
ประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 2/2563 (คร้ังที่ 2)  

วันที่ส าเร็จการศึกษา วันที่ 29 มิถุนายน 2564  

 

1.ให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตรวจสอบรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ รำยละเอียดตำมประกำศรำยชื่อ 

2.ขั้นตอนกำรรับเอกสำร (ใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลกำรเรียน)  

 2.1 ทำงมหำวิทยำลัยจะจัดส่งเอกสำรให้กับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทำงไปรษณีย์ (EMS) โดย
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำต้องกรอกข้อมูลแจ้งควำมประสงค์ทำง google form  ภำยในวันท่ี 3 สิงหำคม 
2564 ซึ่งมหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรให้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำล ำดับต่อไป สอบถำม
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-241196  

 

 

 

 

  

  2.2 ส ำหรับกำรคืนเงินประกันค่ำของเสียหำยให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำติดต่อท่ีงำนกำรเงิน 
อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 035-245164 พร้อมเอกสำรดังนี้  

1)ใบรับรองคุณวุฒิ 

2)ใบแสดงผลกำรเรียน  

3)ค ำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหำย 

***ทั้งนี้วัน เวลา การรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายให้ผู้ส าเร็จการศึกษาติดตามจาก
ประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 



รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2563 (ครั้งที่ 2) 

 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เกียรตินิยมอันดับ 1 
1)  นายศสิพงษ์ โกมลวานิช 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
1)  นางสาวศรีสุดา จันทกาศ    2)  นายนิธิพงษ์ ยอดระยับ 
3)  นายรัชชานนท์ ทองงาม 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เกียรตินิยมอันดับ 2 
1) นางสาวณัฐภรณ์ ไข่เพ็ชร    2) นางสาวณัฏฐกานต์ วรพุฒ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นางสาวธนัชชา สาระ     2)  นางสาวณัฏฐณิชา ค าหวล 
3)  นางสาวปนัดดา ดวงกางเงาะ    4)  นายศิรชัช รัตนเณร 
5)  นางสาวฐิติวรดา บุตร์สอน    6)  นางสาวกัญญาภัค ผ่องโอภาศ 
7)  นางสาวศศินา พุ่มโพธิ์ทอง    8)  นายนฤนารท จ าปาทอง 
9)  นางสาวฐิติมา โพลังสกุล    10)  นางสาวรุ่งอรุณ แก้วเหง้าศรี 
11)  นางสาวนัทธมน มหาชน 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
1)  นางสาวขวัญชนก ศิริสุข    2)  นายฉมาดล สุขฉวี 
3)  นางสาวชรินรัตน์ ดีทรง    4)  นายทนง อยู่เจริญ 
5)  นางสาวธิวารัตน์ อ่อนศรี    6)  นายณัฐวัฒน์ ใจจ่าง 
7)  นางสาวพรนภา คชวงษ์    8)  นางสาวมณีรัตน์ อรุณโรจศิริ 
9)  นายมานิต จีนพันธ์     10)  นางสาววรรณนิษา ทรัพย์ประเทือง 
11)  นางสาวสมฤทัย คหินทพงษ์    12)  นางสาวสุภาพร นึกอุ่นจิตร 
13)  นายสุวรรณชัย ชาน้อย    14)  นายอัมรินทร์ จิตรประทุม 
15)  นางสาวเจนจิรา จิตอารี    16)  นางสาวกฤตยพร มีศิริ 
17)  นายจตุพล เตชะถนอมกุล    18)  นางสาวจิราวรรณ กลมกล่อม 
19)  นายปิยะรัตน์ เกษมสุข    20)  นายภูริพงศ์ เจริญสุข 
21)  นางสาวรุ้งดาว สุขสมพืช    22)  นางสาววนิดา ศรีสมพงษ์ 
23)  นางสาวสุภัทรา สัญญะภูมิ    24)  นางสาวสุวพิชญ์ ฉัตรปราโมทย์ 
25)  นางสาวหทัยภัทร สัมพันธ์พานิช   26)  นางสาวอัลธิมา เกิดภาคี 
27)  นายยุคล โจมทอง     28)  นายฐิติพงศ์ แก้วประเสริฐ 
29)  นางสาวนภัสสร สุวรรณประทีป   30)  นางสาววรรทณี   สุขสุสร 
 
 
 
 



รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
1)  นางสาวกมลทิพย์ เสนีวงค์    2)  นางสาวกรกนก ภารเจิม 
3)  นางสาวกรรณิการ์ สัญญวี    4)  นายคมสัน กันภัย 
5)  นางสาวณัชยา มีสมดี     6)  นางสาวณัฐกานต์ สันทัดถ้อย 
7)  นางสาวณัฐชา พบบุบผา    8)  นายณัฐพล อมรยุทธ์ 
9)  นางสาวดวงแก้ว ผุยพรหม    10)  นายทรงพล สุขใส 
11)  นางสาวทิพย์ภวรรณ ขุนณรงค์   12)  นายธนทัต มงคลไทย 
13)  นายธนวัตร สวนทรัพย์    14)  นางสาวธนันต์ธรณ์ สอนมณี 
15)  นางสาวธนิกานต์ ธรรมบุญญา   16)  นายธราดล ศรีสุขเกตุ 
17)  นางสาวธัญรัตน์ ปิยะสิงห์    18)  นายนพรุจ นิทรัพย์ 
19)  นางสาวนันท์นภัส ฉัตรทอง    20)  นางสาวนุชจรี พุกเศรษฐี 
21)  นายบัญนรินทร์ เนื่องกรุ่น    22)  นางสาวบุษกร กลั่นกล้า 
23)  นางสาวปิยะฉัตร พันธุ์เพาะพืช   24)  นายปิยเดช ทิพย์ราพันธุ์ 
25)  นางสาวพลอยไพลิน ทองพานิชย์   26)  นางสาวพิชญาภรณ์ ไม่มีทุกข์ 
27)  นางสาวภณิดา อุบลรัตน์    28)  นายภัทรพล เรืองฤทธิ์ 
29)  นายภาคภูมิ สุขสมนาค    30)  นายภูบดินทร์ นรดี 
31)  นายภูมิพัฒน์ เปรมปราศภัย    32)  นางสาวมณฑา ขาวฉวี 
33)  นายมารุต ศรีงามฉ่ า     34)  นายยงยุทธ จ าแนกมิตร 
35)  นางสาวยุพา สัมมาเพ็ชร    36)  นางสาวรัตนา มงคลลาภ 
37)  นางสาววนิดา อายุศะนิล    38)  นางสาววราภรณ์ ทองแตร 
39)  นางสาววลัยลักษณ์ เรืองฉิม    40)  นายวาบุญ ธีราลาภ 
41)  นางสาวศศินา พ่อค้าข้าว    42)  นายศิธิกร ตรีว่าอุดม 
43)  นางสาวศิริพร แสงนวล    44)  นางสาวสุชานันท์ พลราชม 
45)  นางสาวสุชานุช แก้วผลึก    46)  นายสุทธิศักดิ์ ทะเจริญ 
47)  นางสาวสุพิชญา ภาคนิมิตร    48)  นางสาวสุวิมล เหมือนทิพย์ 
49)  นางสาวสโรชา พลีบัตร    50)  นายอติชาติ อมรเวช 
51)  นางสาวอภิชญา ทรัพย์อนันต์    52)  นายอภิชัย สีนากสุก 
53)  นายอภินิราช พลอยประสงค์    54)  นางสาวอัจราพร บางระมาด 
55)  นายเสฏฐวุฒิ ไกรวัลเกสบุสย์    56)  นางสาวกมลวรรณ พรหมมายนต์ 
57)  นายณัฐภัทร มากจังหวัด    58)  นางสาวนภัสสร เกตุชิต 
59)  นางสาวนันทิยา อยู่สอาด    60)  นางสาวณัฏฐา ปฐมปัทมะ 
 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาศิลปกรรม  เกียรตินิยมอันดับ 1 
1)  นายนพนัย หล่อเหลี่ยม    2)  นายชิษณุพงศ์ กอบัวแก้ว 
สาขาวิชาศิลปกรรม  เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นายอิทธิพัทธ์ โกศลสิทธิ์ 
   
 



ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาดนตรีสากล 
1)  นายปยุต กาพจันทวงษ์    2)  นายจารุเดช โสรัจญาทร 
3)  นายนัฐดนัย เกิดวาระ 
สาขาวิชาดนตรีไทย 
1) นายธนโชติ เยสูงเนิน     2) นายภูวเดช ปั้นแพทย์ 
สาขาวิชาศิลปกรรม 
1)  นางสาวกาญจนา ถาดทอง    2)  นางสาวธัญวรัตม์ ชูแก้ว 
3)  นายธาดา แก้วมงคล     4)  นายรุ่งธิราช คล้ายนุ่ม 
5)  นางสาวมนัสนันท์ ฤกษ์ลักษณีชูโชติ   6)  นางสาวรัตติกาล ยุวะบุตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
1)  นายนรากร เชิงสะอาด    2)  นายสิทธิศักดิ์ กล่อมเดช 
3)  นางสาววรรณิษา ใจดี 
 
นิติศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชานิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
1)  นายโชคอุดม พงศาดิศรรัตน์ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นายธนพล พิณเสนาะ  
นิติศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
1)  นางสาวขวัญตา มีสาย     2)  นายจีรกฤษ แจ้งจิตร 
3)  นางสาวชลดา แซ่เซียว    4)  นางสาวชลิตา พุ่มเพ็ชร 
5)  นายชัยรัตน์ ใยมะเดื่อ     6)  นายภาณุพงศ์ จันทร์วิบูลย์ 
7)  นายวัชรากร อ่อนจันทร์    8)  นางสาวสาธินี อดิษะ 
9)  นางสาวผนัญญา โปทา    10)  นายนคร งามสมชาติ 
11)  นางสาวศุภนิดา ภู่ประดิษฐ์    12)  สิบเอกจิรพัฒน์ ริ้วแดง 
13)  นายพชร ฤทธิ์เจริญ     14)  นายกุลวัชร ปุญญวิจิตร 
15)  นางสาวณัฐชา โพธิ์เทศน์    16)  สิบต ารวจตรีศุภณัฐ นรสิงห์ 
17)  นายธนภัทร ซิ้มใจดี 
 
นิเทศศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
1)  นางสาวณัฐมน วังสิงห์     2)  นางสาวกรรณิการ์ ตรีวงค์ 
3)  นางสาวรัตนาภรณ์ พระศรี 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นางสาวโยษิตา เทวาพิทักษ์ 
  
  



นิเทศศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1)  นายทรงกรด วงศ์พระครู    2)  นายธนินทร คุ้มภัย 
3)  นางสาวธีราวัลย์ ไกรธรรม    4)  นายปฐมพงษ์ เพ็งสอน 
5)  นางสาวปาริฉัตร ภาคีแสวง    6)  นางสาวพันธกานต์ วงค์ตันฮวด 
7)  นายวงศ์อนันต์ ฉัตรทอง    8)  นางสาววราภรณ์ ตามเพ่ิม 
9)  นายอนุกูล นิยันตัง     10)  นางสาวอลิษา แก้วมณี 
11)  นางสาวเบญจมาศ แคโอชา    12)  นายธีรภัทร คล้ายนิล 
13)  นายไกรสร ใจช่วง 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาไทย  เกียรตินิยมอันดับ 1 
1) นางสาวชะยิสรา ทรงสุข 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เกียรตินิยมอันดับ 1 
1)  นางสาวกัลยกร ละอองศรี    2)  นางสาวสลักจิต แฟงสม 
3)  นางสาวณัฐรินันท์ ใจพราหมณ์    4)  นางสาวชณนาถ ตรีมงคล 
5)  นายบัญชา เชื้อเมืองพาน 
สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม เกียรตินิยมอันดับ 1 
1)  นางสาวฟัรฮาน ขันธชัย    2)  นางสาวอะธิตา รุ่งโรจน์ 
สาขาวิชาภาษาจีน เกียรตินิยมอันดับ 1  
1)  นางสาวปณิตา คามีศักดิ์    2)  นายปริชญ์ สุขเจริญพรกุล 
3)  นายธนบดี มาลัยศิริรัตน์    4)  นางสาวญารินดา กลิ่นศรีสุข 
5)  นางสาวชนิดาภา สุวรรณผดุง    6)  นางสาวอรวรรณ อินอ่อน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นายพงศกร เมอแหละ     2)  นางสาวณัฐกาญ แสงเปล่งปลั่ง 
3)  นายมนัส มิ่งบุญ     4)  นายจิรายุ มดแสง 
5)  นางสาวณัฐนรินทร์ พึ่งเมือง    6)  นางสาววนัสนันท์ เสมข า 
7)  นางสาวกฤษณา เจียงเพ็ง    8)  นางสาวน้ าเพชร ปัชชาบุก 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นางสาวสุภาพร แช่มช้อย    2)  นางสาวทิพธนา คุ้มเสถียร 
3)  นางสาวนวพร พลเดโช    4)  นางสาวบุศรินทร์ รอดหลง 
5)  นางสาวพรทิพา กลั่นน้ าทิพย์ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นายณัฐพล อุ่นสกุณี     2)  นางสาววรรณิษา พิมพ์ธารา 
3)  นางสาวนุชนารถ หน่อปาม    4)  นายพิทยา แสนบุตร 
5)  นางสาวสุวนันท์ คุณเผือก    6)  นายอภิสิทธิ์ รอดไร 
7)  นายตะวัน พุกพันธ์ 
 



สาขาวิชาประวัติศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 2 
1) นางสาวนิศารัตน์ ตะนนท์ 
สาขาวิชาภาษาจีน  เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นางสาวพรนภา ศรีทอง    2)  นางสาวนิษฐ์รตี จิรวิชญ์ภทัรโชค 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นางสาวปิยธิดา ก้อนทอง    2)  นางสาวณัฐกานต์ ตะริดโน 
   
ศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1)  นางสาวภาวิณี     ปงลังก๋า    2)  นายกฤษณะ ประเสริฐลาภ 
3)  นางสาวกฤษณา มีมาก    4)  นางสาวกานต์ธิดา สุขทวี 
5)  นางสาวชนันพัทธ์ พลศรี    6)  นางสาวณิชากร ชอบยิ้มหอม 
7)  นางสาวพรสวรรค์ ปิ่นทอง    8)  นายพัทธศิษฐ์ รัตนกร 
9)  นางสาวสัจจาภิรมย์ โบสถ์ขาว    10)  นางสาวอังคณา แย้มม่ันคง 
11)  นางสาวอาริสา คุ้มเจริญ    12)  นางสาวโสภาวรรณ กงจันทร์ 
13)  นางสาวกนกพร วีระสวัสดิ์    14)  นางสาวกฤษณา ปรีดา 
15)  นางสาวจุฑามาศ ขุนศร    16)  นางสาวชุติมา นกเสวก 
17)  นายณภัทร กีรติญาดา    18)  นางสาวณัฐณิชา ทองแถม 
19)  นางสาวณิชกานต์ เกตุส าโรง    20)  นางสาวธัญเรศ ม่วงเขาแดง 
21)  นางสาวพรสวรรค์ ค าจันดา    22)  นายวัชรพงษ์ สิงห์โต 
23)  นางสาวศิริวรรณพร สิริเถลิงเกียรติ   24)  นายเพชรรินทร์ ดีแสวง 
25)  นายชนาธิป เหล่ากวางโจน    26)  นายอริญชย์ กวน 
27)  นางสาวกนกพร แพเพชร    28)  นางสาวจิราภรณ์ ไวยสุภี 
29)  นางสาวณัฐวัน นะสอน    30)  นายอ านวย ยี่ภู่ 
31)  นางสาวพันธิตรา จันทะวาลย์    32)  นายภูเบศวร์ บุญสรรค์ 
33)  นางสาวสราลี เฟ่ืองฟู    34)  นายภูริ อรรถฉัตร 
35)  นางสาววิมลพรรณ รัตนสุวรรณ์   36)  นางสาวอาทิตยา นาคเงินทอง 
 
สาขาวิชาภาษาไทย 
1)  นางสาวกัญญารัตน์ โพธิศาล    2)  นางสาวจิราภา กิจส าเร็จ 
3)  นางสาวจิราภา เสนทอง    4)  นางสาวจุฑารัตน์ นาคกล่อม 
5)  นางสาวณัฏฐา พูลสุข     6)  นางสาวนิภาวรรณ อินทร์พันธ์ 
7)  นางสาวนิลวรรณ ใบโพธิ์    8)  นางสาวปนัดดา ปุริมายะตา 
9)  นายพงศธร ทรัพย์เจริญ    10)  นางสาวรัตนา สุธน 
11)  นางสาวลลิตา บานชื่น    12)  นายวัชรชัย ภูคงคา 
13)  นางสาวศศิประภา ยาศรี    14)  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ 
15)  นายนรภัทร กลั่นน้ าเค็ม    16)  นางสาวอภิรดี หนูค า 
17)  นางสาวอาทิตยา แก้วสะอาด    18)  นางสาวเขมจิรา สว่างศรี 
19)  นางสาวเสาวภา อินทร์ฉาย    20)  นางสาวนูรูมี เจะและ 
21)  นายวันนิมิต มะโนธรรม    22)  นางสาวอรวรรณ อินทกูล 



23)  นายภาสวุฒิ เคยเคล้า    24)  นางสาวดารากาญจน์ สารีสุข 
25)  นางสาวมณฑิตา ศรีโคต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
1)  นางสาวณัฐกฤตา     ปิ่นทอง    2)  นางสาวกัลยรัตน์ คเชนทร 
3)  นายกิตติกร สิงห์ทอง     4)  นางสาวกุลธิดา ขาวชู 
5)  นางสาวณัฐชนัน เผือกสีสุข    6)  นางสาวณัฐวดี นิ่มพิศาล 
7)  นางสาวณัฐสุดา ดีมงคล    8)  นางสาวทิพย์วรรณ เมฆหมอก 
9)  นางสาวธิดารัตน์ บุญจันทร์    10)  นายนัฐวัฒน์ หารฟ้า 
11)  นางสาวพรพรรณ เมืองส าราญ   12)  นางสาวพรพิมล จันทรพิทักษ์ 
13)  นายภาณุพงศ์ สาดบุญลือ    14)  นางสาวมณฑิรา  พิมพ์เลขา 
15)  นางสาวลภัสรดา สุขแก้ว    16)  นางสาวหทัยรัตน์ แสงนาค 
17)  นางสาวอรจิรา ปฐมปัทมะ    18)  นางสาวโสรยา กาละภักดี 
19)  นางสาวฐิติมา เหลืองอ่อน    20)  นางสาวสุชาดา จ าปาหาญ 
21)  นางสาวเจนจิรา สุขทิน    22)  นางสาวจิรัชญา สมบัติพงษ์ 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
1)  นายธนากร ฉิมพลี     2)  นางสาวบุษยา เอกอนงค์ 
3)  นางสาวศิรประภา จิ๋วภูเขาลาด    4)  นางสาวสุรางคณาต์ สุดชะดา 
5)  นายหิรัญ บุญน่วม     6)  นายอนุศิษย์ รามาส 
7)  นางสาวอรุณรัตน์ เฟ่ืองเงิน    8)  นายอิศรา ปั้นทอง 
9)  นางสาวเบญจวรรณ อินแช่มชื่น 
สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
1)  16022563 นางสาวรินลญา หมัดยุสะ 
สาขาวิชาภาษาจีน 
1)  นางสาวกมลพรรณ หลักเพชร    2)  นายจาตุรงค์ เมืองมูล 
3)  นางสาวฐิตาภา วงศ์จงปอ    4)  นางสาวณัฐนันท์ สระบัว 
5)  นางสาวทักษพร วงศ์วีระชาติ    6)  นางสาวนฤมล บุญสิงห์ 
7)  นางสาวนิศารัตน์ แซ่ย่าง    8)  นางสาวรวิชา จิตแจ่มแจ้ง 
9)  นางสาวอภิญญา ขุนทอง    10)  นางสาวอัฐญา การเสนารักษ์ 
11)  นางสาววาสนา เกษมวัฒน์ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
1)  นายวีรภัทร     ตรีมณ ี    2)  นายอธิภัทร ปัญญาวรชาติ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 
1)  นางสาวนันทวรรณ ไวยอรรถ    2)  นางสาวพิไลวรรณ อยู่สุทธิ 
3)  นางสาวศรัญญ่า จันทร์เอ่ียม    4)  นางสาวสุพัฒตรา มั่งมี 
5)  นางสาวสโรชา ภาคมาลัย    6)  นายอดิศร มีศิริ 
7)  นางสาวเบญจมาศ เชื้อดี    8)  นายชนาธิป อ าไพ 
9)  นางสาวดวงนภา แช่มอินทร์    10)  นางสาวอภิญญา ใจดี 
11)  นายอัครพนธ์ ด ารงอัครกุล    12)  นายปองภพ ลาภภักดี 
13)  นางสาวศิริวรรณ พุฒตาล 
 



สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
1)  นางสาวธันยาพร  จีนฉาย    2)  นางสาวนันทิยา  ราชมุลตรี 
3)  นายพีรพัฒน์  สุดใจ     4)  นางสาวสุนิตา  กลิ่นประเสริฐ 
 
เทคโนโลยีบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
1)  นายธนิน  วงษ์ที 
 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
1)  นางสาวชนานันท์  อาจคงหาญ  
     
วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เกียรตินิยมอันดับ 1 
1)  นางสาวกมลวรรณ  สนใจยิ่ง 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 1 
1)  นางสาวธนัชชา  ศรีสวย 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นางสาวบุญญิสา  เปี่ยมศิลป์ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นายวีรพันธ์  ลิ่วโรจน์สกุล 
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1)  นางสาวณัฐวรรณ  ปัญญา    2)  นางสาวกุลจิรา  พรรณปัญญา 
3)  นางสาวสามินี  โมกกงจักร์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1)  นางสาวกมลชนก  ระนา    2)  นางสาวดลพร  เทพวงษ์ 
3)  นางสาววชิรา  เสถียรกาล 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
1)  นางสาวก่อนฝน  คุ้มพุฒ 
สาขาวิชาเคมี 
1)  นางสาวกนกวรรณ  ไวนุนาวิน    2)  นางสาวอัญชลี  สอนแก้ว 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
1)  นางสาวจิราวรรณ  ทรัพย์สิน    2)  นางสาวณัฐนันท์  กรัตนุถะ 
3)  นางสาวสุพรรษา  กุลากุล 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  นายภูเบศ  ทวีกุล 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1)  นายเจษฎากร  คุณาวุธหิรัณย์ 



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1)  นายอนุเทพ  คงอยู่     2)  นางสาวลลิตา  สืบสุข 
3)  นางสาวรพีพร  จิตต์โสภา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
1)  นางสาวสุธิดา  ทองพุ่ม 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1)  นายภานุพงศ์  แก้วจันทร์    2)  นางสาวนัชญามา  หลีหมาด 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เกียรตินิยมอันดับ 1 
1)  นายชนายุทธ  ทรัพย์จรูญ 
สาขาวิชาการตลาด  เกียรตินิยมอันดับ 1 
1)  นางสาวกาญจนา  สาธิตกิจ 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
1)  นางสาววรดา  สินชะวา 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นางสาวนาตาชา  เลาะฟอ    2)  นางสาวศิษฎาภา  สุขส าราญ 
3)  นางสาวอธิตญา  เฉียบแหลม 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นางสาวสุรีพร  ทับอาจ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  เกียรตินิยมอันดับ 2 
1)  นางสาวทัตพิชา  มาแจ้ง 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการ 
1)  นายสุรศักดิ์  บุญมา     2)  นายสุรเดช  จิตรสุระผล 
3)  นางสาวปุณฑริกา  จินตยาวุฒิ    4)  นางสาวชนนิกานต์  ค าสาวงศ์ 
5)  นางสาวปฑิตตา  เสงี่ยมเฉย    6)  นายภาคภูมิ  โกมล 
7)  นางสาววันวลี  ประดับพลอย    8)  นายศุภณัฐ  เฉลิมฤกษ์ 
9)  นายเรืองศักดิ์  อ่ิมทรัพย์    10)  นางสาวปรางสิริ  กิจจารักษ์ 
11)  นางสาวพัชราภรณ์  อินแตง    12)  นายอภิสิทธิ์  พิลึก 
13)  นางสาวอรุณี  ขันโท     14)  นางสาวชลิดา  ธีระวาส 
15) นายบัณฑิต  นุชมา     16)  นางสาวผกามาศ  พวงมะณี 
17)  นางสาวพรพรรณ  สุขประเสริฐ   18)  นางสาวศุภวรรณ  เฉลิมล้น 
19)  นางสาวจิราวรรณ์  อินทร์สุวรรณ์   20)  นางสาวณิยดารัชต์  ณัฐฑนารินทร์ 
21)  นางสาวนาตยา  นวลประเสริฐ   22)  นางรัชดาภรณ์  อ่อนชื่น 
23)  นางสาววราภรณ์  ศักดา    24)  นางสาวศิริพร  ขวัญสุข 
25)  นางสาวอรุณรัตน์  นิ่มอ่ิม    26)  นางสาวแสงดาว  เกตุแก้ว 
27)  นางสาวนันทิกาญจน์  บุญรัตนกิตติภูมิ   28)  นางสาวกมลทิพย์  เห่งประดิษฐ  
29)  นางสาวจิตติวรรณ  ปิ่นสุวรรณ์   30)  นางสาวดวงประภา  บุญสาธร 



31)  นางสาวนภาลัย  กองหนุนสด    32)  นางสาวภิญญฎา  นาเอก 
33)  นายรชานนท์  ซุยลา     34)  นางสาวสุปรียา  สุวรรณศรี 
35)  นางสาวอรวรรณ  ศรีมหาโพธิ์ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
1)  นางสาวกรกมล  ปั้นแพทย์    2)  นายกรรตรัตน์  รัศมี 
3)  นายธาดา  การสมลาภ    4)  นางสาวภัทรานิษฐ์  ยอดสอน 
5)  นางสาวมาริณี  สุภีฉวี     6)  นางสาวยุวพร  สรเลขกิตติ 
7)  นางสาววราภรณ์  เผ่าพันธุ์ดี    8)  นางสาวสมศมน  สุขเกษม 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ต่อ) 
9)  นายสิทธิเดช  จันทพรม    10)  นางสาวสุวนันท์  มะลินิล 
11)  นางสาวกมลชนก  สภาพันธ์    12)  นางสาวจินต์ศุจี  บ าเพ็ญ 
13)  นายธนพล  สังข์ทอง     14)  นางสาวพรรณนิภา  โคกอ่อน 
15)  นางสาวพิชชากร  วนะสิทธิ์    16)  นางสาววรารัตน์  เขตตานิม 
17)  นายศุภชัย  กิ่งค า     18)  นางสาวสุชาดา  ขันธเดช 
สาขาวิชาการตลาด 
1) นางสาวนิศาชล  เครือจันทร์    2) นางสาวปาริชาติ  สังข์เนตร 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1)  นางสาวชลธิชา  เศรษฐีสมบัติ    2)  นางสาวบุษบา  จูงใจ 
3)  นางสาวปทิตตา  ธิราชัย    4)  นางสาวพรรณราย  เสือจ าศีล 
5)  นางสาวพรวิสา  ม่วงสุข    6)  นางสาวรัตนวรรณ  ลายเสมา 
7)  นางสาวสุพัฒทรา  มินตรา    8)  นางสาวอังคณา  โพธิกุล 
9)  นางสาวอัมพิกา  พุ่มเกตุ    10)  นางสาวอาทิตยา  ค ามี 
11)  นางสาวเบญจพร  ต้นเทียน    12)  นายภัทรพล  บัวมี 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
1)  นางสาวจุฑามาส  จันทะกล    2)  นางสาวธัญวรัตน์  อุตตะมูล 
3)  นางสาวนีรชา  พ่ึงนาย    4)  นางสาวกิจติยา  สุวรรณกิจ 
5)  นายกิตติโชค  หมู่อ าพันธ์    6)  นายชัยณรงค์  พบทรัพย์ 
7)  นางสาวนรีรัตน์  ดอกไม้    8)  นางสาวพลอยลดา  นิตินันท์วรากุล 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1)  นายบัญญพนต์  อ่ิมเอิบ    2)  นายพงษ์เพชร  ศรีบุตร 
3)  นายอภิสิทธิ์  พิณเสนาะ    4)  นายนันทพงศ์  หมายมั่นสมสุข 
5)  นางสาวชรินรัตน์   สังข์ทอง    6)  นายชัยณรงค์  อ่อนศรี 
7)  นางสาวชาลิสา  แสนสุข    8)  นายพงศ์ระพี  มูฮ าหมัด 
9)  นางสาววันวิสาข์  ปรอดโปร่ง    10)  นางสาวสุทธิดา  ปลอดโปร่ง 
11)  นายธนาคาร  ลิ้มกูล     12)  นายสราวุฒิ  จันทร์ดีสา 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
1)  นางสาวเกศรินทร์  วงศ์ใจค า    2)  นางสาวศิริวรรณ์  กล้าหาญ 
3)  นายสหัสชัย  พินาศภัย 
 
 



บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
1)  นางสาวพรนภา  ศรีแก้ว    2)  นางสาวสุกัญญา  ยอดยิ่ง 
3)  นางสาววรรณรดา  สุขกอ 
 
บัญชีบัณฑิต   
สาขาวิชาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 
1)  นางสาวจิรภา  อิงรัตนชัยรัตน์    2) นางสาววนฤดา  ยะมะหาร 
สาขาวิชาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 
1) นายมณฑล  ทับทอง     2) นางสาวสุภาณี  คนตรง 
3) นางสาวอรวรา  สืบสุคนธ์ 
      
บัญชีบัณฑิต   
สาขาวิชาการบัญชี 
1) นางสาวเฉลิมรัตน์  ขอสูงเนิน    2) นางสาวกุลวัฒน์  ล าเจียกงาม 
3) นางสาวนัฐชา  เสือจ าศิล    4) นางสาวปริณดา  ขาวหนู 
5) นางสาวพรสุดา  พงษ์โพธิ์    6) นางสาวพิมพ์ชนก  สะกะมณี 
7) นางสาววรรณิดา  โตเอ่ียม    8) นางสาววิลาวัลย์  แช่มช้อย 
9) นางสาวเดือนเพ็ญ  วงษ์ประดิษฐ์   10) นางสาวเสาวลักษณ์  เลียงผา 
11) นางสาวบัณฑิตา  เสมาชัย    12) นางสาวปราณี  ทวีทรัพย์ 
13) นายพีรพล  สาลีผล     14) นายรักษ์พงศ์  บุญชูช่วย 
15) นางสาววันนิสา  ย่องใย    16) นางสาวสุธิดาภรณ์  เอ่ียมละออ 
17) นายอรรณพ  บุญเถื่อน    18) นางสาวอริสา  บุญมี 
19) นางสาววรรณพร  ฉิมพุดซา    20) นางสาวซูบีฮา  แวสะมะแอ 
21) นางสาวบุสริน  การีจิ 
 


