี นางสาว 2624 

075650306008-625   ทับทิม  แม�นเมือง นางสาว 2625 

อาจารย-ขวัญฤทัย บุญยะเสนา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 105/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 53 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650306054-026   ธนกร  โพธิ์เจริญ นาย 2626 

075650306070-627   ธนัชพร  บุบผาสกุลทิพย- นางสาว 2627 

075650306052-428   ธมลวรรณ  ปSอมเมือง นางสาว 2628 

075650306012-829   ธัชนนท-  ถึงวงศ- นาย 2629 

075650306069-830   นฤพนธ-  สุขศรีเด;น นาย 2630 

075650306057-331   นฤมล  พุทธดอน นางสาว 2631 

075650306006-032   บงกช  ชวลิตพงศ-พันธุ- นางสาว 2632 

075650306071-433   ปานัฐ  เกิดผล นาย 2633 

075650306027-634   พรเพชร  กิติญาณทรัพย- นางสาว 2634 

075650306079-735   พิสุทธิ์  เวชสิทธิ์ นาย 2635 

075650306021-936   ภัทรา  จารึกโพธิ์ นางสาว 2636 

075550306026-037   ภาพิมล  ดรุณวัติ นางสาว 2637 

075650306075-538   ภาวนา  โนนวงศา นางสาว 2638 

075650306010-239   มินตรา  พวงทองดี นางสาว 2639 

075650306093-840   มุฑิตา  จันทร-พิทักษ- นางสาว 2640 

075650306030-041   เรไร  สุวรรณคงคา นางสาว 2641 

075650306029-242   ฤทธินันท-  ไวศยะสุวรรณ- นาย 2642 

075650306053-243   ลลิตา  สุทธิสน นางสาว 2643 

075650306056-544   วรรณา  ช่ืนบาน นางสาว 2644 

075650306066-445   วราพร  เศษน�อย นางสาว 2645 

075650306086-246   วารุณี  อินทร-โสภา นางสาว 2646 

075550306067-447   วิภาวรรณ  พ;วงพรหม นางสาว 2647 

075650306034-248   ศศิวิมล  พลับดี นางสาว 2648 

075650306080-549   ศิตา  มิถุรากร นางสาว 2649 

075650306089-650   ศิริขวัญ  ธาดาจร นางสาว 2650 

อาจารย-บุญญิสา พ;วงเสมา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 106/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 54 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650306072-21   ศุภนุช  ทรัพย-สอน นางสาว 2651 

075650306038-32   สาวิณี  พิณพงษ- นางสาว 2652 

075650306026-83   สุธิดา  วรดิสพรพงษ- นางสาว 2653 

075650306015-14   สุธิตา  กริตาคม นางสาว 2654 

075650306042-55   สุธีรา  วิชิตพรชัย นางสาว 2655 

075650306024-36   สุภาวดี  เฉิดอารีกิจ นางสาว 2656 

075650306090-47   สุรเดช  วงค-แดง นาย 2657 

075650306007-88   สุรารักษ-  ศรีเสง่ียม นางสาว 2658 

075550306022-99   สุวิมล  สุปIตติ นางสาว 2659 

075650306020-110   หน่ึงฤทัย  อิสโร นางสาว 2660 

075650306033-411   เหมือนฝIน  นิตยศร นางสาว 2661 

075650306067-212   อภัสสร  บัวเกิด นางสาว 2662 

075650306084-713   อภิรุจี  ศรีชาวไร; นางสาว 2663 

075650306004-514   อลิสา  ปรีชาพัฒนานนท- นางสาว 2664 

075650306005-215   อังคณา  โพธิวัฒน- นางสาว 2665 

075650306017-716   อารียา  สดคมขํา นางสาว 2666 

075650306078-917   อุษณีย-  ชุ;มเย็น นางสาว 2667 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว-างประเทศ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650316751-918   SONAM  WANGDI Mr. 2668 

075650316758-419   TASHI  DORJI Mr. 2669 

075750316753-320   UGYEN  DORJI Mr. 2670 

075650316753-521   YONTEN   Mr. 2671 

075550316713-122   กรกช  เจียกใจ นาย 2672 

075650316701-423   กรกมล  ก}งอุบล นางสาว 2673 

075650316702-224   จันทิมา  ฮงเจริญ นางสาว 2674 

075650316716-225   จินตนา  แก�วดี นางสาว 2675 

อาจารย-ศิริภรณ- ศิลปวานิช

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 107/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 54 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว-างประเทศ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650316723-826   ญาดา  อุนธุระเลิศ นางสาว 2676 

075650316719-627   ณัฐกานต-  บุญส;ง นางสาว 2677 

075650316718-828   ณัฐนนท-  นาคประดิษฐ- นาย 2678 

075650316711-329   ทณคร  วิเศศศุข นางสาว 2679 

075650316715-430   ธนพร  วะระทุม นางสาว 2680 

075650316717-031   ธนิดา  เต้ียบํารุงญาติ นางสาว 2681 

075650316722-032   ธันยพร  ทองคํา นางสาว 2682 

075650316724-633   นันท-ธิดา  จั่นเพชร- นางสาว 2683 

075650316703-034   เบญญาภา  วิรุฬห-ภิญโญ นางสาว 2684 

075650316728-735   พนิดา  มงคลสวัสด์ิ นางสาว 2685 

075650316712-136   พรรณิภา  อุทารเวสารัช นางสาว 2686 

075650316710-537   พรลภัส  หิมารัตน- นางสาว 2687 

075650316721-238   พันธ-พรหม  สมัครการ นาย 2688 

075650316707-139   มินตรา  วรพาณิชการ นางสาว 2689 

075650316709-740   วันวิสา  เวียงสงค- นางสาว 2690 

075650316705-541   ศิรารัศม์ิ  ขําคง นางสาว 2691 

075650316704-842   อรชุน  จันทร-ศรีธัญโกส นาย 2692 

075650316713-943   อรปรียา  ขําวิลัย นางสาว 2693 

075650316706-344   อรพินท-  อุตสาหตัน นางสาว 2694 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650307027-545   กุลทรัพย-  สมบัติ นางสาว 2695 

075650307041-646   ฐิมาภรณ-  ภูมิมิตร นางสาว 2696 

075650307004-447   ณัฐวุฒิ  กิจการดุลยเขต นาย 2697 

075650307013-548   นรินทรา  ภูวภาณุภรณ- นางสาว 2698 

075650307011-949   นริศรา  เนตรสกุลณี นางสาว 2699 

075650307031-750   นีตา  ลาล นางสาว 2700 

อาจารย-รัตนาวลี ไม�สัก

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 108/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 55 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650307019-21   ปวริศา  สุโพณะ นางสาว 2701 

075650307023-42   ปIญญพัฒน-  ศิริวาจา นางสาว 2702 

075650307018-43   ปIญญาวดี  ติณนพิสุทธิ์ นางสาว 2703 

075650307037-44   ภัทรภณ  ส;องสิริ นาย 2704 

075650307035-85   รัตน-กาญจน-  สรณะไตร นางสาว 2705 

075650307024-26   รุ;งโรจน-  เทียนสว;างชัย นาย 2706 

075650307012-77   วรวิช  ประวิงวงศ- นาย 2707 

075650307034-18   วันทนา  วรรณกิจ นางสาว 2708 

075650307042-49   วุฒิโชค  สายวัน นาย 2709 

075650307020-010   ศดานันท-  ศิริเขต นางสาว 2710 

075550307044-211   ศศิธร  จิ๋วพัฒนกุล นางสาว 2711 

075650307025-912   ศศิธร  ดีสะเมาะ นางสาว 2712 

075650307006-913   ศิริลักษณ-  เกิดภู; นางสาว 2713 

075650307030-914   ศุกัญยาภรณ-  ผลดกฤทธิ์ติภู นางสาว 2714 

075650307005-115   สุจิตรา  โคไธสง นางสาว 2715 

075650307026-716   สุชาดา  กล�าหาญ นางสาว 2716 

075650307001-017   อทิตยา  ฉัตรธง นางสาว 2717 

075650307017-618   อรพรรณ  กนกรัตน-วิทย- นางสาว 2718 

075650307029-119   อัญธิยารัตน-  สังข-อ่ํา นางสาว 2719 

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650304853-720   กนกพร  ช;วยเกื้อ นางสาว 2720 

075860304108-121   กนกพร  ภู;พวง นางสาว 2721 

075860304118-022   กนกวรรณ  แคไธสง นางสาว 2722 

075860304633-823   กนกวรรณ  ณ ตะกั่วทุ;ง นางสาว 2723 

075760304025-924   กนกวรรณ  มีแสง นางสาว 2724 

075650304730-725   กนกวรรณ  รักษาแก�ว นางสาว 2725 

ผศ.สิริบุปผา อุทารธาดา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 109/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 55 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650304712-526   กนกอร  กิจเจริญ นางสาว 2726 

075650304688-727   กนกอร  จองลีพันธ- นางสาว 2727 

075650304617-628   กมลชนก  พรหมชนะ นางสาว 2728 

075650304826-329   กรัญญา  เหลือรักษ- นางสาว 2729 

075650304697-830   กฤติกา  เกียรติคงสถิต นางสาว 2730 

075860304073-731   กัญญา  แก�วเจริญ นางสาว 2731 

075860304634-632   กัญญารัตน-  วิทยาประสงค- นางสาว 2732 

075860304668-433   กันธิชา  ศรีสุริยามินทร- นางสาว 2733 

075860304060-434   กาญจนา  ขวัญเจริญ นางสาว 2734 

075650304813-135   กานต-ธิดา  พัฒนา นางสาว 2735 

075650304761-236   กิตติญาพร  หมากมานทิล นางสาว 2736 

075650304860-237   กิตติยา  กาญจนวิเชียร นางสาว 2737 

075650304675-438   กิติมา  คงอิ่ม นางสาว 2738 

075860304015-839   กุ�งนาง  จงกัน นางสาว 2739 

075650304880-040   กุลธิดา  มาลัยแก�ว นางสาว 2740 

075650304612-741   เกษมพงศ-  มณีรัสยากร นาย 2741 

075860304053-942   เกียรติศักด์ิ  พุทธาภิวันท- นาย 2742 

075860304024-043   โกมล  ลักษณะกุลบุตร นาย 2743 

075650304726-544   ขนิษฐา  ป�Wนทอง นางสาว 2744 

075860304023-245   ขวัญชนก  สุโพธิ์ นางสาว 2745 

075650304609-346   ขวัญธนา  วรฤทธิ์ นางสาว 2746 

075650304625-947   คณิณ  นารถ นาย 2747 

075860304001-848   จรรยมณฑน-  เฟ[Wองฟู นางสาว 2748 

075860304031-549   จริยา  ม่ันคง นางสาว 2749 

075860304732-850   จริยาภรณ-  เครือเล็ก นางสาว 2750 

ผศ.ทิพสุดา คมวงศ-วิวัฒน-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 110/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 56 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860304067-91   จอมขวัญ  ดอกไธสง นางสาว 2751 

075650304778-62   จักรกฤช  พูลพงษ- นาย 2752 

075860304056-23   จักรกฤษ  ยังเขียวสด นาย 2753 

075760304730-44   จารุวรรณ  พ;วงทอง นางสาว 2754 

075860304054-75   จิตรวดี  ศรีเดือน นางสาว 2755 

075860304711-26   จิตรา  คําหารพล นางสาว 2756 

075650304856-07   จิรพงษ-  จิรเจษฎาพร นาย 2757 

075860304667-68   จิรัฐติกาล  นิเลาะ นางสาว 2758 

075860304653-69   จิราภรณ-  เขียวจู นางสาว 2759 

075860304076-010   จิราภรณ-  พ;วงพี นางสาว 2760 

075860304637-911   จิราวัฒน-  ปIญจมาตย- นาย 2761 

075860304119-812   จุฑามาศ  กี้ฮ้ัว นางสาว 2762 

075650304740-613   จุฑามาศ  ยิ้มแย�ม นางสาว 2763 

075650304728-114   จุฑารัตน-  จรสุข นางสาว 2764 

075650304754-715   จุรินทร-มาศ  บุญเกิด นางสาว 2765 

075650304887-516   เจกิตาห-  อินทร-พักทัน นางสาว 2766 

075860304635-317   ฉัตรชนันท-  สุขบัว นางสาว 2767 

075860304027-318   ฉายอรุณ  เนียมนุช นางสาว 2768 

075860304708-819   เฉลิมชัย  สังข-ยิ้ม นาย 2769 

075650304615-020   เฉลิมพล  สุขศรีบางเตย นาย 2770 

075650304623-421   ชฎาธาร  พิบูลย- นางสาว 2771 

075860304714-622   ชนิดา  บัวผัน นางสาว 2772 

075650304779-423   ชนิภรณ-  กล่ินแก�ว นางสาว 2773 

075860304106-524   ชลธิชา  ชนะศึก นางสาว 2774 

075650304775-225   ชลลัดดา  จุลกทัพพะ นางสาว 2775 

อาจารย-คัมภีร- เนตรอัมพร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 111/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 56 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860304004-226   ชุตินธร  มีบํารุง นางสาว 2776 

075650304812-327   ชุตินันท-  สุวรรณนิตย- นางสาว 2777 

075860304057-028   โชคอนันต-  พันธานุรักษ- นาย 2778 

075650304698-629   โชติรส  เทียนทองคํา นางสาว 2779 

075650304683-830   ฐิญาณี  ขจรศรีพิทักษ- นางสาว 2780 

075650304723-231   ฐิตินันท-  มาทอง นางสาว 2781 

075860304736-932   ฐิติพร  โนนตูม นางสาว 2782 

075860304080-233   ณฤทัย  วิมุกตานนท- นางสาว 2783 

075860304087-734   ณัฏฐรินทร-  ธรรมวณิชย- นาย 2784 

075650304836-235   ณัฐชกร  ประวันเต นางสาว 2785 

075650304795-036   ณัฐชนก  ฉิมคีรี นางสาว 2786 

075860304112-337   ณัฐญาดา  เกษโร นางสาว 2787 

075860304721-138   ณัฐนรี  ปIถวี นางสาว 2788 

075860304088-539   ณัฐนิชา  เหลืองพวงเพชร นางสาว 2789 

075650304830-540   ณัฐพงศ-  ประสงค-ธรรม นาย 2790 

075650304732-341   ณัฐพร  ภูคงสด นางสาว 2791 

075650304630-942   ณัฐภัทร  ควรชม นาย 2792 

075860304113-143   ณัฐวุฒิ  ธรรมปรีชา นาย 2793 

075650304607-744   ณิชาภา  ประดิษฐสอน นางสาว 2794 

075860304640-345   ณิชารีย-  เพชรอาวุธ นางสาว 2795 

075650304666-346   ดนยา  นิมมลกุล นางสาว 2796 

075860304619-747   ดลนภา  หอมสุวรรณ นางสาว 2797 

075650304780-248   ดวงกมล  เจริญรวย นางสาว 2798 

075650304866-949   ดวงกมล  รักประเสริฐ นางสาว 2799 

075650304843-850   ดวงกมล  อภัยสันติพงษ- นางสาว 2800 

อาจารย-ศรายุทธ- ยิ้มเรือน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 112/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 57 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650304741-41   ดวงใจ  เสมสวัสด์ิ นางสาว 2801 

075860304632-02   แดง  ประกิรนา นาย 2802 

075650304660-63   ตวงพร  สุวรรณรัต นางสาว 2803 

075860304610-64   ตุลา  หน;องพงษ- นาย 2804 

075650304653-15   ทัศนีย-  มุทาพร นางสาว 2805 

075860304620-56   ทิฆัมพร  รสชา นางสาว 2806 

075650304719-07   ทิพยาภรณ-  ใจซ่ือกุล นางสาว 2807 

075650304633-38   เทวฤทธิ์  มุสิกชาต นาย 2808 

075650304805-79   ธนพร  กรับทอง นางสาว 2809 

075860304017-410   ธนพรรณ  หงษ-ตนุ นางสาว 2810 

075860304030-711   ธนพรรณ  เอนกสุรพจน- นางสาว 2811 

075860304090-112   ธนภัทร  พัฒนาภินันท- นาย 2812 

075650304734-913   ธนวรรณ  เต็มดวง นางสาว 2813 

075860304666-814   ธนวรรธน-  เอี่ยมพงษ- นาย 2814 

075650304603-615   ธนะสาร  พันธุ-ประวงษ- นาย 2815 

075860304669-216   ธัชมาพรรณ  โตสอย นางสาว 2816 

075860304672-617   ธัญญลักษณ-  ชาภู;ทอง นางสาว 2817 

075650304777-818   ธัญญลักษณ-  น�อมศิริ นางสาว 2818 

075860304636-119   ธัญเรศร-  เกษภิบาล นางสาว 2819 

075650304678-820   ธัญวลัย  สว;างฟSา นางสาว 2820 

075650304700-021   ธันทิวา  พรมลี นางสาว 2821 

075650304715-822   ธันยกร  พลอยประเสริฐ นาย 2822 

075860304077-823   ธันย-ชนก  อินทอง นางสาว 2823 

075860304677-524   ธิดา  จันดวงตา นางสาว 2824 

075860304735-125   ธีรวัฒน-  ไชยสลี นาย 2825 

อาจารย-สโรชิน แผ�วพลสง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 113/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 57 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860304712-026   นงนุช  สมัญญา นางสาว 2826 

075650304794-327   นที  สําเริง นาย 2827 

075650304702-628   นพพล  สัมพันธ-แพ นาย 2828 

075650304738-029   นพรัตน-  พันธุ-จันทับ นาย 2829 

075860304066-130   นภรัตน-  พันธุ-มณฑา นางสาว 2830 

075860304089-331   นราวัลย-  สุขเสริม นางสาว 2831 

075860304114-932   นริศรา  เต็งล้ิม นางสาว 2832 

075860304661-933   นฤมล  เสริญไธสงค- นางสาว 2833 

075860304033-134   นลิญา  บริสุทธิ์ นางสาว 2834 

075650304606-935   นลินี  สินลาลับ นางสาว 2835 

075650304784-436   นัชชา  คงกําเหนิด นางสาว 2836 

075860304658-537   นันท-นภัส  คงอ;อน นางสาว 2837 

075860304615-538   นันทวรรณ  โนจิตร นางสาว 2838 

075650304874-339   นันธนณัฐ  บุญจี้ นางสาว 2839 

075860304035-640   นาฏวิภา  สมพงศ- นางสาว 2840 

075650304669-741   นํ้าตาล  พหลรัตน- นางสาว 2841 

075860304601-542   นํ้าฝน  ขนขจี นางสาว 2842 

075650304706-743   นํ้าฟSา  คําหล�าทราย นางสาว 2843 

075860304062-044   นิจประภา  ฉิมเตย นางสาว 2844 

075860304611-445   เนตรสุภา  โวสงค- นางสาว 2845 

075650304771-146   บุญเอก  รักเผ่ือน นาย 2846 

075650304845-347   บุณยาพร  กาญจนเสถียรพร นางสาว 2847 

075650304733-148   บุษยา  แสงวัฒนา นางสาว 2848 

075650304770-349   เบญญาภา  คํามาพล นางสาว 2849 

075650304773-750   ปฏิญญา  ปากเกล็ด นางสาว 2850 

อาจารย-สมศรี เวิ่นทอง

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 114/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 58 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860304058-81   ปณิตา  บุญสร�าง นางสาว 2851 

075650304753-92   ปทิตตา  กมลพันธ- นางสาว 2852 

075650304890-93   ปทุมวดี  พูลวงษ- นางสาว 2853 

075860304051-34   ปนัดดา  ประเสริฐ นางสาว 2854 

075650304735-65   ปภาวี  แย�มถนอม นางสาว 2855 

075650304628-36   ปมณฑ-พัณณ-  นิลเทียม นางสาว 2856 

075650304731-57   ประกายแก�ว  กุศลส;ง นางสาว 2857 

075650304757-08   ประกายขวัญ  ดารากัย นางสาว 2858 

075860304739-39   ประวีณา  ภะวะโชติ นางสาว 2859 

075860304630-410   ปรีดาพร  ฤทธิบาล นางสาว 2860 

075650304865-111   ปรีดาพร  วิปุลากร นางสาว 2861 

075860304055-412   ปรียานุช  ตาเละมัน นางสาว 2862 

075760304671-013   ปรียานุช  เปQWยมสวัสด์ิ นางสาว 2863 

075860304102-414   ปวีณ-ธิดา  จันทร-ละออ นางสาว 2864 

075650304884-215   ปIณฐ-ชนิต  ศรีประเสริฐ นางสาว 2865 

075650304789-316   ปIทมวรรณ  โพธิ์แก�ว นางสาว 2866 

075650304762-017   ปาริชาต  เปรมศิริ นางสาว 2867 

075860304115-618   ป�ยฉัตร  พิญญาพงษ- นางสาว 2868 

075650304881-819   แฝงกมล  พหลยุทธ นางสาว 2869 

075650304748-920   พจรัตน-  ฉิมพงษ- นางสาว 2870 

075650304847-921   พนม  เอิบอาบ นาย 2871 

075650304710-922   พนารัตน-  พันธ-เหลา นางสาว 2872 

075860304621-323   พรทิพย-  แก�วประพันธ- นางสาว 2873 

075860304123-024   พรพนา  นับกลาง นางสาว 2874 

075650304838-825   พรพิชชา  คําปาน นางสาว 2875 

อาจารย-พิฐชญาณ- คาเนโกะ

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 115/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 58 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860304631-226   พรมุณี  ฤกษ-ดี นางสาว 2876 

075860304705-427   พรรณนิภา  คงตุ�ง นางสาว 2877 

075650304835-428   พรรณิดา  รักษ-จินดา นางสาว 2878 

075650304619-229   พรรวษา  โชควรุณรักษา นางสาว 2879 

075860304070-330   พรสุดา  ผลชัยดีสิงห- นางสาว 2880 

075650304638-231   พลอยชมพู  สิริกุลธนภาคย- นางสาว 2881 

075650304604-432   พัชฉริการ-  เพชรนาค นางสาว 2882 

075860304028-133   พัชรกานต-  ภูบรรทัด นางสาว 2883 

075860304025-734   พัชริดา  ไกรสร นางสาว 2884 

075650304823-035   พัชริดา  ศิริสุขนิรันดร- นางสาว 2885 

075860304072-936   พัชรีภรณ-  ไม�จันทร- นางสาว 2886 

075650304693-737   พัสตราภรณ-  หงษาวดี นางสาว 2887 

075860304639-538   พิจิตรา  รอดเขียว นางสาว 2888 

075650304701-839   พิชญานันท-  อมตวีระกุล นางสาว 2889 

075650304637-440   พิมพ-พลอย  มาลัยทัต นางสาว 2890 

075650304640-841   พิมพ-วิภา  ไพบูลย-อนันต- นางสาว 2891 

075860304068-742   พิสิทธิ์  สีตาลเด่ียว นาย 2892 

075860304659-343   เพ็ญพักตร-  เครือแก�ว นางสาว 2893 

075650304692-944   แพรวพรรณ  วงษ-ดี นางสาว 2894 

075860304018-245   ไพรินทร-  สังข-จีน นางสาว 2895 

075650304802-446   ไพสิฐ  ชาติทอง นาย 2896 

075650304815-647   ภรภัสสรณ-  สุขยืด นางสาว 2897 

075650304888-348   ภัทรานิษฐ-  วิศิษฐวัฒนาพร นางสาว 2898 

075650304857-849   ภาพิมล  ร�องเกาะเกิด นางสาว 2899 

075860304654-450   ภารตี  ฉลูศรี นางสาว 2900 

ผศ.อมรศิริ ดิสสร

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 116/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 59 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650304758-81   ภาวินี  ธนศักดิ์บัณฑิต นางสาว 2901 

075860304103-22   ภิญญา  คุณความดี นางสาว 2902 

075650304629-13   ภูเมธ  ประภากุลรัตน- นาย 2903 

075650304782-84   ภูริภัทร  ภัทรชุติกุล นาย 2904 

075650304624-25   มยุรี  ณะตะวัน นางสาว 2905 

075860304628-86   มลธิกรณ-  สาครตระกูล นางสาว 2906 

075860304702-17   มลิวรรณ  อุปทุม นางสาว 2907 

075650304672-18   มัชฌิมาพร  อยู;สินธ- นางสาว 2908 

075860304607-29   มัณทนา  จอมส;อง นางสาว 2909 

075860304034-910   มัลลิกา  ตลึงจิตต- นางสาว 2910 

075650304848-711   ม่ิงกมล  ใจนันตา นางสาว 2911 

075860304104-012   มุกรินทร-  ทองแจ;ม นางสาว 2912 

075860304734-413   เมวิกา  อูบคํา นางสาว 2913 

075860304101-614   เมษา  ม่ิงแม�น นางสาว 2914 

075650304631-715   ยอดปพน  สุขะเสวต นาย 2915 

075860304117-216   ยุพารัตน-  งอกคํา นางสาว 2916 

075650304816-417   รพีพร  ทองมาก นางสาว 2917 

075650304885-918   ระวีวัฒน-  วายุเวช นาย 2918 

075650304694-519   รัตนภรณ-  เข็มสุวรรณ- นางสาว 2919 

075860304622-120   รัตนา  เพ็ชรน�อย นางสาว 2920 

075860304715-321   รัตนากร  จันทะคีรี นางสาว 2921 

075860304713-822   รัติกานต-  อุส;าห-ดี นางสาว 2922 

075650304747-123   ฤทธิรักษ-  สาดแสงจันทร- นางสาว 2923 

075650304763-824   ฤทธิวารี  ทองอ;อน นางสาว 2924 

075650304696-025   ลลิตา  รักขวัญ นางสาว 2925 

อาจารย-ธนกร ซุ�นตระกูล

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 117/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 59 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650304729-926   ลักษณศักด์ิ  สําแดง นาย 2926 

075650304871-927   วชิราภรณ-  ศศิธร นางสาว 2927 

075650304636-628   วทัญ\ุตา  อนุปราการ นางสาว 2928 

075860304061-229   วธัญญา  ชิตเจริญ นางสาว 2929 

075860304716-130   วธูสิริ  ละดาห- นางสาว 2930 

075860304662-731   วรชิต  เลียบทวี นาย 2931 

075650304654-932   วรรณฐิตา  กิตติโก นางสาว 2932 

075650304622-633   วรรณพร  กล่ินหอม นางสาว 2933 

075650304717-434   วรรษมล  ศรีน�อย นางสาว 2934 

075860304727-835   วรวุฒิ  ศรีดงกลาง นาย 2935 

075650304667-136   วรัญญา  ประสงค-ทรัพย- นางสาว 2936 

075650304817-237   วราพร  ย;าล;า นางสาว 2937 

075860304719-538   วราภรณ-  ม่ันเกษวิริยะการ นางสาว 2938 

075860304116-439   วราภรณ-  วิชัย นางสาว 2939 

075650304708-340   วริศรา  พวงศรี นางสาว 2940 

075860304701-341   วลัยภรณ-  สิงห-โต นางสาว 2941 

075650304864-442   วลัยลักษณ-  สังข-สุวรรณ นางสาว 2942 

075650304627-543   วัชราภรณ-  แซ;เล�า นางสาว 2943 

075650304766-144   วันดี  รุ;งสว;าง นางสาว 2944 

075860304085-145   วิภา  โชติพรม นางสาว 2945 

075650304749-746   วิภาวรรณ  อยู;อุบล นางสาว 2946 

075860304722-947   วิไลพร  เภาพาน นางสาว 2947 

075650304791-948   วิวัฒน-  อยู;ดี นาย 2948 

075650304827-149   วิศรุต  อบเชย นาย 2949 

075860304019-050   วีณา  คงอยู; นางสาว 2950 

อาจารย-รณพร พิทักษ-มวลชน

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 118/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 60 ด*านซ*าย)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075860304612-21   วีณากร  แสงสอน นางสาว 2951 

075860304091-92   วีรัญชยา  โพธิ์ทองสุรกูล นางสาว 2952 

075650304786-93   เวธกา  ผ;องสว;าง นางสาว 2953 

075650304882-64   ศรัญญา  ม;วงโกสัย นางสาว 2954 

075650304877-65   ศวรรยา  สุขประเสริฐ นางสาว 2955 

075860304084-46   ศศิธร  แก�วศิลา นางสาว 2956 

075650304787-77   ศศิวรรณ  ศรีปราโมช นางสาว 2957 

075860304671-88   ศิริประภา  เห็มทอง นางสาว 2958 

075860304626-29   ศิริพร  พึ่งนิล นางสาว 2959 

075860304013-310   ศิริภัทรา  ขอหม่ันกลาง นางสาว 2960 

075650304632-511   ศิริลักษณ-  สิงห-ใหญ; นางสาว 2961 

075860304602-312   ศิริวรรณ  บุญลา นางสาว 2962 

075650304801-613   ศิริวิภา  ยังสุข นางสาว 2963 

075860304726-014   ศุภกิตต์ิ  เรืองกล่ัน นาย 2964 

075650304859-415   ศุภวิชญ-  ศิริเรือง นาย 2965 

075650304755-416   ศุภานัน  ศุภไทย นางสาว 2966 

075860304016-617   สมนพร  มูลสาร นางสาว 2967 

075860304010-918   สมัญญา  นาคะสันต- นางสาว 2968 

075650304872-719   สาธิตา  อ;อนชุ;ม นางสาว 2969 

075650304724-020   สายสุนีย-  รุ;งเรืองศรี นางสาว 2970 

075650304722-421   สาริศา  ธนูปกรณ- นางสาว 2971 

075650304846-122   สิทธินาถ  โคตรภูเขียว นาย 2972 

075650304699-423   สิมิรัน  แก;นพรหมมา นางสาว 2973 

075650304750-524   สิรภพ  ธรรมโชติ นาย 2974 

075550304021-325   สิริกร  ธรรมกร;าง นางสาว 2975 

อาจารย-บุญเรียม ทะไกรราช

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 119/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 60 ด*านขวา)

ซ*อมย-อยคณะ
.............................

ซ*อมย-อยรวม
.............................

ซ*อมใหญ-
.............................

รับจริง
24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650304616-826   สิรินาถ  แย�มโกมล นางสาว 2976 

075650304665-527   สิริประภา  รอดภัยปวง นางสาว 2977 

075650304659-828   สิริภา  อาจไพรินทร- นางสาว 2978 

075650304682-029   สุกัญญา  ยศประพันธ- นางสาว 2979 

075650304781-030   สุจิตตรา  คําใจ นางสาว 2980 

075860304086-931   สุชาดา  ใจแกล�ว นางสาว 2981 

075860304717-932   สุชาวดี  พรหมเดช นางสาว 2982 

075650304610-133   สุดา  หะนุมาส นางสาว 2983 

075650304658-034   สุดารัตน-  กล่ินสุคนธ- นางสาว 2984 

075650304799-235   สุดารัตน-  สามงามอินทร- นางสาว 2985 

075860304674-236   สุดารัตน-  หลําเจริญ นางสาว 2986 

075650304685-337   สุดารัตน-  อินนุรักษ- นางสาว 2987 

075860304105-738   สุดารัตน-  อุสังหาร นางสาว 2988 

075650304714-139   สุทัตตา  สว;างวรรณ- นางสาว 2989 

075860304029-940   สุธาทิพย-  ไวยนิทา นางสาว 2990 

075650304855-241   สุธาสินี  กิตติมิ่งมงคล นางสาว 2991 

075860304625-442   สุธิดา  ขวดแก�ว นางสาว 2992 

075650304674-743   สุนันทา  เศวตนัย นางสาว 2993 

075650304760-444   สุนิสา  หมันประเสริฐ นางสาว 2994 

075650304677-045   สุพรรณธิณี  แซ;แต� นางสาว 2995 

075860304020-846   สุพัสวี  รสหวาน นางสาว 2996 

075860304026-547   สุภัฏชกุน  โลกนิมิตร- นางสาว 2997 

075650304756-248   สุภัตรา  จรูญชัย นางสาว 2998 

075650304772-949   สุภัสสร  วงศ-กระแสมงคล นางสาว 2999 

075860304709-650   สุภาพร  ผ;องแผ�ว นางสาว 3000 

อาจารย-ศิริรัตน- พ;วงแสงสุข

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 120/123



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ*อมย-อยคณะ

.............................
ซ*อมย-อยรวม

.............................
ซ*อมใหญ-

.............................
รับจริง

24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650304873-51   สุรัสสา  วิสัตธะนาม นางสาว 3001 

075860304111-52   สุริยา  ค้ิวอําไพ นาย 3002 

075860304720-33   สุรีพร  ขุนวิชัย นางสาว 3003 

075860304120-64   สุวนันท-  คุ�มสกุล นางสาว 3004 

075860304109-95   หทัยกานต-  ม่ันคง นางสาว 3005 

075650304661-46   หทัยชนก  แก�วฉาย นางสาว 3006 

075650304691-17   หทัยชนก  สุดคุ�ม นางสาว 3007 

075650304705-98   หทัยภัทร  กิ่งแก�ว นางสาว 3008 

075650304671-39   หยาดฝน  แซ;จู นางสาว 3009 

075860304665-010   อชิรญา  ประหยัด นางสาว 3010 

075650304626-711   อโณทัย  อินนะลา นางสาว 3011 

075650304635-812   อติกานต-  เกตุพุต นางสาว 3012 

075650304759-613   อติพร  หอมช่ืน นางสาว 3013 

075650304668-914   อทิตยา  โพธิ์สุวรรณ นางสาว 3014 

075860304624-715   อธิฏิ  วงษ-จินดา นางสาว 3015 

075650304720-816   อธิวัชร-  ปาริชัยยนต- นาย 3016 

075650304680-417   อภิชญา  ธนากรวโรดม นางสาว 3017 

075860304082-818   อภิชญา  บุษบา นางสาว 3018 

075860304656-919   อภิชญา  สีโถ นางสาว 3019 

075650304736-420   อภิญญา  มีท;อธาร นางสาว 3020 

075650304725-721   อภิรดา  วิจิตรภู นางสาว 3021 

075860304663-522   อภิวัฒน-  เสนีย-วงศ- ณ อยุธยา นาย 3022 

075650304870-123   อรปรียา  นําสินจรรยาสุข นางสาว 3023 

075860304617-124   อรรคพร  หนูเมือง นางสาว 3024 

075650304824-825   อรรถพงศ-  หร่ังเผ;าพันธุ- นาย 3025 

อาจารย-ลลิดา จูมโสดา

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 121/123

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 61 ปีกด*านขวา)



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ*อมย-อยคณะ

.............................
ซ*อมย-อยรวม

.............................
ซ*อมใหญ-

.............................
รับจริง

24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

อาจารย-ณฐาพัชร- วรพงศ-พัชร-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 122/123

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 62 ปีกด*านขวา)

1  075860304608-0  นางสาว  อริญา  วางกลอน 3026 

2  075860304604-9  นางสาว  อริษา  สุขเจริญ 3027 

3  075650304634-1  นางสาว  อรุโณชา  ลวดเงิน 3028 

4  075650304889-1  นาย  อัจฉริยะ  เทพมหัสศิลปV 3029 

5  075650304765-3  นางสาว  อาริสา  ยิ้มใจบุญ 3030 

6  075650304839-6  นางสาว  อารียา  โพนเงิน 3031 

7  075650304796-8  นางสาว  อิสราภรณ-  สุวรรณเสาร- 3032 

8  075860304122-2  นางสาว  อุทุมพร  ช;างแต;ง 3033 

9  075860304069-5  นางสาว  อุบลรัตน-  ชยุติมา 3034 

10  075650304793-5  นางสาว  อุรชาภัทร  เดชาเบญจานนท- 3035 

11  075860304059-6  นางสาว  อุไรวรรณ  สวัสดีมงคล 3036 

12  075650304825-5  นางสาว  เอื้องฟSา  พละสุ 3037 

13  075550304695-4  นาย  สิทธิ  วีรานุกูล 3038 

ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

14  075650306092-0  ว;าท่ีร�อยตรี  กฤษ-  อุทัยกวิน 3039 

15  075860302051-5  ว;าท่ีร�อยตรี  ครรชิตพล  อนุมาตย- 3040 

16  075650302053-6  ว;าท่ีร�อยตรี  จักรพงศ-  นนท-นาภา 3041 

17  075860304675-9  ว;าท่ีร�อยตรี  ชนะวุฒิ  ธงทองทวี 3042 

18  075860305078-5  ว;าท่ีร�อยตรี  เดชาวัต  ฉิพิมาย 3043 

19  075760305058-9  ว;าท่ีร�อยตรี  ธนากร  แสงทิพย-กัญญา 3044 

20  075860304703-9  ว;าท่ีร�อยตรี  ธนาวุฒิ  กล่ินหอม 3045 

21  075650302327-4  ว;าท่ีร�อยตรี  ไพรัตน-  มุ;งดี 3046 

22  075760305059-7  ว;าท่ีร�อยตรี  ยศนนท-  จุ;นแพร 3047 

23  075860305019-9  ว;าท่ีร�อยตรี  สุริยะ  น�อยใหญ; 3048 

24  075760305071-2  ว;าท่ีร�อยตรี  อดินันท-  ผังรักษ- 3049 

25  075860304710-4  ว;าท่ีร�อยตรี  อรรถนนท-  สุทธิสมุทร 3050 



รหัสนักศึกษาเลข
ที่น่ัง

ช่ือ - นามสกุล ลงชื่อ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเลขใบ
ปริญญา ซ*อมย-อยคณะ

.............................
ซ*อมย-อยรวม

.............................
ซ*อมใหญ-

.............................
รับจริง

24 พ.ย.2560

 คณะบริหารธุรกิจ
ซ*อมย-อยคณะ ซ*อมย-อยรวม ซ*อมใหญ- รับจริง

075650303126-91   จรณินทร-  อ�วนหินกอง ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 3051 

075860304081-02   จิราภรณ-  เพ็งบุญตรู ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 3052 

075860304733-63   จุฑารัช  ไตรมนตรี ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 3053 

075860305074-44   ธัญทิพ  ถิระโชติ ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 3054 

075860302038-25   ปาริษา  แสงทอง ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 3055 

075650303170-76   วลีพร  ทิพย-วัฒน- ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 3056 

075860304657-77   สมัชชา  บรรจง ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 3057 

075650303127-78   อังคณา  บุณประกันภัย ว;าท่ีร�อยตรีหญิง 3058 

อาจารย-ธนภณ รัชตกุลพัฒน-

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ไม;มา   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  ต้ังครรภ-   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  พิการ/เดินช�า/น่ังรถเข็น   

   ระบุจํานวนบัณฑิต  อื่นๆ   

ลงช่ืออาจารย-กํากับแถว/รับรายงานตัว

หน�า 123/123

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 63 ปีกด*านขวา)


