
รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
A1 5301101011002 นาย จริาวฒัน์ บุญวุฒิ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง

A2 5301101011015 นาย ภาณุวชิญ์ สุขสวสัดิ ์ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง

A3 5201101011021 นาย กติตพิงศ์ ดาหนุู้ย
A4 5401101015044 นาย เกรยีงไกร ปรสีงค์
A5 5301101011011 นาย ค ารณ อรุณศงิขรนิ
A6 5301101014025 นาย จกัรพนัธ์ แกว้ดวงเลก็
A7 5301101015014 นาย จริะวทิย ์ จกักรวย
A8 5201101014012 นาย จริะศกัดิ ์ เชยีรรมัย์
A9 5301101015015 นาย เจษฎากร มนิา
A10 5401101013012 นาย เฉลมิพล พรมมาลี
A11 5301101011004 นาย ชนกพล สอนดี
A12 5401101014006 นาย ชนะชยั ธนปิยานนท์
A13 5301101011021 นาย ชาครติ เอี่ยมสากล
A14 5301101011001 นาย ชาตร ี ทมิเหลย
A15 5401101014017 นาย ชาตชิาย อระวพีร
A16 5401101013003 นาย ณรงค ์ เอี่ยมงาม รบัโล่เรยีนดี

A17 5201101014009 นาย ณฐัพร ผจงกจิการ
A18 5301101015013 นาย ณฐัพชัร ์ สถาพรตนัตกิุล
A19 5401101013007 นาย ด ารงศกัดิ ์ ตนัศราวพิุธ
A20 5301101015003 นาย ดลิก ชนิรงค์
A21 5201101011019 นาย ถริพงค์ ชแูกว้
A22 5301101015028 ว่าทีร่อ้ยตรีธนพนธ์ มว่งกลาง
A23 5301101014006 นาย ธนาคาร วงษ์ศริิ
A24 5111013006 นาย ธวชัชยั เขยีวข า
A25 5301101015002 นาย นคร พลนิกร
A26 5201101011009 นาย นพศกัดิ ์ บุตรลพ
A27 5401101015017 นาย ปรพฒัน์ ไกรสรพนัธ์
A28 5401101014019 นาย ประภาส ขวญัเมอืง
A29 5301101013004 นาย พงศธ์ร นวนแกว้
A30 5401101013006 นาย พงษ์พฒัน์ ชาตพิหล
A31 5401101013011 นาย พงษ์พฒัน์ ใจเขยีว
A32 5301101013010 นาย พชิติชยั ทองเนื้อขาว

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
A33 5301101014004 นาย พเิชษฐ ์ สงูโคตร
A34 5301101015026 นาย พทิกัษ์ อะวะตา
A35 5301101015021 นาย มนตร ี ประทุมวนั
A36 5301101014019 นาย ยทุธนา ธนิะธง
A37 5301101011014 นาย รณสทิธิ ์ สงคง
A38 5301101015034 นาย วทิธวชั โพธิว์งศจ์นัทร์
A39 5301101015009 นาย วทิวฒัณ์ ศรคีุณหลิว่
A40 5401101013001 นาย วรีะศกัดิ ์ วงคเ์สนาะ
A41 5301101014029 นาย วรีะศกัดิ ์ กวานสุพนัธ์
A42 5401101013005 นาย ศุภชยั พลดงนอก
B1 5301101013009 นาย สกล วงศก์ระจ่าง
B2 5401101015013 นาย สทิธนินั จนีเอยีด
B3 5201101015029 นาย สุดธรรม อยู่แกว้
B4 5301101015036 นาย สุรการณ์ ขนัแกว้
B5 5401101014001 นาย สุรเกยีรติ แพแกว้
B6 5301101014022 นาย สุรยิา ลสิอน
B7 5301101011005 นาย อรุณ พรหมนะ
B8 5301101015027 นาย อรุณ ขนุแร่
B9 5401101013004 นาย อสัดาพงษ์ ทุดปอ
B10 5301101011006 นาย อาซซินัตร ์ แกว้ด า
B11 5301101014032 นาย อาทติย ์ อานนัตยนต์นาวนิ

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
B12 5401101025042 นาย กมล สุขสวสัดิพ์นูผล
B13 5301101025051 นาย เกรยีงศกัดิ ์ วเิชยีรสรรค์
B14 5401101025061 จ่าตรี ค าสอน กอ้นทอง รบัโล่เรยีนดี
B15 5301101021007 นาย คุณานนต์ เหว่าดอนไผ่
B16 5301101025027 นาย จกัรพงศ ์ เอกเผ่าพนัธ์
B17 5301101021024 นางสาว จติรา แมน้ศริิ
B18 5301101021029 นางสาว จติสุภา ยงัวนั
B19 5401101025007 นาย ฉตัรชยั ศรแีสง
B20 5301101025011 นาย ชนะพล พงษ์พมิาย
B21 5401101025105 นาย ชาตรี ทองค า
B22 5111023014 นาย ชาตร ี ยิ้มเหมง็
B23 5301101025028 นาย ชนิวฒัน์ อมรชาติ
B24 5401101025100 นาย เชาวลติ ชชูพี
B25 5401101025005 นาย โชคชยั พรมชาติ
B26 5401101025033 ว่าทีร่อ้ยตรีฐติพิงศ์ เชยวจิติร
B27 5401101025066 นาย ณธกฤต อนัสมศรี
B28 5201101023019 นาย ณรงคศ์กัดิ ์ เจรญิยิง่
B29 5301101025057 นาย ณฐัวุฒ ิ จนัน้อย
B30 5301101021033 นาย ตะวนั อนิทรชะรตัน์
B31 5401101023003 นาย ถาวร แกว้ดวงตา
B32 5301101025050 นาย เถลงิศกัดิ ์ ชุ่มเชย
B33 5401101025004 นาย ทรงศกัดิ ์ เจยีนร าลกึ
B34 5301101021030 นาย ธงชยั บวัเขยีว
B35 5401101025048 นาย ธนกร นาไพศาล
B36 5301101023004 นาย ธนวฒัน์ เจรญิสุข
B37 5301101021019 นาย ธรีพงศ ์ ปรางเพช็ร
B38 5301101021004 นาย ธรียทุธ อนิทรก์รุงเก่า
B39 5301101021039 นาย นรุตม ์ สนิชยั
B40 5301101025019 นาย นุวฒัน์ มเีทยีม
B41 5301101021044 นางสาว นูรดีา วฒันกุล
B42 5401101025088 นาย บรรจง ไชยจนัลา
C1 5301101025015 พนัจ่าตรี บุญเรอืง ศริบุิบผา

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
C2 5301101021042 นาย บูคอร ี กอรเ์ดร์
C3 5111023017 นาย ปฏพิล ศลิาวงศ์
C4 5301101025059 นาย ประสาน ประสพผล
C5 5301101025024 นาย ปรญิญา ศรพีอ
C6 5301101025063 นาย ปวรวชิย ์ อุดมเดช
C7 5301101021045 นาย พงศอ์มร แน่นหนา
C8 5301101021002 นาย พงษ์ศกัดิ ์ กลา้หาญ
C9 5401101025091 นาย ภคนิยั สุขเสยีง
C10 5301101021006 นาย ภาคภมู ิ จนัทรตัน์
C11 5301101025007 นาย ภาณุวฒัน์ แสนขนุทด
C12 5401101025040 นาย ภานุวตัน์ คชสาร
C13 5111023005 นาย ยภาสกร ชิน้อร่ามรุ่งเรอืง
C14 5301101025070 นาย ภริะพงศ ์ สุขไสย
C15 5301101021052 นางสาว มรูะณ ี มศีริ ิ
C16 5301101021028 นาย โยธนิ รวมญาติ
C17 5301101021051 นางสาว ระพพีรรณ มว่งแจ่ม
C18 5301101021009 นาย ลขิติ สงสุแก
C19 5301101025020 นาย เลอสรรค ์ รืน่เรงิบุญ
C20 5301101021043 นาย วรวทิย ์ หอมหวล
C21 5401101025080 นาย วสนัต์ นุ่มนิม่
C22 5301101021020 นาย วชัรนิทร ์ ศรเีหรา
C23 5111024046 นาย วจิารย์ ชยัสี
C24 5301101025055 นาย วนิยั สาสนยั
C25 5301101021036 นาย วโิรจน์ ขนุสุรยิะ
C26 5401101025049 นาย วรีพฒัน์ เกดิแกว้
C27 5401101025103 นาย วรีศกัดิ ์ สาระสุข
C28 5301101025035 นาย วรีะยทุธ์ เศวตศลิา
C29 5111023001 ว่าทีร่อ้ยตรศีรายธุ  หมทูอง
C30 5111023009 นาย ศราวุธ สว่างศรี
C31 5401101025059 นาย ศริชิยั ช านิกลา้
C32 5401101025104 นาย เศรษฐา พริุณสาร
C33 5301101021005 นาย สถาพร เมอืงนาม

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
C34 5301101025067 นาย สนอง ธรรมนาม
C35 5301101025078 นาย สมบตั ิ สายเมอืง
C36 5401101025065 นาย สมศกัดิ ์ บางแชม่
C37 5301101021023 นาย สรายทุธ จ าใบรตัน์
C38 5401101025044 นาย สงิขร โสภา รบัโล่เรยีนดี
C39 5301101025004 นาย สนิชยั ขมกัการ
C40 5401101025047 นาย สุทธศิกัดิ ์ ลุนพงษ์
C41 5401101025051 นาย สุเทพ สงิหท์อง
C42 5401101025073 นาย สุรเชษฐ์ แสงนุ้ย
D1 5301101021040 นาย สุรศกัดิ ์ บุญแกว้
D2 5401101025094 นาย สุราษฎร์ ฝากเซยีงซา
D3 5401101025106 นาย สุวทิย์ เอื้อมเกบ็
D4 5401101025010 นาย อโณทยั ด่านขนุทด
D5 5301101021050 นาย อนุวฒัน์ วอนเพยีร
D6 5301101023011 นาย อภชิชั ชยับุญธรรม
D7 5301101021015 นาย อรรถพล อึ้งเจรญิ
D8 5201101024038 นาย อศัวนิ อุ่นศริิ
D9 5301101025010 นาย เอกรกัษ์ ค าจนัทร์
D10 5111023018 นาย เอกลกัษณ์ ทรพัยแ์สง

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมอตุสาหกรรม

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
D11 5301101035026 นาย การณุ ชนุสาย
D12 5111031011 นาย ก าพล  นาคเนียม
D13 5401101034004 นาย กติต ิ แก่นแกว้
D14 5401101035005 นาย เกรยีงไกร พรมวหิาร
D15 5401101035015 นาย คณติ บุญมา
D16 5401101035007 นาย คมสนัต์ การโสภา
D17 5401101035060 นาย เจนวทิย์ ขาวสะอาด
D18 5401101035073 นางสาว ฐานิดา กระทุม่ทอง
D19 5401101034036 นาย ณชัพงศ ์ ฤทยัจติ
D20 5401101034005 นางสาว ณฐันร ี ตอชอน รบัโล่เรยีนดี
D21 5401101035033 นาย ณฐัพล ขนัสุวรรณ
D22 5301101034045 นาย เถลงิ พลเจรญิ
D23 5201101031005 นาย ธงชยั เอีย่มพมิพนัธ์
D24 5401101035021 นาย ธวชัชยั ท าดี
D25 5401101035045 นาย ธริพร โสบุญ
D26 5401101034016 นาย นพรจุ ชยัวชัระณานนท์
D27 5401101035064 นางสาว นวลจนัทร์ บรรเทงิใจ
D28 5401101035044 นาย นฐักานท์ สงัขเ์ผอืก
D29 5301101033009 นาย นฐัวุฒิ ปุจฉาการ
D30 5401101035046 นาย บุญธรรม พลูสวสัดิ ์
D31 5401101034002 นาย ปรมนิทร ์ คุม้เงนิ
D32 5401101035047 นาย ประโยชน์ สะกญัญา
D33 5401101035023 นาย ปรชัญา ยอดค า
D34 5401101035025 นางสาว ปรชันียาภรณ์ มเูซอร์
D35 5401101035011 นางสาว ปราณี เตมรีสัมี
D36 5401101035038 นาย ปรชีา ปานะรตัน์
D37 5301101034012 นาย พงษ์ศกัดิ ์ สนามเหล่า
D38 5301101034003 นาย พรชยั เอื้อผลบุญ
D39 5401101034033 นาย พภิพ เชยีงนิยม รบัโล่เรยีนดี
D40 5401101035019 นาย ภาคภูมิ ตาดี
D41 5301101035036 นาย ภานุวฒัน์ ตะไลกลาง
D42 5401101034017 นาย ภานุษติ นางาม

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมอตุสาหกรรม

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
E1 5111034041 นาย ยทุธภูมิ พลบวั
E2 5401101034023 นางสาว เยาวภา เกดิมว่ง
E3 5301101031006 นาย รฐัศาสตร ์ ก าเนิดมงคล
E4 5401101035026 นาย วสนัต์ ผลเจรญิ
E5 5401101035063 นาย วนัชยั พทุธเผอืก
E6 5301101034024 นาย วทิูรณ์ ป่ินทมิ
E7 5401101034013 นาย วนิยั สตัยซ์ื่อ
E8 5401101034007 นาย วรีพล นุรนิรมัย์
E9 5111034026 นาย วรีะศกัดิ ์ รกัษาเคน
E10 5401101035028 นาย ศกัดิเ์รยีน ใจจะนะ
E11 5401101035008 นาย ศภุกจิ คามศีกัดิ ์
E12 5111031037 นาย ศภุชยั หอมล าดวน
E13 5401101035006 นาย ศภุชยั สุวรรณกฏู
E14 5401101035035 นาย ศภุเชษฐ์ นาคประดบั
E15 5401101035043 นาย สมพงษ์ ศรยีายอ
E16 5201101031026 นาย สมพชร จนิตกานนท์
E17 5301101034037 นาย สราวุฒ ิ อุปฮาด
E18 5301101031024 นาย สราวุธ เอมโอฐ
E19 5401101034031 นางสาว สวชิญา ปานมว่ง
E20 5111031025 นาย ส าเรงิ  พึง่เทยีน
E21 5111031013 นาย สุธา บุญเรอืงรอด
E22 5401101034006 นาย สุพฒัน์ วงสุพรรณ
E23 5301101031020 นางสาว สุพตัรา วฒันพงษ์
E24 4911034060 นาย สุรตัน์ แยม้ประชา
E25 5401101034015 นาย สุวทิย ์ พนัธ์เตี้ย
E26 5401101035029 นาย อนุชา มาณพ
E27 5011031016 นาย อภนิทัธ์ พนัยโุดด
E28 5401101034024 นางสาว อญัชนั เกดิมว่ง
E29 5401101035076 นาย เอกราช เลศิวุฒวิฒันาสกุล

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
E30 5501101105002 นางสาว กนกวรรณ เบญ็จะปกั
E31 5501101105013 นาย ชชัวาล หนองพดุซา
E32 5501101105015 นาย ณฐัวุฒิ กรวยสวสัดิ ์
E33 5501101105010 นาย นิรนัดร์ แสงสว่าง
E34 5501101105001 นางสาว ปรางคท์พิย์ แสนจนัทร์ รบัโล่เรยีนด ี            
E35 5501101105003 นางสาว วราพร นิบุญกจิ
E36 5501101105017 นาง วลยัพรรณ จนัทะสงิห์
E37 5501101105018 นาย สมบตัร เตเมชาติ รบัโล่เรยีนด ี              
E38 5501101105014 นาย สุทธพิล หวงัสวา รบัโล่เรยีนด ี             

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
E39 5301103071068 นางสาว กนกอร ค าหมอน
E40 5401103075039 นางสาว กมลทพิย์ รุ่งฟ้า
E41 5401103076028 นาย กฤษณะ ลิ้มประเสรฐิ
E42 5501103076006 นางสาว กญัญา ชนะวงศ์
F1 5501103075018 นางสาว กญัญารกัษ์ รกัจนิดา รบัโล่เรยีนดี

F2 5501103075012 นางสาว เกรด็ไพรนิทร์ เขยีวข า
F3 5501103077018 นางสาว เกศรนิทร์ จนัทรเ์ขยีว
F4 5401103075002 นางสาว ขวญัฤทยั ขอพบสุข
F5 5301103071053 นางสาว คนึงนิจ นินทะสนิ
F6 5301103071064 นางสาว จรยิา มลนิิล
F7 5501103077054 นาย จกัรพงศ์ เทยีรมณี
F8 5501103077013 นางสาว จริาพร มาตรวตัร
F9 5501103077061 นาย จรีะวฒัน์ กรวยนอก
F10 5501103075001 นางสาว จุฑาภรณ์ ฤทธิก์ิง่
F11 5501103076013 นางสาว จุฑามาศ นาควจิติร
F12 5401103075051 นางสาว ชลลดา จกัรโนวนั
F13 5501103077055 นาย ชวลติ ค าเรอืง
F14 5501103077047 นาย ชยัวฒัน์ ตนัพานิช
F15 5501103077027 นางสาว ชาลสิา จงกล
F16 5301103076019 นาย ชนิโชติ โชคศรคี าพร
F17 5401103075030 นาย ฐติิ เรอืนประเสรฐิ
F18 5501103076024 นาย ฐติศิกัดิ ์ สมชยักุล
F19 5501103077009 นางสาว ณชัชา ใหมเ่สมอ
F20 5301103071041 นาย ณฐัชยั ผวิงาม
F21 5501103076008 นาย ณฐัพงศ์ พลอยมขุ
F22 5301103071032 นางสาว ณฐัรตัน์ จ่าบาล
F23 5301103071082 นางสาว ณฐัสมิา ค าแวง
F24 5501103077025 นาย ดนยั เวชวชัรก าจร
F25 5501103076022 นาย ดารศกัดิ ์ คุณานุกลู
F26 5501103077015 นางสาว ดาเรศ ดว้งกนั
F27 5301103071062 นางสาว เดอืนสวรรค์ แกว้สมีว่ง
F28 5301103071079 นาย ตอฝนั แกสมาน

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
F29 5501103077003 นางสาว ตะวนั มลูอารยี์
F30 5501103077059 นาย ถริวุฒิ อุบลวงศศ์รี
F31 5501103077033 นาย ทรงศกัดิ ์ กจิถาวรอาชพี
F32 5301103071029 นาย ทนิกร ปสัสา
F33 5501103075005 นาย ทนินุวฒัน์ ค าหมี
F34 5501103076005 นาย ธนภทัร ทองศาสตรา
F35 5401103075016 นาย ธนากรณ์ คล่องกาย
F36 5301103071063 นาย ธรพนัธุ์ ศุขประเสรฐิ
F37 5501103075020 นาย ธรีนยั แกว้เสรมิศกัดิ ์
F38 5401103071066 นาย ธรีะพงศ์ ธนาวุฒิ
F39 5401103075054 นางสาว นภทัร เผอืกนวล
F40 5301103071059 นาย นวธนัย์ บุตรพลอย
F41 5501103077038 นางสาว นตัญา ชยัมงคล
F42 5301103071027 นางสาว นารนิทร์ ฟกัทอง
G1 5301103071087 นาย นิพนธ์ บุญนอก
G2 5301103071065 นางสาว นิภา ทาสี
G3 5501103077051 นาย บุญชว่ย บุญเลศิ
G4 5501103076020 นาย บุญลน้ สงัโส
G5 5501103077037 นาย ประชาพทิกัษ์ สารบุีตร
G6 5501103077001 นาย ปรชีา ศริอิ านวยลาภ
G7 5501103077041 นางสาว ปวณีา นนทวงษ์
G8 5013071014 นาย ปานิกร หนูเลก็
G9 5501103077039 นางสาว ปิยะวรรณ มณวีงค์
G10 5401103076041 นาย พงศกร ท่อนทองแดง
G11 5501103076003 นาย พงศกร อุทารจติต์ รบัโล่เรยีนดี

G12 5501103076004 นางสาว พรจริา ผลเหม
G13 5501103076007 นาย พรหมเทพ ตา้นชงั
G14 5401103071074 นาย พชิติ หอมพวงภู่
G15 5501103077057 นาย พุฒชิยั เพยีงภกัดิ ์
G16 5401103075044 นาย เพนิน ก าลงัหาร
G17 5501103077029 นาย ภรณัยู สุทธบุิตร
G18 5501103075021 นาย ภคัภณ ชืน่ครุฑ

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
G19 5401103077013 นาย ภทัรพล ทนุชติ
G20 5301103071018 นางสาว ภญิญดา ภวูปิตธินกร
G21 5401103075040 นางสาว มณัฑนา ตนัวฒันะ
G22 5601103075015 นาย มรัวาร วาเฮง็
G23 5301103071001 นาย มาโนช วรีะวงษ์
G24 5301103071036 นางสาว มาลี ฉายสริกิุล
G25 5401103075021 นาย เมธา งามผ่อง
G26 5301103071081 นาย เมธาวนิทร์ พฒัน์จรีดลสุข
G27 5501103076011 นาย ราชศกัดิ ์ ลยัวงค์
G28 5113071021 นางสาว ราตรี สทิธชิยั
G29 5401103077031 นาย รามนรศิ ปานรกัษา
G30 5401103075050 นางสาว รุ่งนภา ค าเชือ่
G31 5501103077036 นาย วนสั สุวรรณศรี
G32 5501103075006 นางสาว วนิดา สรเกตุ
G33 5501103077017 นาย วรพจน์ ปานสวสัดิ ์
G34 5301103071022 นางสาว วรรณภา สมบูรณ์
G35 5301103071077 นางสาว วรรณวนชั บุญศพัย์
G36 5501103077026 นาย วรศิร์ เอี่ยมอากาศ
G37 5501103077043 นางสาว วชัราภรณ์ ล ้าเลศิ
G38 5501103076015 นาย วชัรนิทร์ หบีเงนิ
G39 5301103071048 นางสาว วนันิภา หอมสนิท
G40 5301103071020 นางสาว วารุณี พระสว่าง
G41 5501103077014 นางสาว วาสนา สงิหโ์ยค
G42 5501103077019 นาย วนิยั อุ่นอาษา
H1 5501103077011 นาย ววิฒัน์ เผ่าฟู
H2 5401103075003 นางสาว วษิณี แจ่มพศิ
H3 5301103071031 นางสาว ศรสีุวรรณ อุกา
H4 5501103077048 นาย ศกัดิด์า ค าผง
H5 5501103077035 นางสาว ศริภิรณ์ ดว้งป่ิน
H6 5401103075012 นางสาว ศริลิกัษณ์ จวบสมยั
H7 5301103071023 นาย ศุภโชค อมรมงคลทอง
H8 5301103071014 นางสาว ศุภรตัน์ ชเูชาวน์ะ

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
H9 5501103075004 นาย ศุภฤกษ์ ศรบีนฟ้า
H10 5301103071025 นาย สกล เดชบุญ
H11 5401103075013 นางสาว สกาวรตัน์ จวบสมยั
H12 5301103071010 นาย สนธยา เตยีวเขือ่นแกว้
H13 5501103077064 นาย สนธยา สหุนนัต์
H14 5501103077056 นาย สมพงษ์ เจยีดรมัย์
H15 5401103071076 นาย สรรพสทิธิ ์ มงคลศลิป์
H16 5501103077002 นาย สากล มะโนตา
H17 5301103071026 นางสาว สาวติรี สนีวล
H18 5501103077052 นาย สทิธกิร จนัทรเ์พง็เพญ็
H19 5501103076019 นาย สทิธชิยั บวมขนุทด
H20 5401103075018 นาย สทิธโิชค สุขพทิกัษ์
H21 5501103077010 นางสาว สุชารตัน์ ทองดอนเอ
H22 5501103075019 นางสาว สุดหทยั ชโีพธิ ์
H23 5501103077024 นางสาว สุทธนินัท์ อนิทรม์งคล
H24 5501103077040 นาย สุทศัน์ มะยมทอง
H25 5501103075010 นางสาว สุนนัท์ น ้าสนิธุ์ทอง
H26 5501103075015 นางสาว สุนิสา โพธิส์รอ้ย
H27 5501103077031 นางสาว สุพรรณี ทองถนอม
H28 5401103075038 ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิสุพตัรา ดมีี
H29 5501103077022 นางสาว สุภาพรรณ ป่ินสวสัดิ ์
H30 5501103077046 นางสาว สุภาภรณ์ สานอก
H31 5301103071050 นางสาว สุมาลี หอมวนั
H32 5501103077005 นาย สุวฒัชยั ไตรตรา
H33 5301103071085 นางสาว สุวารี สุภาผล
H34 5501103077049 นางสาว เสาวลกัษณ์ ดาษดืน่
H35 5401103075041 นาย โสภณ ชว่ยคดิ
H36 5401103075025 นาย อชติพล พรมศรี
H37 5401103075046 นาย อนุชา ค ามี
H38 5501103077030 นาย อนุรกัษ์ สดีารกัษ์
H39 5501103076001 นาย อนุสรณ์ สบืเพง็
H40 5501103077007 นางสาว อภชิญา มหีาฤทธิ ์

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
H41 5401103071075 นาย อรรถพล สนิฉลอง
H42 5301103071046 นาย อรรถพล พานทอง
I1 5501103076002 นางสาว อรญัญา กนิารกัษ์
I2 5501103075014 นางสาว อรุณรตัน์ แกว้ทรพัย์
I3 5501103075013 นางสาว อลสิา เหมะมลู
I4 5301103071073 นาย อาซสิ นาราวนั

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะบญัชี   สาขาการบญัชี

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
I5 5401104061023 นางสาว นางสาวพรทพิย์ วรรณสุทธิ ์ เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง

I6 5401104061025 นางสาว นางสาวปณสิรา สลีาวงค์ เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง

I7 5401104061033 นางสาว นางสาวปิยะดา ดวงน้อย เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง

I8 5401104061048 นางสาว นางสาวองัคณา ดคี า เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง

I9 5401104061032 นางสาว ชลธชิา นิลจนิดา เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง

I10 5401104061004 นางสาว นางสาวณฐัพชัร เพยีรเสรจ็กจิ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง

I11 5401104061028 นางสาว นางสาวจริาพร เตยีวเจรญิวงศ์ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง

I12 5401104061050 นางสาว นางสาวปิยนุช มวีฒันา เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง

I13 5401104061062 นางสาว นางสาวสรินิาฏ แซ่แต้ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง

I14 5301104061028 นางสาว กณศิา หมวดพล
I15 5401104067122 นางสาว กรกนัยา อนิทรส์ุข
I16 5301104061039 นางสาว กรวรรณ เลื่อนจนัทร์
I17 5501104067005 นางสาว กษมาพร ยงัสม้ป่อย
I18 5401104067096 นางสาว กาญจนา คงเดช
I19 5501104067084 นางสาว กาญจนา แพงป้อง
I20 5501104065001 นางสาว กานต์ธดิา ทองเหีย่ง
I21 5401104061066 นาย กติตวินิท์ อรุณโชติ
I22 5501104067097 นางสาว กุลพชัร เมอืงแกว้
I23 5401104061034 นางสาว เกศนิี เนื่องบุญมา
I24 5501104067031 นางสาว แกว้ใจ สุพรรณภพ
I25 5501104066037 นางสาว ขวญัฤดี กลดัจนิดา รบัโล่เรยีนดี
I26 5501104066015 นางสาว จรนิทร สุขแน่
I27 5401104061031 นางสาว จนัทรจ์ริา ชอ้ยชด
I28 5501104066024 นางสาว จนัทรจ์ริา วงษ์สวรรค์ รบัโล่เรยีนดี
I29 5301104061030 นางสาว จารุวรรณ ยาวะโนภาส
I30 5401104067062 นางสาว จติตภิา ไลท้อง
I31 5501104067016 นางสาว จติรสุดา จติรป์ระสงค์
I32 5501104066046 นางสาว จริาดา มอุีตส่าห์
I33 5501104066007 นางสาว จริาภรณ์ ลาดสโีท
I34 5501104067089 นางสาว จริาภรณ์ สุกนัทอง
I35 5501104067029 นางสาว จุฑาทพิย ์ แสนป้อง รบัโล่เรยีนดี
I36 5401104061043 นางสาว ฉตัรชนก พลูแสง

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะบญัชี   สาขาการบญัชี

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
I37 5301104067027 นางสาว ฉนัทนา ตน้สวรรค์
I38 5601104061026 นาย ชญานิศ สุนทรเวสน์
I39 5501104066044 นางสาว ชฎาทพิย์ ศรคี าวงศ์
I40 5501104067032 นางสาว ชนารศัมิ ์ เกดิเจรญิ
I41 5501104066002 นางสาว ชตุกิานต์ สอนลา
I42 5401104067050 นาง ชตุมิาพร แกว้เพยีร
J1 5401104061053 นางสาว ฐติภิา แซ่ลี้
J2 5501104067024 นางสาว ฑฆิมัพร ภู่ระหงษ์
J3 5401104067129 นางสาว ดวงกมล ธนากจิพาณชิย์
J4 5501104067094 นางสาว เด่นนภา สหสัวาปี
J5 5501104065016 นาย ทรงวุฒ ิ ทาบุญสม
J6 5401104061046 นางสาว ทรกิกา กติตโิฆษณ์
J7 5501104066006 นางสาว ทบัทมิ พมิพขนัธ์
J8 5401104061024 นางสาว ทพิวรรณ มาตพนัธ์
J9 5401104067083 นางสาว ทวิา พพิทิธ์
J10 5501104067069 นาย ธนกฤตกร อกัษรพมิพ์
J11 5501104066020 นางสาว ธนกฤตา มนต์แคลว้
J12 5401104061036 นาย ธนภมูิ ยงคว์งศไ์กรศรี
J13 5501104067007 นางสาว ธนชัพชัร ์ จ าเนียรทรพัย์
J14 5501104066004 นางสาว ธมกร บวัอ าไพ
J15 5501104066042 นางสาว ธญัสมร ชมภวูเิศษ
J16 5501104067038 นางสาว ธดิา ประเสรฐิสงัข์
J17 5501104066030 นางสาว นภาพร ลปีระเสรฐิสุนทร
J18 5401104061007 นางสาว นฤชา ยนิดจีรญั
J19 5401104061010 นางสาว นฤนาถ หมอนวดดี
J20 5501104066052 นาย นฤนาถ อคัรวงษ์
J21 5501104066005 นางสาว นวลนารี วจิรรยา
J22 5501104066027 นางสาว นชัชา สกุลนาค
J23 5401104067142 นาง นนัทภรณ์ ลิ้มประเสรฐิ
J24 5401104061015 นางสาว น ้าฝน เจรญิวกิกยั
J25 5401104067005 นางสาว น ้าฝน บ าเพญ็
J26 5501104067074 นางสาว นิตา กุญชร

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะบญัชี   สาขาการบญัชี

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
J27 5501104066017 นางสาว นิภาพร เขม็พรหม รบัโล่เรยีนดี
J28 5301104066056 นาย บุญประครอง โสดามรรค์
J29 5501104067013 นาย ประเสรฐิ แกว้ธรรม
J30 5501104065018 นางสาว ประนอม สุขสาคร
J31 5401104061005 นางสาว ประภาพนัธ์ กองแกม้
J32 5401104067030 นางสาว ปราณี ธโิสภา
J33 5501104066001 นางสาว ปวรศิา ศรเีทีย่ง
J34 5501104067068 นางสาว ปาลติา สามารถ
J35 5501104066031 นางสาว ปิยเนตร ป้องสา
J36 5501104066036 นางสาว ปิยนฐั พรหมชนะ
J37 5501104065008 นางสาว ปิยนาถ กิง่ทอง
J38 5501104067088 นางสาว เบญญาภา อยู่กิง่แกว้
J39 5401104066055 นางสาว เบญอรุณ ดาราเมอืง
J40 5501104067019 นางสาว พรวล ี ภมูมิติร
J41 5401104067066 นางสาว พลอยลดา ศริริตันกติตกิลู
J42 5401104067082 นางสาว พชัรนิทร์ ท่าน ้าเทีย่ง
K1 5501104067035 นาง พชัรพีร มาฆะเซน็ต์
K2 5501104066019 นางสาว พชัรสีาน แกว้โคกกลาง
K3 5501104065006 นางสาว เพญ็พร เศรษฐศรี
K4 5301104061017 นางสาว ภริมยญ์า อ่อนทองหลาง
K5 5401104061051 นางสาว มณรีตัน์ คุณพพิฒัน์
K6 5501104067076 นางสาว มธุรส สมบูรณ์
K7 5401104061059 นางสาว มาซอืเราะ บากา
K8 5401104061022 นางสาว เมรนิทร์ ยนืยาว
K9 5501104067041 นางสาว ยพุา ลาดบาศรี รบัโล่เรยีนดี
K10 5501104066008 นางสาว ยวุภา พพิติพนัธ์
K11 5401104061061 นางสาว รอบยีะห์ ยโูซ๊ะ
K12 5501104067012 นางสาว รตัตกิร ธรณทีอง
K13 5401104061011 นางสาว รุ่งทพิย์ หุ่นบ ารุง
K14 5401104061014 นางสาว รุ่งทวิา กลิน่ชืน่
K15 5201104061023 นาย รุ่งนรนิทร ์ ปารนิ
K16 5501104066039 นางสาว รุจริา เลศิสงคราม

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะบญัชี   สาขาการบญัชี

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
K17 5401104067110 นางสาว วรกานต์ เครือ่งปญัญา
K18 5501104067040 นางสาว วรภทัร ศรวีงษ์
K19 5501104067050 นางสาว วลยัลกัษณ์ สมบตัวิงค์
K20 5401104061044 นาย วนิยั จ าปาชืน่
K21 5501104067006 นางสาว วลิยั นาคเงนิ
K22 5501104066022 นางสาว ศศธิร มอี านาจ รบัโล่เรยีนดี
K23 5501104067077 นางสาว ศุภานนั ศรวีริาช
K24 5501104067095 นางสาว สโรชา สาตรบ์ ารุง รบัโล่เรยีนดี
K25 5501104067042 นางสาว สกาวเดอืน ค าสุข รบัโล่เรยีนดี
K26 5301104061015 นางสาว สธารตัน์ รุ่งเรอืง
K27 5501104066021 นางสาว สมฤดี สุขบรรเทงิ รบัโล่เรยีนดี
K28 5401104067047 นาง สายพนิ ชืน่ยนิดี
K29 5401104067074 นางสาว สริกิร หรหมธนะนนท์
K30 5501104067070 นางสาว สริขิวญั ลี้ฮกเสง็
K31 5401104061052 นางสาว สุกญัญา ยารงัฝ ัน้
K32 5401104061064 นางสาว สุกญัญา ยวงขา้ว
K33 5501104066025 นางสาว สุกญัญา เยน็ยิ้ม
K34 5401104061069 นางสาว สุจติรา ศศมิล
K35 5501104065017 นางสาว สุชาดา อยู่ในวงศ์
K36 5501104067085 นางสาว สุดาภทัร สรอ้ยจติ
K37 5501104067067 นางสาว สุธาทพิย ์ พฤกษ์ประมลู
K38 5501104066045 นางสาว สุธารตัน์ ทองแถม
K39 5401104065021 นางสาว สุธาสนิี กระจ่างแกว้
K40 5501104067028 นางสาว สุธดิา แสงวงค์
K41 5501104067025 นางสาว สุนิดา แหวนเพชร
K42 5401104061006 นางสาว สุปราณี ด าแพร
L1 5501104067053 นางสาว สุพรรณ ี เทพจนัทร์
L2 5401104067114 นางสาว สุพตัรา แสนหนองหวา้
L3 5501104067098 นางสาว สุภสัชา แสงจนัทร์
L4 5501104067001 นางสาว สุภสัสรา ผวิค า
L5 5501104067018 นางสาว สุภาวด ี จนิดานุช
L6 5501104067043 นางสาว สุภาวด ี จนัทรม์ณี

ช่ือ - สกลุ



รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
คณะบญัชี   สาขาการบญัชี

ล าดบัท่ี รหสันักศึกษา ลงลายมือช่ือ หมายเหตุ
L7 5401104061054 นาย สุรสหี์ สระทองลอ้ม
L8 5501104067044 นางสาว สุรางคนางค ์ บุญมา
L9 5601104061060 นางสาว สุรรีตัน์ ตัง้พรพสิฐิ
L10 5501104067002 นางสาว สุลาวลัย ์ บนิการมี
L11 5401104061037 นางสาว สุวรรณี เอบิอิม่
L12 5401104061060 นางสาว สซูานา ดอืเระ
L13 5501104067030 นางสาว แสงจนัทร ์ พฒันาคุณากร
L14 5501104067073 นางสาว แสงดาว ยอดสงิห์
L15 5501104067093 นางสาว อทติยา แซ่แต้
L16 5501104067072 นางสาว อภษิฎา กาญจนกุล
L17 5501104067020 นางสาว อมรรตัน์ เหมอืนจนัทร์
L18 5501104067039 นางสาว อรชา จนัทรป์ระกายแสง
L19 5401104061040 นางสาว อรณี รศิรี
L20 5401104061063 นางสาว อรทยั ลอยหา
L21 5401104061065 นางสาว อรพรรณ ลอยหา
L22 5401104067018 นางสาว อรวรรณ วะหาโร
L23 5401104067113 นางสาว อรอนงค ์ เทยีมพาน
L24 5401104061045 นางสาว อรุณวตี สดีา
L25 5401104061030 นางสาว อลสิรา เทยีมทนั
L26 5501104067009 นางสาว อจัฉราวรรณ เคยีงคุณ
L27 5501104067017 นางสาว อมัภณ ี เจรญิสวสัดิ ์
L28 5501104066028 นางสาว อารษิา พมิพเ์ขตร์
L29 5401104067111 นางสาว อุไรวรรณ สุวรรณแสง
L30 5501104067096 นาง อุทยัวรรณ อนิทเกตุ
L31 5501104066014 นางสาว อุษณษ์ี โมท้องศรี
L32 5401104061070 นาย เอก สุขบารมธีรรม
L33 5501104066023 นางสาว เอื้องฟ้า ค าตนิ

ช่ือ - สกลุ


