
ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
A1 นางสาว กฤษณา จินดา 5301102046008
A2 นาย กฤษดา รุงวชิรา 5301202048004
A3 นางสาว กาญจนา เครือภักดี 5301102047061
A4 นาง กานดา วงศโกศลสุข 5301102048008
A5 นางสาว กิตติยา ไพเราะ 5301102047055
A6 นาย กิติภพ คูหาทัสนะดีกุล 5301102047099
A7 นางสาว กุลธิดา แสงขํา 5301102048016
A8 นางสาว เกยูร สีวิคาน 5301102047133
A9 นาย เกรียงศักดิ์ ใจหาญ 5301102047044
A10 นาย คทาวุฒิ มินาคม 5112043020
A11 นาย จตุพร แซกี้ 5301102047049
A12 นาย จตุรงค แจงไพร 5301102047052
A13 นาง จันจิรา บุญนํา 5301102048017
A14 นางสาว จันทิมา ภักดีนุฤทธิ์ 5301102047003
A15 นางสาว จันทิรา เพ็ชรเลิศ 5112041036
A16 นางสาว จารุวรรณ ตุมขาว 5201202047002
A17 นาย จิตติน วิเศษสมบัติ 5301102048020
A18 นาย จิรกิตติ์ กัลยากุล 4912041037
A19 นางสาว จุติพร ขิมลาภ 5301102047036
A20 นางสาว จุทามาศ รัตนตรัยวงค 5301102047027
A21 นาย จุมพล จ่ันเจริญ 5301202048005
A22 นาย ฉัตรชัย ฮะบุญมี 5301102047046
A23 นาง เฉลิมขวัญ สรอยทอง 5301102047101
A24 นาง ชนันตา พึ่งโภสพ 5201102041050
A25 นาย ชัยธัช พรหมเช้ือ 5301202048017
A26 นาย ชัยยุทธ ขุนเศษ 5112041025
A27 นาย ชัยวัฒน เจริญรักษ 5201102044019
A28 นาย ชาญวิทย แซจิว 4912041046
A29 นางสาว ชาลินี ชมเกร็จ 5112041048
A30 นางสาว ชุลีพร อินทรบํารุง 5201102041046
A31 นางสาว โชติกา ศรีบุญ 5301202048022

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
A32 นาย ซูกีฟลี เจะมุ 5201102045019
A33 นางสาว ญานกร กุลธนิตย 5301102046019
A34 นาย ณัฐพล คําทนต 5112041014
A35 นาย ณัฐวุฒิ จันทรแยม 5201102041008
A36 นาย ณัฐวุฒิ เจริญโชติ 5301102046021
A37 นางสาว ณัฐิดา เขียดโทน 5301102047132
A38 นางสาว ณิชชดา เอกราช 5301102047142
A39 นางสาว ณิชาภา กลิ่นผล 5301102047143
A40 นางสาว ดรุณี เข่ือนไชย 5301102047098
A41 นางสาว ดลนภา ชมดารา 5301102047096
A42 นางสาว ดวงกมล ใสเสี้ยว 5201102043041
A43 นางสาว ดวงทิวา ยศปญญา 5301102047029

ชื่อ-สกุล

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
B1 นางสาว ดวงธิดา ปสสาภัย 5301102047092
B2 นางสาว ดวงหทัย คีรีศรี 5301102048003
B3 นาย ถิรายุ อิงคสมภพ 5301102048013
B4 นางสาว ทัศนีย สอาดเอี่ยม 5301102048010
B5 นาย ทินกร มะปะเม 5301102046020
B6 นางสาว ทิพรัตน คําสิงห 5301102047025
B7 นาง ทิพวรรณ อมรทวีชัย 5301202048007
B8 นางสาว ทิวากร อินภมร 5301102047083
B9 นาย เทิดศักดิ์ ทองงาม 5301102046002
B10 นางสาว เทียนตะวัน ขํามาก 5201202047020
B11 นาย ธนัท ศรีวัฒนกุล 5301202048006
B12 นางสาว ธัญรัศม บุญเย่ียม 5012041043
B13 นางสาว ธดิารัตน ฉายแสง 5301102047034
B14 นาย ธีรพร บ้ึงเวียง 5301102047086
B15 นาย นพดล สมเสถียร 5301202048008
B16 นาย นพดล เปยมพุก 5301102046025
B17 นาย นพดล สวัสดิ์ผล 5201102044020
B18 นางสาว นภัสสร คําบุญเหลือ 5301102047122
B19 นางสาว นภาภรณ วายลม 5301102048014
B20 นางสาว นภาลัย งั่วสมบูรณ 5301102047090
B21 นางสาว นฤมล ผิวเหลือง 5201202047008
B22 นาง นฤมล ศรีบุตร 5301102047019
B23 นางสาว นฤมล หกประเสริฐ 5301102047144
B24 นางสาว นลิน ชูศรีนวล 5301102046017
B25 นางสาว นัฐสุดา บุระวงศ 5301102047087
B26 นางสาว นันธาศิริ แกวเอี่ยม 5012043019
B27 นางสาว นางสาวสาริณี ภูรักษา 5201102047005
B28 นางสาว นิรมล สุขโม 4922043008
B29 นางสาว นิสา มุยแกว 5201202047019
B30 นางสาว นุชรี จิตรพันธ 5301102047016

ชื่อ-สกุล

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
B31 นาย บรรพต ทัศนัย 5301102047095
B32 นาย บวร ยศทะยิ่ง 5301102047020
B33 นาย บัณฑิต ไชยสิทธิ์ 5012041039
B34 นางสาว บุณณณพัชร เพื่อนผึ่ง 5301102047037
B35 นางสาว บุศรินทร คงตระกูลชัยเดช 5301102046015
B36 นาง เบญจมาศ บุณยะชัย 5301102048011
B37 นาย ปฏิคม โอสถานนท 5301102048002
B38 นาย ปพนธนัย จันทรนอม 5201102047060
B39 นาย ประณพ เอื้อพูนทวี 5301102047010
B40 นางสาว ประภัสสร สวางชาติ 5301102048018
B41 นางสาว ประภัสสร เปร่ืองนุช 5301102046030
B42 นาย ปญจพล ศรีพัฒน 5112041007
B43 นาง ปทมา กันทะอินทร 5301202048014

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
C1 นางสาว ปยะนุช จุนหัวโทน 5301102047009
C2 นาย ปยะวัฒน บัวลาด 5301102047038
C3 นางสาว ผดุงภรณ ศรีเรืองพันธ 5201102045016
C4 นาย พงษนที กล่ําเสือ 5301102046024
C5 พลเรือตรี พยับ รัตนไชย 5301102048001
C6 นางสาว พรทิพย ถนอมพุดซา 5301202048012
C7 นาย พรพจน เน้ือไมหอม 5301102046031
C8 นางสาว พรพรหม ศรีแยม 5301102047125
C9 นางสาว พรรณวดี รบไพรี 5301102048023
C10 นาง พรรณี สุจินดานุพงศ 5301102048012
C11 นางสาว พรรัตน ชูศักดิ์ 5201202047012
C12 นางสาว พรศิริ ตั้งพานเพ็ชรากูร 5301102047097
C13 นางสาว พลับพลึง พรมตัน 5301102048009
C14 นางสาว พัชรี ใหญไลบาง 5301102047039
C15 นางสาว พัฒนา อยูกิ่ม 5301102047002
C16 นางสาว พิชามญชุ ชาญยุทธกร 5301102046028
C17 นาย พิชิตชัย สําเร็จ 5301202048018
C18 นาย พิเชฐ เพช็รประแดง 5012041050
C19 นางสาว พิมพประไพ ภูลายเรียบ 5201102047050
C20 นางสาว พิราภรณ ม่ิงมูล 5301102046023
C21 นางสาว พีรญา ทองประไพ 5301102047033
C22 นางสาว เพ็ญจันทร โตอนันต 5301102047060
C23 นางสาว เพ็ญลักษณ ศรีคงอยู 5201202047021
C24 นางสาว ไพรินทร พันผิว 5301102047100
C25 นาย ไพโรจน เมฆอิ่ม 5301102046006
C26 นางสาว ภิญญลักษณ ธัญฉัตรรัศมีกุล 5301102047081
C27 นางสาว ภิญญาพัชญ ญาติไธสง 5112043046
C28 นางสาว มณีรัตน หนอทองหลาง 5201202047011
C29 นางสาว มณีวรรณ วงษลา 5301102047057
C30 นางสาว มนสิชา สุขประเสริฐ 5201102041060
C31 นาย มนัส แกวจันตะ 5301102047069

ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
C32 นางสาว มยุรา สืบเรือง 5301102046026
C33 นาย มานิตย ศิริชาติ 5301102047006
C34 นาย มาโนช ภาคีชีพ 5301202048003
C35 นางสาว มารียะ งะหมาด 5112041044
C36 จาสิบเอก ยุทธนา สวรรคณภูมิ 5301102048024
C37 นางสาว ยุพา สุดทะนี 5301102047056
C38 นางสาว รจนา คําวัตร 5301102045005
C39 นางสาว รวิวรรณ ปนเวหา 5301102047136
C40 นางสาว รสสุคนธ ขํามจิตร 5301102047028
C41 นางสาว รัชดา พละศูนย 5301102047134
C42 นางสาว รัชวดี กําพลวรรณ 5301102047051
C43 นางสาว รัญชยา เรืองฤดี 5301102045003

ชื่อ-สกุล

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
D1 นางสาว ราตรี บุญมาก 5012041063
D2 นางสาว รุงทิวา มากชุมโค 5301102047073
D3 นางสาว เรณู บุตรนิล 5301102047135
D4 นางสาว ลัดดา อาชาพล 5301102047022
D5 นาง วนิดา แสนคําอาย 5301102047127
D6 นาย วรจักร ทองอวน 5201102047107
D7 นาย วรพจน รัชวัฒนะ 5112041054
D8 นาย วรพล ศรีคําภา 5201102041028
D9 นางสาว วรรณนิภา ดัชถุยาวัตร 5301102047026
D10 นางสาว วรรณนิภา นาดี 5301102045006
D11 นางสาว วรรณิษา ทองศรี 5112043011
D12 นางสาว วราภรณ หม่ืนพรม 5301102047058
D13 นางสาว วฤษร ทวีสารปญญา 5201102043036
D14 นาง วัชนันท อินมวง 5301102048019
D15 นางสาว วันทนา จันทรสุข 5301102047113
D16 นางสาว วันทนีย พันธสมศรี 5301102046033
D17 นางสาว วันเพ็ญ ชัยชิต 5301102047085
D18 นางสาว วันเพ็ญ มวงออน 5112047134
D19 นาง วันวิสาข สวรรคณภูมิ 5301102048025
D20 นางสาว วัลยา จันทรสุข 5301102046001
D21 นางสาว วารุณี เสนพันธ 5012043006
D22 นางสาว วาสนา มุงออมกลาง 5301102047035
D23 นางสาว วาสนา สีจําปา 5301102047021
D24 นาย วิทยากร หารันดา 5301102047063
D25 นางสาว วิภาวรรณ วินทะไชย 5112041041
D26 นาย วิโรจน เกิดผล 5301102048021
D27 นางสาว วิไลวรรณ ทรัพยพรอมมูล 5301102047011
D28 นาย วิสิทธิ์ บุญมี 5301102047084
D29 นางสาว แววตา ดํารงครักษ 5112043005
D30 นางสาว ศรัณยา ขุนวัฒน 5112041050
D31 นางสาว ศศิธร นอยเกิด 4912041027

ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ

ประจําปการศึกษา 2554-2555
รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
D32 นาง ศิริกัลยา สานุจิตร 5301202048020
D33 นางสาว ศิรินันท กลิ่นประยงค 5301102046011
D34 นางสาว ศิริพร รวกกลอย 5301102047108
D35 นางสาว ศิริภา ศรีนิเวศน 5301102047015
D36 นางสาว สมใจ เสนเกษ 5301102047107
D37 นาย สมชาติ รัตนเรืองกิต 5201102044021
D38 นาย สมชาย มีความสุขดี 5301202048010
D39 นาย สมโชค เลี้ยงพงษ 5301202048019
D40 นาย สมปอง งาเนียม 5201102044018
D41 นาย สมภพ นาวาทอง 5301202048023
D42 นางสาว สมฤทัย เทศมาสา 5301102047137
D43 นาย สมศักดิ์ สรอยทอง 5301102047091

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร

ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ

ประจําปการศึกษา 2554-2555



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
E1 นางสาว สมุทร พิมพพินาท 5301102047041
E2 นาย สรวิศ ชํานาญยา 5301102047077
E3 นาย สราวุฒิ แสงสวาง 5201102046008
E4 นางสาว สะปนะห ดอเลาะ 5112041047
E5 นางสาว สังวาลย สุวรรณไตร 5301102047129
E6 นาง สายฝน เข่ือนเพชร 5202202047072
E7 นางสาว สายพิน วงคแกว 5112041037
E8 นางสาว สาวิตรี วันดี 5301102047065
E9 นางสาว สาวิตรี แสงครุฑ 5301102046004
E10 นาย สิทธิ์ชัย สิงหนอย 5301102046003
E11 นาย สิทธิชัย ละวิโรจน 5201102047015
E12 นาย สินสมุทร ไชยสงา 5202202047024
E13 นางสาว สิรภัทร เขตตกลาง 5301102047112
E14 นาย สุกิจ รูปสม 5301202048016
E15 นาย สุชัย ตั้งจิตธนกุล 5201102044023
E16 นางสาว สุทิศา มุกดาประวัติ 5301202048013
E17 นางสาว สุธารี น่ิมดวง 5112041045
E18 นางสาว สุพรรณณี พิมสาลี 5301102047109
E19 นางสาว สุพรรณษา ย้ิมบุญลือ 5301102046027
E20 นางสาว สุพรรณี สีทอง 5301102047045
E21 นางสาว สุพิชญาณ ศรีสวัสดิ์ 5201202047005
E22 นาย สุภกิจ งอนสระนอย 5301102048027
E23 นางสาว สุภางค ชงัดเวช 5301202048009
E24 นางสาว สุภาพร สุโสภา 5301102047066
E25 นางสาว สุภาภรณ ขาววงศ 5301102048005
E26 นางสาว สุภารักษ เฮาพา 5301102047126
E27 นางสาว สุภาวดี เช้ือวูหลิม 5012041062
E28 นางสาว สุมลทา ไชยศิริ 5301102048015
E29 นางสาว สุมาลี แกวดวงใหญ 5301102047040
E30 นางสาว สุมาลี ไชยวุฒิ 5112041038
E31 นางสาว สุมาลี พิมสาลี 5301102047105

ชื่อ-สกุล

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
E32 นางสาว สุมาลี สรกิจ 5301102046018
E33 นางสาว สุฤดี ปฏิโกศล 5201102041035
E34 นางสาว สุวิมล ใจสุข 5112043013
E35 นางสาว เสาวรัตน หกประเสริฐ 5301102047018
E36 นางสาว แสงดาว จันทรเส็ง 5201102043022
E37 นาย โสภณ ทับทิมสี 5301102047080
E38 นางสาว อนงค สอดพลอย 5301102047078
E39 นาย อภัสนันท ไชยมณี 5201102041051
E40 นาง อมรทิพย รอดมณี 5301102048022
E41 นาย อรรคเดช คะเณย 5301102046034
E42 นาง อรัญญา กิติพงษ 5301202048011
E43 นางสาว อรัญญา พันธุดี 5301202048015

ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
F1 นางสาว อริศรา เจะมิง 5112041046
F2 นางสาว อโรชา จิตวัฒนา 5201202047010
F3 นาย อวยชัย บุญเต็งชาญ 5301102047089
F4 นางสาว อัญชลี กอศิลป 5301102047007
F5 นางสาว อัมลา โคตรวิชัย 5201202047014
F6 นางสาว อารยา วงศหนองแวง 5112043030
F7 นางสาว อาริษา ถนอมเช้ือ 5301102047121
F8 นางสาว อารีรัตน วงษประคอง 5301102046012
F9 นางสาว อารีรัตน สวยสอาด 5301102047111
F10 นาย อาหนาน บุญโนนยาง 5201102041027
F11 นางสาว อิสรียา แยกจัตุรัส 5201202047024
F12 นาย อิสสระพงศ อุดมปลั่ง 5201102047049
F13 นาง อุไรรัตน วิเศษฤทธิ์ 5201102047012
F14 นางสาว อุไรรัตน รักอู 5201202047001
F15 นางสาว อุไรวรรณ รณรบ 5301102047104
F16 นางสาว เอื้องไพร ชุมภูแสง 5301102047082

ชื่อ-สกุล

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
I23 นางสาว พรรณจรัส ธนโชติสุวพัชร 5112083015 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 3.83
I24 นางสาว ธนภรณ ศรีคงคา 5112083004 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 3.66

I25 นางสาว นภาภรณ โนนทิง 5112083020 เกียรตินิยมอันดับสอง 3.38
I26 นางสาว กรณศศิร วัชรจังกูลดํารง 5301102085004
I27 นางสาว กฤตพร รักกลาง 5301102086014
I28 นางสาว กัญจนา ถาวรวัฒน 5301102087075
I29 นางสาว กันทิมา หวังรักกลาง 5301102085022
I30 นางสาว กาญจนา สองโสม 5301102087031
I31 นางสาว กิ่งกาญจน มีแกวเจริญ 5301102087015
I32 นางสาว กิติยา วิปะธรรม 5301102086006
I33 นางสาว ขนิษฐา นามดัง 5301102087017
I34 นางสาว ขวัญจิตร ภูสีฤทธิ์ 5301102087025
I35 นางสาว เขมนิจ ย่ิงยงค 5301102086012
I36 นางสาว จันจิรา บุญมา 5301102087070
I37 นางสาว จันทกานต อินทรแหยม 5301102085013
I38 นางสาว จารุวรรณ ตนสวรรค 5301102087018
I39 นางสาว จิอณัฐตินันท ขุมขํา 5112083016
I40 นางสาว จีระพร สขุหราย 5301102087022
I41 นางสาว จุฑาพร แสงมณี 5301102086008
I42 นาย ชนโชติ ขุนนคร 5301102087043
I43 นาย ชนาธิป กําเนิดกาญจน 5112083006

ชื่อ-สกุล

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
J1 นางสาว ชมพูนุท แกวพันธ 5301102087008
J2 นางสาว ชลทิชา เลาประเสริฐ 5112081008
J3 นางสาว ณัชปภา ษุภวิสิฐ 5112083010
J4 นางสาว ณัฐณิชา กลิ่นน่ิมนวล 5301102087010
J5 นางสาว ดวงกมล กาวิใจ 5201202087009
J6 นางสาว ดวงรัตน ชูครีพ 5301102087062
J7 นางสาว ทัศนี สมอ 5301102087024
J8 นาย ธงชัย แซวจันทึก 5301102087014
J9 นาย ธนะยุทธ พระสวางพัทธนัน 5301102087035
J10 นาย นภาเดช อิ่มสมบูรณ 5301102086005
J11 นางสาว นรานิษฐ ปริยะจันทรพร 5301102087054
J12 นางสาว นรีรัตน จันทรเดช 5301102087055
J13 นางสาว นฤมล แสงงาม 5301102087114
J14 นางสาว นวินดา เอียดลัง 5301102087112
J15 นางสาว นันทญา ทับทอง 5301102085044
J16 นางสาว นารินทร เสียงล้ํา 5301102087063
J17 นางสาว นิตยา สุขเกษม 5301102085020
J18 นางสาว นิตยา อรุณพันธ 5301102087034
J19 นาย นิมะตอเฮ วิชา 5301102087030
J20 นาย บุญลอม จันทาทอง 5301102087052
J21 นางสาว ปฐมพร บัวปรอท 5301102085002
J22 นางสาว ปภัทรพิมพ ไผไทย 5301102086010
J23 นางสาว ปริญญา ถาวรบุญ 5301102087071
J24 นางสาว ปวีณา อินทยงค 5301102085011
J25 นางสาว ปทมา จันดวง 5301102087106
J26 นางสาว ปาลิตา ดาวโชติ 5201102081021
J27 นางสาว ปยะนันท เกิดนํ้าใส 5201102081014
J28 นางสาว เปมิกา ขุนทอง 5301102087109
J29 นางสาว พนิตพิชา ตันแกว 5301102085021
J30 นางสาว พรชรินทร วรวงค 5301102086015
J31 นางสาว พรเพ็ญ ลิ้มธงชัย 5301102087067

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
J32 นางสาว พัชนี ติใจ 5301102087041
J33 นางสาว พัฒนนรี ศรศิริวงศ 5301102087020
J34 นางสาว พิชาวีร อินผา 5301102085016
J35 นางสาว พิมลภัส ใชยคุณ 5301102085040
J36 นาย พิสุทธิ์ เกิดสุข 5201102081003
J37 นาย พุฒิพงศ อุดมแกว 5301102085014
J38 นางสาว เพ็ชร แยมประโคน 5201202087006
J39 นาย เพ็ชรประเสริฐ แจงแชม 4912081023
J40 นางสาว เพ็ญพักตร ไชยธรรม 5301102087027
J41 นางสาว ไพรินทร วงคอุคะ 5301102086021
J42 นางสาว ภัคจิรา หม้ันเยือน 5201202087008
J43 นางสาว ภัคณัฐดา คําทา 5301102087019

สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
K1 นางสาว มาลา ฉิ่งสําโรง 5301102087046
K2 นางสาว มาสสุภา บาลออน 5112081008
K3 นางสาว ยุภาพร ศรีดามาตย 5301102087074
K4 นางสาว เยาวเรศ หมัดตราเกตร 5301102087110
K5 นางสาว รังสิยา เวกชาลิกานน 5201102086012
K6 นางสาว รัชดาภรณ เหมวัน 5301102087038
K7 นางสาว รัตติยา ซายสุวรรณ 5301102085037
K8 นางสาว รัตนธิดา ชาเรืองเดช 5301102087049
K9 นางสาว รัตนา คําสมาน 5301102087039
K10 นางสาว รัตนา ซวนเลง 5301102087108
K11 นางสาว ฤทัยพรรณ เพ็ชรคงทอง 5301102087111
K12 นางสาว ละมุน ฟกเขียว 5301102085019
K13 นางสาว ลัดดาวัลย สัพโส 5301102087073
K14 นางสาว เลขยา บัวแกว 5301102087113
K15 นาย วงศกร ดํานิล 5201102085023
K16 นางสาว วรรณิศา ตาดทอง 5301102086013
K17 นางสาว วรรนิษา อมแกว 5301102087107
K18 นางสาว วลัยลักษณ แสงสวาง 5301102087009
K19 นางสาว วัชราภรณ บุพศิริ 5201102081022
K20 นาย วัชรินทร สินศิริ 5112083021
K21 นางสาว วันวิสา พักใส 5301102085003
K22 นางสาว วาทินี แซเตียว 5201102081001
K23 นางสาว วารีรัตน สอนแกว 5301102087012
K24 นางสาว วาสนา สุขสุวรรณ 5301102087104
K25 นางสาว วิธาดา สุวงกฎ 5301102086003
K26 นางสาว วิภาวรรณ สิทธิสาร 5301102087021
K27 นางสาว ศรีวิภา ปราศัย 5301102087066
K28 นางสาว ศรุตา จําปาสิม 5201202087012
K29 นางสาว ศศิกานต แกวชิน 5201102087059
K30 นางสาว ศศิประภา บุตดีวงค 5201202087007
K31 นางสาว ศิราณี ทูขุนทด 5301102087064

สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล

ประจําปการศึกษา 2554-2555
รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
K32 นางสาว ศิริญญา อัปมะโท 5201102086031
K33 นางสาว ศิริสุข เทพธารี 5301102087115
K34 นาย ศุภกิจ เปาริก 5122086001
K35 นาย เศวตโชติ ทองกล่ํา 5201102081015
K36 นาย สนอง เพชรินทร 5301102085001
K37 นาย สมชาย พิมาณรัมย 5301102085032
K38 นางสาว สมฤทัย สมัยอยู 5301102087103
K39 นางสาว สายฝน บัวงาม 5301102087042
K40 นางสาว สายฝน บุตรแกนชาย 5112083013
K41 นางสาว สายพิน วันเสี่ยน 5112083002
K42 นาย สิทธิเดช เมืองชู 4912081026
K43 นางสาว สุคนธ ออนดวง 5301102087101

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
L1 นางสาว สุจิตรา แกวบัวระพา 5301102087056
L2 นางสาว สุจินันท มิตรพิชิตชัย 5301102087013
L3 นางสาว สุพรรษา เพ็งเพงพิศ 5301102087033
L4 นางสาว สุพัตรา สุขถาวร 5301102085018
L5 นางสาว สุพานี ไวเดชา 5301102086007
L6 นางสาว สุภาพร วงศช่ืน 5301102085034
L7 นางสาว สุภาวดี จําปาไทย 5301102086004
L8 นางสาว สุมลฑา สารมโน 5301102087011
L9 นางสาว สุมาลี ดียอดย่ิง 5301102087072
L10 นางสาว เสาวลักษณ เพิ่มพูนเจริญยศ 5301102085029
L11 นางสาว แสงเดือน คํานําแดง 5301102087023
L12 นางสาว หทัยชนก เดชณรงค 5301102085012
L13 นางสาว หนึ่งหทัย วิลัยเกษม 5301102085009
L14 นางสาว หรรษา ครุฑคาํรพ 5201102087021
L15 นางสาว อรทัย ไขศรี 5301102086001
L16 นางสาว อังคณา พรมจิตร 5201102081008
L17 นางสาว อังครา วิไลประเสริญ 5301102085028
L18 นางสาว อัจฉรา ประสิทธิผลเจริญ 5301102087007
L19 นางสาว อัจฉราภรณ สมผล 5201102081006
L20 นางสาว อารยา แกวบุบผา 5301102087061

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
F17 นางสาว โชษิตา ฟกฉิม 5201102051027 เกียรตินิยมอันดับสอง 3.38
F18 นางสาว กรรณิการ ขัติวงค 5201202057001
F19 นางสาว กฤษณา หลีอรัญ 5301102057135
F20 นางสาว กันยารัตน หอมกุหลาบ 5301102057034
F21 นาย แกนศักดิ์ สระแกว 5301102057027
F22 นาย คมสันต อินวัง 5112051030
F23 นาย คุณากร มณีพรหม 5301102057148
F24 นางสาว จงกล จันทนโรจน 5301102056002
F25 นางสาว จริยา ละหมิด 5301102057114
F26 นางสาว จรีวัฒน หีมหวัง 5301102057144
F27 นางสาว จันทรจิรา อินทรพรหม 5301102056027
F28 นางสาว จันทรสุดา ปอแดง 5301102056005
F29 นางสาว จารุลักษณ โถทอง 5301102057066
F30 นางสาว จิตนภา วงหมี 5301102057015
F31 นางสาว จิราพร ลมพัด 5201102051018
F32 นาย ชนะพล คนัทรง 5112053020
F33 นางสาว ชบาไพร เทียมใส 5301102056011
F34 นางสาว ซัลมา แยนา 5301102057109
F35 นาย ณรงศักดิ์ ออนดี 5112053023
F36 นางสาว ดวงเดือน แกวสกุลนี 5301102057064
F37 นาย ดาริด โบโสย 5301102057103
F38 นาย ทรงพล แผนนรินทร 5301102055028
F39 นาย ทวีวงศ บุญคน 5301102057037
F40 นางสาว ทิพวรรณ ราชวังเมือง 5201202057011
F41 นางสาว ธนัชชานันท ดะสมุทร 5012051016
F42 นางสาว ธวัลรัตน คชเสน 5301102057005
F43 นาย นพรัตน แกวมณี 5301102057149

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
G1 นาย นภัทร วงษธานี 5301102055020
G2 นางสาว นภาพร หลีเนาะ 5301102057150
G3 นาย นวพล เทพนรินทร 5301102057129
G4 นาง นารินทร ดนหมาน 5301102057116
G5 นางสาว น้ําทิพย โถนคํา 5301102055010
G6 นางสาว น้ําผึ้ง ศิลปศร 5301102057028
G7 นางสาว นิสา อบเชย 5201102051021
G8 นางสาว นุชนาฏ หมาดนุย 5301102057105
G9 นางสาว บังอร สีเลือด 5301102056013
G10 นางสาว บุญชนก บัวงาม 5301102055018
G11 นางสาว บุณฑริกา ขัตติยะ 5201202057010
G12 นาย ปฏิภาณ ทัศนเสวี 5301102055004
G13 นางสาว ปราณี นอยโนนทอง 5301102057059
G14 นางสาว ปทมา พุมถาวร 5301102057033
G15 นางสาว ปทมา อมรสกุล 5301102057122
G16 นางสาว ปาริฉัตร อรามรส 5012051023
G17 นางสาว ปาริชาติ ปรางเปรมปรี 5301102056007
G18 นางสาว พจพจณี มีดวง 5301102056012
G19 นางสาว พรทิพย สุพะสร 5301102056016
G20 นางสาว พรรณวดี สุธานพดล 5301102057128
G21 นาย พัฒนพงษ เพิ่มพัฒนางกูร 5301102055031
G22 นางสาว พัทยา กุลอัก 5301102057002
G23 นางสาว พัสสดา พามา 5301102057053
G24 นางสาว พิชามญชุ แซตั๊น 5201202057005
G25 นาย พิสิษฐ สุวรรณเนตร 5301102055023
G26 นาย พีรภัทร พุมพวง 5301102057041
G27 นางสาว พุทธชาติ ขุนศิริ 5301102057058
G28 นางสาว เพชรชมภู เหลืองสีเพชร 5301102055027
G29 นางสาว เพชรรตัน ทรัพยเจริญกูล 5201202057003
G30 นางสาว ไพรลิน อุตสาห 5301102057001

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
G31 นางสาว ภรณทิพย ชัยสิทธิ์ 5301102057039
G32 นาย มงคล แซหยาง 5112051002
G33 นาย มงคล พรอมกิจจานนท 5301102057048
G34 นางสาว มะปรางค หวังแชงกลาง 5112053015
G35 นาย มานพ งามจันอัด 5301102056024
G36 นางสาว มารียา หละหมูด 5301102057124
G37 นาย เมธา บุญสําเร็จ 5112053018
G38 นางสาว ยวนใจ ประเสริฐ 5112053010
G39 นาย ยุทธนา จันทรกระจาง 5301102056022
G40 นางสาว ยุภาภรณ แสนกลา 5301102057009
G41 นางสาว รอบีอะ หลีเจริญ 5301102057151
G42 นางสาว รินดา วังทะพันธ 5301102057056
G43 นางสาว ริสรา ภูอุน 5112053013

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
H1 นางสาว รุงทิวา ชอบจิต 5112053001
H2 นาย เรวัตร ไทรเกตุ 5301102057006
H3 นางสาว ลลิตา สมยา 5112053003
H4 นางสาว วณิชกาญจน หาญจําปา 5301102057049
H5 นาย วรพล แซมมณี 5301102057137
H6 นางสาว วรรณนภา เตียนมีผล 5301102057051
H7 นางสาว วรรณฤดี แสงมาศ 5301102055009
H8 นางสาว วรรณลักษณ แวงดงบัง 5301102057025
H9 นางสาว วรรณวิษา ทองคํา 5301102057016
H10 นาย วรวุฒิ กุยแกวพะเนา 5301102057123
H11 นางสาว วรัญญา ชูบุญสังข 5301102056026
H12 นางสาว วราภรณ แกวสีเขียว 5301102057047
H13 นาย วสันต โพธิบาย 5112051020
H14 นางสาว วันนิสา มาคา 5301102057011
H15 นางสาว วันฮาฟรณี แวหะมะ 5301102057111
H16 นางสาว วายุภักษ สันตวงค 5301102056015
H17 นาย วินัย กําลังเรง 5301102057035
H18 นางสาว วิภารัตน พวงขุนทด 5301102057060
H19 นางสาว วิมลวรรณ แชมชูกุล 5301102057061
H20 นางสาว วิลาวรรณ ดวงลิวงษ 5301102057030
H21 นาย วิวัฒน ระผิว 5112055022
H22 นาย วิสุทธิ์ แกวแสน 5112051013
H23 นาย วิสูตร แสงจันทร 5201102056011
H24 นาย ศตวรรษ แกวเสนหนัย 5112057047
H25 นาย ศรายุทธ สุกแทน 5301102057131
H26 นางสาว ศศิธร หนูบัว 5201202057002
H27 นางสาว ศิริกาญจน แซฉิน 5301102057062
H28 นางสาว ศิรินภา รักคํา 5301102055017
H29 นางสาว สมศรี หลายเจริญ 5301102057042
H30 นางสาว สไลลา หลีดํา 5301102057115

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
H31 นาย สันติ เทศเอม 5112053031
H32 นางสาว สาฝนะ เหมมันต 5301102057136
H33 นาย สํารวย ชมภู 5301102057057
H34 นาย สิทธิชัย วงศขันธ 5112053029
H35 นาย สิทธิโชค คําตะศิลา 5012051018
H36 นางสาว สิรินทิพย เหรียญประยูร 5201102051009
H37 นาง สุกัญญา อินทะเสม 5301102057019
H38 นางสาว สุคนธ ฉลาดล้ํา 5301102056008
H39 นางสาว สุธาทิพย นุยแกว 5301102057126
H40 นางสาว สุธาสินี ประสิทธิ์เขตกิจ 5112051015
H41 นางสาว สุนีวรรณ แพงงาม 5112053011
H42 นางสาว สุภัสสร แสวงทรัพย 5301102057020
H43 นางสาว สุภาพร ภูปาทา 5303102057015

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
I1 นางสาว สุภาพร ทรัพยสิน 5201202057008
I2 นางสาว สุไรดา ดือราโอะ 5301102057138
I3 นางสาว สุวรรณา พุมโต 5301102055014
I4 นางสาว หญิง เรืองแหล 5301102055013
I5 นางสาว ไหวดะ สะอาด 5301102057101
I6 นาย อนุกูล ยอดขํา 5301102055021
I7 นาย อภิชัย วันโพนทอง 5301102057014
I8 นางสาว อภิญญา สุขศรี 5301102055005
I9 นาย อภิรักษ ทรัพยเจริญกุล 5201202057004
I10 นางสาว อมรรัตน สุนทรพินิจ 5301102057031
I11 นางสาว อรพิรุณ ฮกชุน 5301102057043
I12 นาย อรรถกฤต ยุงทอง 5201102057030
I13 นางสาว ออม ธงวิชัย 5301102057017
I14 นาย อัควัฒน รังคํากอง 5301102057045
I15 นางสาว อังคณา โดดเครือ 5112051012
I16 นางสาว อังศณา ศรีทองกูล 5301102057032
I17 นางสาว อัมรา จําเรือง 5301102057003
I18 นางสาว อัสมา ลาทัพ 5301102057108
I19 นางสาว อิศรวดี แสดงพจน 5301102055007
I20 นาย อุดร ยอดแกว 5301102057036
I21 นางสาว อุไรรัตน ศรีโปฎก 5301102057054
I22 นางสาว ฮาบีบะ เระดวน 5301102057110

ประจําปการศึกษา 2554-2555
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
L21 นาย มานพ แกวกันจร 5201102091011 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 3.73

L22 นางสาว กนกนภัส ชีวะสาคร 5201102091029 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 3.73

L23 นาย อมรเทพ เสารแกว 5201102091054 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  3.69

L24 นางสาว อัมพวรรณ พลเยี่ยม 5201102091033 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  3.61

L25 นางสาว วัลลภา รักกิจ 5201102091023 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  3.57

L26 นางสาว ดวงใจ เติมสายทอง 5201102091034 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  3.56

L27 นางสาว จริยา คันทา 5112091097 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  3.50
L28 นางสาว ณัฐสุดา กองชาง 5201102091032 เกียรตินิยมอันดับสอง  3.34

L29 นาย กิตติวัฒน สิริธีรวุฒิ 5201102091052
L30 นาย ไกรมาศ บุญเกิด 5112091020
L31 นาย ชลทิตย กลอมจิต 5201102091015
L32 นางสาว ชวนชม หนูนันท 5201102091024
L33 นางสาว ณัฐมน เสริมแสง 5201102091060
L34 นาย ธวัช เชิดชู 5201102091055
L35 นาย ธาดา โฉมระเวก 5112091022
L36 นางสาว นวลอนงค ออนสงค 5201102091047
L37 นาย ปยวัฒน อินทรเดช 5201102091056
L38 นางสาว พรพิตรา บุตรงาม 5112091065
L39 นางสาว พัชณีญา มูลอินตะ 5201102091043
L40 นาย พิพัฒนพงศ ทองอินทร 5112091021
L41 นาย พีรพัฒน อินทรยงค 5112091086
L42 นาย รณชัย พานต่ํา 5112091075
L43 นางสาว รสรินทร ทับนาค 5201102091061

ชื่อ-สกุล

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส   คณะบริหารธุรกิจ



ลําดับ รหัส เกียรตินิยม
M1 นางสาว รัชนี ทรัพยสมบัติ 5112091038
M2 นางสาว วรรณนี ไชยสุข 5201102091016
M3 นาย วีรพงศ เห้ียมหาญ 5201102091026
M4 นาย ศราวุฒิ แสงขํา 5112091054
M5 นาย ศุภสิทธิ์ สิงคง 5201102091030
M6 นาย สิทธิโชค สุจริตรังษี 5112091032
M7 นางสาว สุภัตรา แกวทอง 5201102091050
M8 นางสาว สุภาพร สุวรรณชัย 5112091107
M9 นาย อนุชิต พระแทน 5112091017
M10 นางสาว อรพรรณ สีสด 5201102091028
M11 นางสาว อังคณา แกวนอย 5112091037
M12 นาย อํานาจ หมัดลงจิ 5112091077
M13 นาย เอกชัย จุมพิศ 5112091025

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส   คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล

รายชื่อบัณฑิตเขารับพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554-2555


