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บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ แถวที/่ล าดบัที่ ไดห้น้าถัดไป
 หรือที่บอร์ดคณะ



ล าดบัที่ ล าดบัที่

1 นาย จุลณพ จิวะนันทประวัติ 21 นางสาว เกศกนก จิตรสมคิด
2 นางสาว เกสราภรณ์ พุม่ศิริ 22 นางสาว เกศราภรณ์ ตาสุ่ย
3 นางสาว จิรลาวัณย์ โพธิเ์งิน 23 นางสาว เกียง ศรีทวดี

4 นาย โทมัส ฟิลิป เดอนีส์ บูเอท์ 24 นางสาว ขวัญใจ การะเวก
5 นางสาว จณิฐตา อินทรักษ์ 25 นางสาว ขวัญสุดา แซ่โค้ว
6 นางสาว ธันยาภัทร์ ศิลาเอกวิจิตร์ 26 นาย คเชนทร์ ดีขุนทด
7 นางสาว ปานชีวา ร่ืนรมย์ 27 นาง จามจุรี สิมมาสุข
8 นาย ธัญญา อโรชานันท์ 28 นางสาว จารุพร กองนนท์
9 นางสาว มาเรีย จูเลียตะ คอนเซนติโน่ 29 นาย จารุวัฒน์ พาสุข
10 นางสาว วัชรีพรรณ นุ่มสารพัดนึก 30 นางสาว จินดาพร ไชยวุฒิ
11 นาย ภัทร์ เชาวน์ดี 31 นางสาว จิราพร เวียนรอบทิศ
12 นางสาว สายทอง การะเกษ 32 นางสาว จิราพร อินต๊ะอดทน
13 นางสาว กนกธนานันท์ วุฒิเดชเกรียงไกร 33 นางสาว จิราวรรณ หนูคล้าย
14 นางสาว กมลทิพย์ คะชา 34 นาย จีระศักด์ิ เพิม่ลาภ
15 นางสาว กรณิศ แซ่ต้ัง 35 นางสาว จุฑาทิพย์ แสงทอง
16 นางสาว กรวิภา กตัญํู 36 นางสาว จุฑามาศ แสงสกล
17 นางสาว กริญญาภา ดวงเกต 37 นางสาว เจนจิรา คูณเพิม่
18 นางสาว กัญญารัตน์ ขุนพระบาท 38 นางสาว เจนจิรา บุญมาเลิศ
19 นางสาว กิตติพร ทัดแก้ว 39 นาย เจษฎา นาเวศน์
20 นางสาว กิติยา พลอํานวย 40 นาย เฉลิมพล รอดดอนไพร

แถวที่ 1
ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล



ล าดบัที่ ล าดบัที่

41 นางสาว เฉลิมรัตน์ วรรณรักษ์ 61 นาย ณัฐพล สิงห์เทพ

42 นางสาว ชนิภา มาบุญมี 62 นาย ณัฐพันธ์ วิวัฒณากุล

43 นางสาว ชลธิชา ลายดุมชร 63 นางสาว ณัฐริกา เพ็งพินิจ

44 นางสาว ชลลดา ดวงศรี 64 นางสาว ณัฐวดี สีโคตร

45 นางสาว ชลินทรา อภิชยนนท์ 65 นางสาว ดวงกมล หว้าคํา

46 นางสาว ชัชชญา นิลจันทร์ 66 พันตํารวจเอก ดิฐภัทร บวรชัย

47 นาย ชากิร ฤทธิบ์ุญ 67 นางสาว ตราจิต สาลีนาค

48 นางสาว โชติกา สายกระสุน 68 นาย ทักษ์ จิตชื่น

49 นาย ซาการียา แม 69 นางสาว ทัศนีย์ พรมลิ

50 นางสาว ฐิติรัตน์ เจริญเบญจรัตน์ 70 นางสาว ทัศนีย์ แสงศรี

51 นางสาว ณฐกฏ เสรีพึง่ในธรรม 71 นาง ทิพวรรณ สมัครพงศ์

52 นาย ณพวิทย์ จําปาวัลย์ 72 นางสาว ธนพร บุญยกบัณฑิต

53 นางสาว ณภัทชา จันทรมณี 73 นาย ธนเสฏฐ์ ไกรสินกนกโชติ

54 นางสาว ณฤดี ประดิษฐ์แท่น 74 นาย ธนานิษฐ์ ปิยะปฐมสิทธิ์

55 นางสาว ณัฏฐวิภา สายวรรณ์ 75 นางสาว ธนารัตน์ บริบูรณ์

56 นาย ณัฐฐานิตา แสงสว่าง 76 นางสาว ธนิษฐา ผดุงเกษม

57 นางสาว ณัฐฐินันท์ ชํานาญดี 77 นางสาว ธมลวรรณ สร้อยอยู่

58 นางสาว ณัฐธินันท์ ช่วยการ 78 นางสาว ธัญธร รัศมีพระพุทธา

59 นางสาว ณัฐนิชา สุมน 79 นางสาว ธัญวลัย สุขใส

60 นางสาว ณัฐพร ทองรักษ์ 80 นางสาว ธิดา สิริภาณุพงศ์

แถวที่ 2
ชื่อ - นามสกุลชื่อ - นามสกุล



ล าดบัที่ ล าดบัที่

81 นาย ธีรยุทธ์ พงค์จีน 101 นาย ปฎิภาณ นงนุช

82 นาย ธีระชัย แซ่กอ 102 นางสาว ปณิชา สุขศรีตรี
83 นางสาว นริศรา สากลวารี 103 นาย ประเสริฐศักด์ิ ไชยทอง

84 นางสาว นริสรา น่วมภักดี 104 นาง ปราณี อาระบียะห์

85 นางสาว นริสรา ผลิกานนท์ 105 นางสาว ปรียาภา ไชยวงค์

86 นางสาว นฤมล นาคเวช 106 นางสาว ปาริชาติ วนเกิด

87 นางสาว นฤมล แพงไพรี 107 นางสาว ปิน่แก้ว สามอิ่น

88 นางสาว นันทภัค มนัสช่วง 108 นางสาว ปิยะนัท นวลใย

89 นางสาว นันทิชา แสนคูณะ 109 นางสาว ปิยาพัชร ควรสม

90 นาย นันธวัฒน์ มณีนาคทอง 110 นางสาว ปุณยาภรณ์ เพ็ชร์มณี

91 นางสาว นัยนา แซ่หว่อง 111 นาย นายพงษ์สิริ หมอกมืด

92 นางสาว นิภาวรรณ์ เพ็ชรสมบัติ 112 นางสาว พนัชกร สุวรรณ์จันทร์รัสมี

93 นางสาว นิรมล บุญแข็งเก่ง 113 นางสาว พนิดา ใจบุญ

94 นางสาว บัญจรัตน์ พ่วงจินดา 114 นางสาว พนิดา ศรน้อย

95 นาย บัญชา สุขปาน 115 นาย พรเพ็ญ อาดํา

96 นางสาว บุญญาภา ไกรลาศ 116 นางสาว พรศิริ บัวผัน

97 นาย บุญประครอง อ้วนเสมอ 117 นางสาว พัชรากร โสภาศษิกุล

98 นาย บุญฤทธิ ์ตามตะคุ 118 นางสาว พัชราภรณ์ เยยะพันธ์

99 นางสาว บุษบง แก่นมะนิตัน 119 นางสาว พัทธนันท์ พิพัฒนะพงษ์

100 นาย ปกรณ์ สุขเมือง 120 นางสาว พิชญาภัค แสงเพชรสุวรรณ์

แถวที่ 3
ชื่อ - นามสกุลชื่อ - นามสกุล



ล าดบัที่ ล าดบัที่

121 นาย พิทักษ์ มุลทองสุข 141 นางสาว รัชนก วังชัง

122 นางสาว พิมพ์อัปสร พูดเพราะ 142 นาย รัฐพจน์ ฤดี

123 นางสาว พิมล แก้วสุรีย์ 143 นางสาว รัตนา โมคศรีสุข

124 นาย พีรณัฐ จิตต์ภักดี 144 นางสาว เรณู คล้ายแก้ว

125 นาย พีรพัฒน์ พชรวจน์ 145 นางสาว ลัลน์ลลิต สายประเสริฐ

126 นาย พีรวัส นัดสูงวงศ์ 146 นางสาว ลําไพ พร้อมสุข

127 นาย พูลศักด์ิ ไชยโย 147 นาย วงศ์เลิศ วณิชาติ
128 นางสาว เพ็ญแข คงดี 148 นาง นางวรณัน เฮอนันเดช

129 นางสาว เพ็ญสุดา มงคลใหม่ 149 นาย วรนาถ นาทอง

130 นาย ไพทูรย์ อักษรกุล 150 นาย วรพรรค ธงชัย

131 นาย ไพรัตน์ วิเชียรศรี 151 นาย วรพล ว่องวายุภัทร

132 นาย ภัทรนัจ คงชู 152 นางสาว วรรณกานต์ พงศ์ปรีชานานนท์

133 นางสาว ภัทริดา เชื่อมกลาง 153 นางสาว วรรณิดา งานประสบกิจ

134 นาย ภูมิพัฒน์ มณีสุวรรณ 154 นางสาว วรรเพ็ญ แซ่ด่าน

135 นางสาว ภูริชญา ศุภทองพิมพ์ 155 นาย วรวุธ ชมชื่น

136 นางสาว เมธปิยา สลีแดง 156 นางสาว วราภรณ์ จําปาสุข

137 นาย เมธี ปานเหล็ง 157 นางสาว วรารัตน์ เจนวรพจน์

138 นางสาว ยศธร สานไธสง 158 นาย วรุฒ สุมทุมพฤกษ์

139 นางสาว รสสุคนธ์ หงษ์สมุทร 159 นาย วัชรินทร์ อินเคน

140 นางสาว รอยมีย์ มูหะหมัด 160 นาย วัฒนา พงค์พีระ

แถวที่ 4
ชื่อ - นามสกุลชื่อ - นามสกุล



ล าดบัที่ ล าดบัที่

161 นาย วัฒนา แสงทอง 181 นางสาว ศุภลักษณ์ เกียรติยศเจริญ

162 นางสาว วันตรา จันทนภานันท์ 182 นางสาว สกุลรัตน์ ศรีวิชา

163 นางสาว วันเพ็ญ ป๎น้แหนง 183 นาย สรวัฒน์ ไตรพยัคฆ์

164 นางสาว วัลลภา ปุยผา 184 นางสาว สลิตา แซ่จัง

165 นางสาว วิชุตา เจริญรอย 185 นางสาว สายชล อินทวงศ์

166 นาย วิทยา ก่อกุศล 186 นางสาว สายธาร พูลเพิม่

167 นาย วิทยานนท์ วงศ์สายลือ 187 นาย สิทธิพงศ์ ทิพย์รองพล

168 นางสาว วิรวรรณ กันสการ 188 นางสาว สิริกร กิจอนันต์ถาวร

169 นางสาว วิไลรัตน์ กระจ่างศิลป์ 189 นางสาว สิริยากร ผดุงพนา

170 นางสาว เวธกา เดชดีหนูแก้ว 190 นาย สิริวุฒิ วิทยาประสิทธิ์

171 นางสาว ศรัณย์รัตน์ สัจจะมติ 191 นางสาว สุกานดา ทวาอินทร์

172 นาย ศรุทย์ สุขพิรุณวงศ์ 192 นางสาว สุชาดา เทพหนู

173 นางสาว ศศิธร กิจอัครพิบูล 193 นาย สุทัด แสงวน

174 นางสาว ศศิประภา เกษศรี 194 นางสาว สุธีกานต์ มาดี

175 นางสาว ศศิมา เพ็งแพ 195 นางสาว สุภาพร เสนนอก

176 นาย ศิริพงษ์ แสนใหม่ 196 นางสาว สุรีรัตน์ หลงพิมาย

177 นางสาว ศิริพร ขันทะวงค์ 197 นาย เสกสิทธิ ์ภูสุ่วรรณ

178 นางสาว ศิริวรรณ อรรถสุวรรณ 198 นางสาว เสาวภา ดัชถุยาวัตร

179 นาย ศุกร์พลักษณ์ สิงหะชาติ 199 นางสาว เสาวลักษณ์ สิงห์โต

180 นางสาว ศุภนิดา เพริศพรายวงศ์ 200 นางสาว โสภาพรรณ พงษ์ฉวี

แถวที่ 5
ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล



ล าดบัที่ ล าดบัที่

201 นางสาว อนุสรา เกิดนิมิตร 221 นางสาว เอมิกา ทรงเวียง

202 นางสาว อภัสรา ป้อมนาค 222 นางสาว เกศินี โพธิศ์รีงาม

203 นาย อภิชาติ ภัทรบัญชา 223 นาย ธเนษฐ ขันธ์แก้ว

204 นางสาว อภิญญา ศรีเทพ 224 นางสาว กนกพร บุตรตรา

205 นางสาว อภินีย์ มาลาวัยจันทร์ 225 นางสาว กนกพร อาจเพชร

206 นางสาว อภิรยา หิรัญปรียารักษ์ 226 นางสาว กนกวรรณ ดําบรรพ์
207 นาย อมรเทพ พลพันธ์สิงห์ 227 นางสาว กนกวรรณ บุญทอง

208 สิบโทหญิง อรทัย ล้วนเส้ง 228 นางสาว กมลวรรณ เทียนสําโรง

209 นาย อรรถโกวิท ชื่นตา 229 นางสาว กรกนก แป้นจุลสี

210 นางสาว อัจฉราพรรณ ระวินหรรษ์ 230 นางสาว กรรณิกา ภูกองชนะ

211 นางสาว อัญธิการ์ มัชฌลีลา 231 นางสาว กรรณิการ์ จินดาธรรม

212 นางสาว อัญธิยา แคล่วคล่อง 232 นางสาว กฤติยา พิจารณา

213 นางสาว อัมพกา มิรินทานุช 233 นางสาว กอบกุล โพธิท์อง

214 นางสาว อัสลีน่า สานิง 234 นางสาว กันติชา รักษ์ศรีทอง

215 นางสาว อารีพร กองชัย 235 นางสาว กัลยา แสงซ่งพงศ์พันธุ์

216 นางสาว อารียา บุญมาเลิศ 236 นางสาว กาญจนา ยอดพงษา

217 นางสาว อิศราพร กาญจนวิไล 237 นาย กิตติพงษ์ ชุมวงศ์

218 นางสาว อุษา พุทธอารักษ์วงศ์ 238 นาย กิตติพัฒน์ ทองศรีโชติช่วง

219 นาย เอกลักษณ์ ช่อผูก 239 นาย กิตติศักด์ิ คําก้อน

220 นางสาว เอกสุรีย์ วิริยะประพันธ์ 240 นางสาว กิติยา บุญมหันต์

ชื่อ - นามสกุล

แถวที่ 6
ชื่อ - นามสกุล



ล าดบัที่ ล าดบัที่

241 นางสาว เกศรินทร์ บุญสอน 261 นางสาว ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์

242 นาย คชพัฒน์ สหะชาติมานพ 262 นางสาว ชนธัญ พุม่จันทร์

243 นาย คณวัฒน์ นิ่มเจริญ 263 นางสาว ชนิกา ใจเปรียว

244 นาย คมเดช มหตระกูลรังษี 264 นาย ชภัทร ศิริวัฒน์
245 นาย จักรพันธ์ ชํานาญสงเคราะห์ 265 นาย ชยกฤต ป๎ญญาธนะธร

246 นางสาว จันทกานต์ เดชอนันต์ 266 นาย ชยธร สุวรรณกูฎ

247 นางสาว จันทร์จิรา ต้วนต้ัว 267 นาย ชยุต กันฐพงศ์

248 นางสาว จันทร์ธิรา แฉ่งใหญ่ 268 นางสาว ชลดา พันธ์สงวน

249 นางสาว จันทรา เพ็งแจ่ม 269 นางสาว ชลาลัย เดชเสถียร

250 นาย จารุวัฒน์ บุญประเสริฐ 270 นางสาว ชลิดา ชวามนนท์

251 นาย จิตรภานุ เขื่อนแก้ว 271 นาย ชัชวาลย์ เดชะ

252 นางสาว จินตนา มะลูลีม 272 นางสาว ชัญญาภัทท์ รักษา

253 นาย จิรพิพัตน์ ธูปฏิบัติ 273 นาย ชัยธีร์ รัตนภาค

254 นาง จิรัติติกาล พหลแพทย์ 274 นาย ชัยยศ ฉัตรอัศวปรีดา

255 นางสาว จุฑากานต์ วงศ์สลับสี 275 นางสาว ชาคริยา ประกิจ

256 นางสาว จุฑามาศ กองโพน 276 นางสาว ชาฎินี ใจเปรียว

257 นางสาว เจียระไน วชิรศรีสุนทรา 277 นางสาว ชีวรัตน์ บุญมี

258 นางสาว ฉัตรฑริกา เกตุผ่อง 278 นางสาว โชติรส หมื่นสนิท

259 นางสาว ฉัตรฑริกา ชินเสนา 279 นาย ไชยา เลาะพึง่

260 นางสาว ชญากาญจน์ อายุการ 280 นาย ฐาปนา คําชนะ

แถวที่ 7
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281 นางสาว ณัชชา แก่นเสาร์ 301 นาย ตรีธัช มุ่งใจสมัคร

282 นางสาว ณัชชา ศรีสุข 302 นาย ทนงศักด์ิ ธรรมรจน์

283 นาย ณัฏฐ์ สินันตา 303 นางสาว ทวย วันดี

284 นางสาว ณัฏฐ์กุลวรรณ สมบูรณ์ธาดา 304 นาย ธนบูรณ์ วงค์ผกา

285 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วขํา 305 นาย ธนภัทร ใช่สมบูรณ์

286 นางสาว ณัฐกานต์ คําสมพร 306 นาย ธนาคาร พจนบรรพต

287 นางสาว ณัฐฏ์ติฌา จิตบุญ 307 นางสาว ธนิษฐา บุรณะ

288 นางสาว ณัฐณรีย์ โสมใจบุญ 308 นาย ธรรมนูญ เทพบรรดาลผล

289 นางสาว ณัฐณิชา ฝุ่นทอง 309 นาย ธราทิป จูอัศวบรรจง
290 นางสาว ณัฐธิดา ทองบัว 310 นางสาว ธัญชนก ภูดินขาว

291 นางสาว ณัฐธิดา อนุกูลพันธ์ 311 นางสาว ธัญญารักษ์ ภูเชตะวัน

292 นางสาว ณัฐริกา พูลพอกสิน 312 นางสาว ธัญญาลักษณ์ อาบวารี

293 นางสาว ณัฐรุจา เผ่าผม 313 นางสาว ธัญฑิรัฎฐ์ ยนต์นิยม

294 นาย ณัฐวัตร ชัยเจริญ 314 นางสาว ธัญพร จีรบรรเจิดชัย

295 นางสาว ณิชพัณณ์ วีระอรุณพงศ์ 315 นางสาว ธันยธรณ์ ชาตรูประชีวิน

296 นาย ณิชาภา วินิจฉัย 316 นาย ธาม จันทรศรีวงศ์

297 นาย ดาเนียล นุชจําลอง 317 นาย ธาวิน ตันทา

298 นางสาว ดารินทร์ เตโม 318 นาย ธีรเดช มือแป

299 นาย ดิเรก ยอดอินต๊ะ 319 นาย นที ด้ายละออง

300 นางสาว เดือนประดับ ประดับมุข 320 นาย นางสาวนพมาศ นิลฉวี

ชื่อ - นามสกุล
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321 นางสาว นภัสนันท์ ดําน้อย 341 นางสาว ประภารัตน์ ยศวงศ์

322 นางสาว นรมน ป้องสอน 342 นาย ปรัชญา จันทราภิรมย์

323 นาย นฤปนาท พวงแก้ว 343 นาย ปรัชญา บวบทอง

324 นางสาว นัชชา อุดมพรพฤฒิ 344 นางสาว ปริฉัตร แสงทองกุล

325 นางสาว นันท์นภัส เชื้อหยก 345 นางสาว ปริญญา ศรีบุญ

326 นางสาว นันธิชา ทับแสง 346 นางสาว ปวรวรรณ ซ้อนพิมาย

327 นางสาว น้ําทอง นวลแก้ว 347 นางสาว ปวีณ์สุดา หาญแท้

328 นางสาว นิภาพร ใจเพียร 348 นางสาว ปวีณา สุขีมิตร

329 นางสาว นิโลบล แก้วสุวรรณ 349 นาย ป๎ญญา นามวงศ์

330 นางสาว นู้รอัยนี แช่มช้อย 350 นางสาว ป๎ทสุนีย์ สุจริตภักดี

331 นาย บรรลือ ชะฎาวงษ์ 351 นางสาว ปาริฉัตร พานาดา

332 นาย บัณฑิต ศรีผลิน 352 นางสาว ปิน่จันทร์ เจตนเสน

333 นาย บัณฑิต หลังยาหน่าย 353 นางสาว ปิยะดา แสงเลข

334 นางสาว บุญญิศา โกสุม 354 นางสาว ปิยะพัชร มณีศรี

335 นาย บุญฤทธิ ์อินทรโกพิศ 355 นาย พรพิพัฒน์ ฉิมพินิจ

336 นาย บุรวิชญ์ ตรากิจธรกุล 356 นางสาว พรรษา อึ้งตระกูล

337 นางสาว เบญจลักษณ์ ชุมมะ 357 นางสาว พรฤดี โพธา

338 นาย เบ้านิโกลาส ภูนาพลอย 358 นางสาว พัชรนันท์ ถิรภัทร์เศรษฐ์

339 นาง ปณัชญา ลีลายุทธ 359 นางสาว พัณณิตา ล้อมพิทักษ์
340 นาง ปติพร ฉันทปราโมทย์ 360 นาย พัศรุตม์ ประสิทธิธ์นาพล

แถวที่ 9
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361 นางสาว พิชชานันท์ ไชยเมืองชื่น 381 นางสาว ภาษิตา พงทัยกรณ์

362 นางสาว พิชชานันท์ ศรีธัญรัตน์ 382 นาย ภูเบศ จั่นเพ็ชร

363 นางสาว พิชฌาภรณ์ ดําริห์รัมย์ 383 นาย ภูมรัตน สุบรรณรัตน์

364 นางสาว พิชญธิดา แย้มสวน 384 นางสาว มนภร อธพัฒน์เดชากร

365 นางสาว พิชญา ชิ้นอ่อน 385 นางสาว มัทริกา จั่นเพชร

366 นางสาว พิมนภัส ภูท่องคํา 386 นางสาว มิ่งกมล ชื่นสว่าง
367 นางสาว พิมพ์ชนก ฐิติกรธนานุรักษ์ 387 นางสาว มิลตรา เกิดบุญ

368 นางสาว พิมพ์ชนก แสนเหนือ 388 นางสาว มีนตรา มงคลสุภา

369 นางสาว พิมลพร ทวีโคตร 389 นางสาว มุกขรินร์ หล่ังน้ําสังข์

370 นางสาว พิศมัย ชํานาญคิด 390 นางสาว มุกดา มินมุกดา

371 นาย พิสิษฐ์ ตนพรมรัมย์ 391 นาย เมฆนิทร์ โคตรพัฒน์

372 นางสาว พุธเมษา เหลาทอง 392 นางสาว เมย์ ทะมา

373 นางสาว แพรวพรรณ พรมสิงห์ 393 นางสาว เย็นใจ แสนจังหรีด

374 นางสาว ภคมน นิลกําแหง 394 นางสาว เยาวลักษณ์ สุวรรณการ

375 นาย ภควัต สายหงษ์ 395 นาง โยษิตา สารสมุทร

376 นางสาว ภวิตรา เกิดเหล่ียม 396 นางสาว รัตติกาล พลนามอินทร์

377 นาย ภาคิณ อธพัฒน์เดชากร 397 นางสาว รัตนา แซ่ล้ี

378 นาย ภาณุพงศ์ โกมลประเสริฐ 398 นางสาว รัตนาภรณ์ กุนอก

379 นาย ภานุเดช ธนูศิลป์ 399 นางสาว รัตนาภรณ์ ชวนชิต

380 นางสาว ภาวดี เสารางทอย 400 นางสาว รุ่งทิวา คําแสน

ชื่อ - นามสกุล
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401 นางสาว รุจิกาญจน์ สุ่นนิ่ม 421 นาย สมเกียรติ พินธุโท

402 นาง เรวดี ศักด์ิศรี 422 นาย สมรส แสนกันยา

403 นางสาว ลภัสรินทร์ ภัทรจริยา 423 นางสาว สร้อยทิพย์ พิเศษ

404 นางสาว ลลิตภัทร คําพานุช 424 นาย สาโรช ทับทิม

405 นางสาว ลลิตา ไชยะโอชะ 425 นาย สิทธิพงษ์ ทองอ้ม

406 นาย ลักษมณ์ เบญจมินทร เพชรบูรณ์ 426 นางสาว สิริพร ทองกร

407 นางสาว ลัดดาวัลย์ พลแสน 427 นางสาว สิริวรรณ ภูหินกอง

408 นาย ลัทธพนธ์ อนุภาพ 428 นาย สุกรี อุเทน

409 นาย เลิศรัตน์ ปิน่โมรา 429 นางสาว สุกานดา วิมลกาญจนา

410 นาย วงศกร เนื่องวงศ์ 430 นางสาว สุชาดา เข็มศรี

411 นางสาว วรดา คณาคุณ 431 นางสาว สุชาดา จิตรบรรจง

412 นาย วรปรัชญ์ จันดา 432 นางสาว สุชาดา ดีตลอด

413 นาย วรรณสวัสด์ิ นูพิมพ์ 433 นางสาว สุฎารัตน์ สุขภิลาภ
414 นางสาว วรางคณา ภาสถิตย์ 434 นางสาว สุดาเดือน จุฑะรพ
415 นางสาว วันวิสา ปราบหนองบัว่ 435 นางสาว สุดารัตน์ วินิจ
416 นางสาว วัลฤดี ใจเอื้อ 436 นาย สุทัศน์ คูรัศมีทอง
417 นางสาว วิมลรัตน์ กําลังเดช 437 นางสาว สุธิดา บัวงาม
418 นางสาว วิลาวัลย์ อ้นเวียง 438 นางสาว สุนิสา ภูมิพักตร์

419 นาย ศักรพล เหล่าการกิจกุล 439 นางสาว สุประวีณ์ เฉลียวการ

420 นางสาว ศิริพร ชํานาญเขตรกรณ์ 440 นางสาว สุภัทราวดี ภูเ่จริญยศ

ชื่อ - นามสกุลชื่อ - นามสกุล
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441 นางสาว สุมิตตา ชาดํา 461 นางสาว อลิษา แสงเกษมสานต์ิ

442 นางสาว สุมินตรา บุญมาก 462 นางสาว อวิกา โอประเสริฐสวัสด์ิ

443 นาย สุเมธ มะแก้ว 463 นาย อัครชัย ทองเต็ม

444 นาย สุรศักด์ิ ไกรประโคน 464 นางสาว อัญชลี สนองเดช

445 นางสาว สุรีย์มาศ ยิ้มเยื้อน 465 นางสาว อาจินา ทองมาเรือน

446 นาย สุโรจน์ แก้วศรี 466 นางสาว อาทิตยา พรหมทอง

447 นางสาว สุวดี ลิจ้วน 467 นาย อิทธิพล บานชื่น

448 นางสาว สุวนันท์ จันทร์สม 468 นาย อิทธิศักด์ิ ภัทรหิรัญโรจน์

449 นาย สุวิจักขณ์ เตชะศรินทร์ 469 นาย อิสยาห์ สุทธเศียร

450 นาย อนุเดช สามารถ 470 นางสาว อิฮซานี หะยีมะเซ็ง

451 นางสาว อภิญญา บุญโท 471 นาย เอกภพ นาทวิต

452 นาย อภิศักด์ิ หลายรุ่งเรืองชัย 472 นางสาว กชมน ชูแก้ว

453 นางสาว อภิสณา บํารุงสวัสด์ิ 473 นางสาว กนกพร จันทรัมพร

454 นางสาว อภิสรา สายน้อย 474 นางสาว กนกวรรณ ทองศรี

455 นาย อภิสิทธิ ์เผือกผ่อง 475 นางสาว กนกวรรณ มั่นยวน

456 นางสาว อมิตา สารัส 476 นางสาว กษภัค กล่ินศรีสุข

457 นางสาว อรชร ศรีเพชร 477 นาย ก่อสวัสด์ิ อ่อนสวรรค์

458 นางสาว อรดี บุญเพชร 478 นางสาว กัญวศิฐิวัน ธิยะกุล

459 นางสาว อรพรรณ เนื่องจํานงค์ 479 นางสาว กัลยกร บุตรฉ่ํา

460 นางสาว อรุณรัตน์ แก้วเทียมศรี 480 นางสาว กัลยกร สมบัติธนนนท์
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481 นางสาว กัลยรัตน์ เชาวน์แล่น 501 นาย เจตริน หลักหาญ

482 นาง กาญจนา แสงไชยศรี 502 นางสาว เจนจิรา สําแดงเดช

483 นาย กานต์ ก้องเกียรตินที 503 นางสาว ฉัตรณภัส ต้ังศิริรักษ์สกุล

484 นางสาว กานต์วรัญญา สุพัฒนาเศรษฐกุล 504 นางสาว ฉัตรทริกา กล่ินมาลา

485 นางสาว เกวลิน รอดลอยทุกข์ 505 นางสาว ฉันทิกา ล่าซุย

486 นางสาว เกษริน โต๊ะซอ 506 นางสาว ชญาดา ดวงเกตุ

487 นางสาว ขวัญฤดี ทิพย์ประเสริฐ 507 นางสาว ชญาน์นันท์ กัลยวรกาญจน์

488 นางสาว เขมิกา ศรีตะชัย 508 นางสาว ชณากานต์ ท้าวประสิทธิ์

489 นาย คณิต เชยชม 509 นางสาว ชนกรัศมิ์ สุรินทร์เลิศ

490 นาย คมกริช ซอบรีสาและห์ 510 นางสาว ชนัญชิดา คุณวนิช

491 ว่าทีร้่อยเอก จักรกฤช ชุติมาโชติ 511 นางสาว ชนากานต์ ชมภูชะนะ

492 นางสาว จันจิรา อุปาลี 512 นางสาว ชนากานต์ บุญเพิม่

493 นางสาว จันทร์ธิราพร ประถมทรัพย์ 513 นางสาว ชนาภา วัดโสภา

494 นางสาว จิณห์วรา บูระเพ็ง 514 นางสาว ชนิกานต์ อร่ามเธียรธํารง

495 นาย จิตตกร ล่ันซ้าย 515 นาย ชยุต พงษ์ไทย

496 นางสาว จิตประไพ พวงรอด 516 นางสาว ชลรัตน์ มูลศรี

497 นาย จินตภัทร เรืองวิไล 517 นางสาว ชาลินี ภูเ่สือ

498 นางสาว จิราพร ภุมรินทร์ 518 นางสาว ชุติมา นาคเทียน

499 นางสาว จุฑามาศ จันทศร 519 นางสาว โชติมา ประภัศศร

500 นาย จุมพลภัทร์ ไชยสัตย์ 520 นางสาว โชษิตา ตําราเรียง

ชื่อ - นามสกุล

แถวที่ 13
ชื่อ - นามสกุล



ล าดบัที่ ล าดบัที่

521 นางสาว โชษิตา นิยมไทย 541 จ่าอากาศเอก ธนพล ชุ่มจิตย์

522 นางสาว ซอลญ่า ลีเดอร์ 542 นางสาว ธนัชชา สินกําเนิด

523 นางสาว ฐิติรัตน์ นพรัตน์บัวทอง 543 นางสาว ธนัชญา ไชยกาล

524 นาย ฑัตพล ภิญโญธนโชติ 544 นาย ธนากร มูซอ

525 นาย ณัฏฐ์ สมพืน้ 545 นางสาว ธรณ์ธันย์ นามประจิตร

526 นางสาว ณัฏฐ์ธนันท์ ทวีวรธนกุล 546 นาย ธวัชชัย ยุบไธสง

527 นางสาว ณัฏธ์ณิชชา นพนิตชยนันท์ 547 นาย ธัชนนท์ มินสาคร

528 นาย ณัฐพงศ์ ทองล้ี 548 นางสาว ธัญญาศิริ ไชยกิจบํารุง

529 นาย ณัฐพงษ์ บุญจันทร์ 549 นางสาว ธัญธร ปานตระกูล

530 นาย ณัฐพงษ์ โสพิกุล 550 นางสาว ธัณพิชชา หมั่นมานะ

531 นางสาว ณัฐริดา เลาหชัยยศ 551 นางสาว ธันชนก ภักดีธนา

532 นางสาว ณัททชา วาทองกรกิตต์ิ 552 นางสาว ธันญ์วริน สินชุติภัทร์ไกร

533 นางสาว ดนิตา มากวิสัย 553 นาง ธีรรัตน์ ดิฏฐโชติ

534 นางสาว ดวงธิดา เพชรระนอง 554 นาย ธีรวุฒิ รักกลาง

535 นางสาว ดวงสุรีย์ แก้วประสงค์ 555 นางสาว นงค์ลักษณ์ เตชจงสุวรรณ

536 นาย ทรงสิทธิ ์ปราบอธรรม 556 นางสาว นนท์ธิชา รุ่งเรือง

537 นาย ทศพร จรูญศรี 557 จ่าสิบโท นพรุจ โชติศรี

538 นางสาว ทิฆมัพร คําเติม 558 นาง นภาพร มะมูฮําหมัด

539 นางสาว ทิฆมัพร ใสแสง 559 นางสาว นราญา มีโชติ

540 นางสาว ธนพร ชูเกิด 560 นางสาว นริศา สะมะแอ

ชื่อ - นามสกุล

แถวที่ 14
ชื่อ - นามสกุล



ล าดบัที่ ล าดบัที่

561 นางสาว นฤมล เข้มแข็ง 581 นาย ปิยะพงษ์ ก้อนทอง

562 นาย นาวิน ศิลป๎กษา 582 นาย ปุณณ์ณิษา ก้อนทอง

563 นางสาว น้ําทิพย์ สุขหา 583 นางสาว ผักกาด ขาวผ่อง

564 นางสาว นิภาวรรณ ล้อมนาค 584 นาย พงศวัชร์ พงศ์อริยธนาทร

565 นางสาว นิษฐกานต์ เศรษฐาจารุนันท์ 585 นายน พชร กุลจิตต์เจือวงศ์

566 นางสาว นุภาวรรณ ทองใส 586 นางสาว พรชนิตว์ สายสิริกร

567 นางสาว นูรฮูดา ยูโซะ 587 นางสาว พรชิรา จันทิปะ

568 นาย บทมากร ปีตะนีละวัต 588 นางสาว พรพรรณ ชัยเพชร์

569 นาย บรรพต ฟ๎กสุวรรณ 589 นางสาว พรพิศ แก้วช่วย

570 นางสาว สาวบุญมา ดีนก 590 นางสาว พรรทิพา ไพหนูสี

571 นาย บุรธัช แสนบัวโพธิ์ 591 นางสาว พลอยพิมพ์ มาหมื่น

572 นางสาว เบญจมาภรณ์ ไชยภักดี 592 นาย พัชรพร ศรีประจง

573 นางสาว เบญจวรรณ นุชสุดใจ 593 นางสาว พัชรพร สร้อยมณีแสง

574 นางสาว ปฏิณญา หงษาวงศ์ 594 นาย พันธุธ์ัช มโหสถอาจศิริ

575 นาย ปรเมศวร์ จอมโคกกรวด 595 นาย พีรณัฐ พรหมชุลี

576 นางสาว ประภัสรา บุญลี 596 นางสาว พุฒินันท์ ป้อมเขตร์

577 นางสาว ปริมสิริ เกิดมณี 597 นาย พุฒิเศรษฐ์ พรหมประภัศร

578 นางสาว ปวัณรัตน์ นุตโร 598 นาย ไพรัตน์ ชากรี

579 นางสาว ปาลิตา มณีพันธุ์ 599 นางสาว ภัควลัญชญ์ สิงห์สําเภาเลิศ

580 นางสาว ปิยธิดา จันทร์น้อย 600 นางสาว ภัทร์นรินท์ ไชยชิต

ชื่อ - นามสกุล

แถวที่ 15
ชื่อ - นามสกุล



ล าดบัที่ ล าดบัที่

601 นาย ภัทรพล พิมราช 621 นางสาว วริศนันท์ เพียรพิจารณ์

602 นางสาว ภัทราณิษฐ์ พุทธเสนวริศชัย 622 นางสาว วริศรา เล็กอุทัยพรรณ

603 นาย ภีมภิภัทร ขาวนวล 623 นางสาว วลินพร เกตุแก้ว

604 นาย ภูเบศ สายธัญญโสภา 624 นางสาว วสุธร แก้วก่าํ

605 นางสาว มณีนุช สุดใจ 625 นางสาว วารี สมบูรณ์

606 นางสาว มนทกานติ รัฐแฉล้ม 626 นางสาว วารุณี แสงทอง

607 นางสาว มัทนา สลามเต๊ะ 627 นางสาว วาสนา ดาวุด

608 นางสาว มินตรา ภัทรวรานนท์ 628 นาย วิชญะ เกิดพุฒ

609 นางสาว มุกดา อุปลา 629 นางสาว วิทสุดา เส้งทัน่

610 นางสาว มุขสุดา อุรัตน์ 630 นางสาว วีรนุช แช่มช้อย

611 นางสาว ยุภาพร สกุลสุข 631 นางสาว ศรัญญา แย้มประดิษฐ

612 นางสาว รัชนีกร เย็นจิตต 632 นาย ศักดิธัช มะแก้ว

613 นางสาว รัตนาภรณ์ สุวรรณประทีป 633 นาย ศักด์ิระพี แซ่ต้ัน

614 นางสาว รุ่งทิวา สุริฉาย 634 นางสาว ศิลาลักษณ์ ณีระพงษ์

615 นางสาว ลลิตา บุญละออง 635 นาย ศุภโชค ชุนอิ๋ว

616 นางสาว วนิดดา มาหลิน 636 นาย เศรษฐพงศ์ รัตนพันธ์

617 นางสาว วรท ศิลาพัฒน์ 637 นางสาว โศภิตานิษฐ์ ทะวงษ์ศรี

618 นางสาว วรรณพร สุนารี 638 นาง สมใจ มั่นจิต

619 นาย วรวุฒิ บัวสุขสุคนธิ 639 นาย สัญญา มาศรี

620 นางสาว วราพร ทรงเดช 640 นางสาว สายชล หอมจิตร

ชื่อ - นามสกุล

แถวที่ 16
ชื่อ - นามสกุล



ล าดบัที่ ล าดบัที่

641 นางสาว สาวิตรี วิรัตตยานนท์ 661 นางสาว อจริณี ทองมีศรี

642 นางสาว สินีนาฏ สินกลัด 662 นาย อธิพงศ์ หย้งแก้ว

643 นางสาว สิรรัตน์ เอกชน 663 นางสาว อนัญญา ไวยจรี

644 นางสาว สิริพัชร์ แซ่เจ๋า 664 นางสาว อภิญญา สุธรรมมา

645 นางสาว สุชาดา มุ่งดี 665 นางสาว อมินตรา อาหวัง

646 นางสาว สุชาริณี เอื้อทิตย์สกุล 666 นางสาว อรณิชา วงค์คําจันทร์

647 นางสาว สุดารัตน์ เปล่ียนจรูญ 667 นางสาว อักษรเทียน บัวอ่อน

648 นางสาว สุดารัตน์ โพธิค์ง 668 นางสาว อัฐภิญญา ชนม์ยืน

649 นาง สุดารัตน์ สีเทา 669 นาย อาคม ชูไชยทิพย์

650 นางสาว สุทธิดา น้อยอาษา 670 นางสาว อาทิตยา นวพงศ์

651 นาย สุทิวัส สอาด 671 นาย อานนท์ วรรณศิริเพชร

652 นางสาว สุธาทิพย์ สมานกุล 672 นางสาว อารยา ย้อยสวัสด์ิ

653 นางสาว สุธิดา วัฒนะมงคล 673 นางสาว อาริษา ศรีแจ่ม

654 นางสาว สุธิตา แสงไสย 674 นางสาว อารียา บุญสุนทรกุล

655 นางสาว สุปรีย์รัฐ สังข์ดวง 675 นาย อิศเรศร สัมฤทธิ์

656 นางสาว สุไรยา อํามาหมัน 676 นางสาว อุษณีย์ ใจเด็ด

657 นางสาว สุวรา อินทะจักร 677 นางสาว ไอลดา แสงศรี

658 นาย แสนภู แสนภูมิ 678 นางสาว วันทนี  ผลพยุง

659 นางสาว หทัยรัตน์ วีระวงค์ 679 นางสาว อรัญญารัตน์ สุขภิญโญ

660 นางสาว เหมือนแพร ชัยภักดี 680 นางสาว สุธิสา สิลาอาจ

ชื่อ - นามสกุล

แถวที่ 17
ชื่อ - นามสกุล



ล าดบัที่ ล าดบัที่

681 นางสาว ณัฐกานต์ เผ่ือนประไพ 701 นาย ณฑวัท เตชชดิณร์ 

682 นางสาว เบญจมาศ นิตย์มี 702 นางสาว ณทชา มีอุปถัมภ์ 

683 ว่าทีร้่อยตรี ยุรนันต์ ดิษฐประพันธ์ 703 นางสาว รัชดามัย จันทะโสตถิ์

684 นางสาว ธนารีย์ แซ่ว่อง 704 นางสาว วรัญญดา กันทะวงค์

685 นางสาว จุฑามาศ ขุนอ่อน 705 นางสาว ศิรภัสสร สุทัศน์วรคุณ

686 นางสาว วิภาวดี ม้าห้วย 706 นาย ต่อพงษ์ คันธะพฤกษ์

687 นางสาว มานิสา ละวรรณวงค์

688 นาย รุจภพ ศรีปูคํา

689 นาย พุทธชาติ สกุลมานิต

690 นาย ฐิตามินทร์ ทิพย์เจริญ

691 นางสาว เยาวพรรณ จิตอุดมศักด์ิ

692 นางสาว สิริวิมล ศรีทองจันทร์

693 นางสาว ธัญญลักษณ์ อุ่นศรี

694 นาย อนิรุท ประโลม

695 นาย พุทธชาติ สกุลมานิต

696 นางสาว ศศิธร อัครวัฒน์ชัย

697 นาย ธีรพัฒน์ ทวีศิลป์ 

698 นางสาว สกุลวดี แสนพลเมือง

699 นาย จรินทร์ ขันต๊ะ

700 นางสาว จีรณา ไกรสมสุข

ชื่อ - นามสกุล

แถวที่ 18
ชื่อ - นามสกุล



ล าดบัที่ ล าดบัที่

1 พระ จิราวัฒน์ บุญทา 4 พระมหา นิพ์พิชน์ อนันตกิจโสภณ

2 พระ ประกอบ คําพิมพ์ 5 พระมหา ป๎ญญา แล่นปิว

3 พระ ธนายุพงศ์ อาสนธิ์

ล าดบัที่ ล าดบัที่

1 นางสาว จารุวรรณ เข็มมี 2 นาย กฤษสกล ภูมิโคกรักษ์

พระภิกษุ
ชื่อ - นามสกุล

บัณฑติพิเศษ
ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล



ล าดบัที่ ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล

1 นาย จิตต์สิน วรรัฐพรยศ 8 นางสาว ธิติมา ขันทแพทย์ 

2 นาย ธีรพัฒน์ ทวีศิลป์   (จ่ายแล้ว) 9 นางสาว รัชดามัย จันทะโสตถิ์ (จ่ายแล้ว)   

3 นางสาว วราภรณ์ ยิ้มเจริญ 10 นางสาว วรัญญดา กันทะวงค์(จ่ายแล้ว)   

4 นางสาว สกุลวดี แสนพลเมือง (จ่ายแล้ว)    11 นางสาว ศิรภัสสร สุทัศน์วรคุณ(จ่ายแล้ว)   

5 นาย จรินทร์ ขันต๊ะ  (จ่ายแล้ว) 12 นาย ยุทธนา ดวงคํา 

6 นาย ณฑวัท เตชชดิณร์    (จ่ายแล้ว) 13 นางสาว ณัฐกฤตา ภูร่ะหงษ์ 

7 นางสาว ณทชา มีอุปถัมภ์   (จ่ายแล้ว) 14 นาย ต่อพงษ์ คันธะพฤกษ์ (จ่ายแล้ว) 

หน่วยปริญญาบัตรฯขอแจ้งวันสุดท้ายในการชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต คือ วันศุกร์ที ่20 มกราคม 2566

หากเกินจากวันนี้ จะไม่มีสิทธิเ์ข้าพระราชทานปริญญาบัตร และไม่สามารถขอเข้าพิธีพระราชทานฯในรุ่นถัดไปได้

  หมายเหต ุเมื่อบัณฑิตชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ให้มาติดต่อที ่อาคาร สวป.ชั้น 1 ช่อง 6 เพือ่เพิม่

 รายชื่อต่อท้ายรายชื่อข้ามภาค และจัดพิมพ์ปริญญาบัตรต่อไป

ยงัไม่ขึน้ทะเบียนบัณฑติ
ชื่อ - นามสกุล




