
ประกาศรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 3 

 

ค าชี้แจง 

  1. ให้ผู้ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ รับใบแสดงผลกำรเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที ่กองบริกำรกำรศึกษำ  

ตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป  

  2. กรณีที่มารับใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ด้วยตนเอง โปรดเตรียมบัตรประชาชนหรือ        

บัตรนักศึกษา (ตัวจริง) โดยยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือใช้ในกำรยืนยันตัวตนในกำรรับเอกสำรและรับเงินค่ำประกันของเสียหำย 

  3. กรณีที่ไม่สะดวกเดินทางมารับด้วยตนเอง มหำวิทยำลัยจะจัดส่งใบแสดงผลกำรเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ 

และโอนเงินค่ำประกันของเสียหำยให้ ทั้งนีผู้้ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ ภายในวันที่ 

29 กรกฎาคม 2565 (จัดส่งโดยขนส่งเอกชน เริ่มจัดส่งเอกสำรในวันที่ 30 กรกฎำคม 2565) โดยกรอกข้อมูลตำมแบบฟอร์มนี้  

 

ช่องทางการกรอกข้อมูลส าหรับแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารและเงินประกันของเสียหายคืน  

>> https://forms.gle/5wEf3CLT2UUZ1egS7 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564  คร้ังที่ 3 
ครุศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1     

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย     

1) นำงสำวชำลินี อนุรักเข     2) นำยภัคพงษ์ อรรถประจง 

ครุศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 2     

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย     

1) นำงสำวสโรชำ ศรีค ำพำ    2) นำงสำวผกำมำศ ฤกษ์สุขกำย 

3) นำยอำณัติชัย ม่วงมูล      

 

ครุศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาคณิตศาสตร์     

1) นำยวัชรพงษ์ เปำจีน   

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย     

1) นำงสำวปภัสรำ ไวยโชต ิ

  

https://forms.gle/5wEf3CLT2UUZ1egS7


สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     

1) นำงสำววันวิสำข์ สุขเนตร์  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     

1) นำยธนวิสุทธิ์ ชมวิชำ  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     

1) นำงสำวสุกัญญำ ตรีพัฒน์    2) นำยธนพัฒน์ เฟื่องศิลป์  

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1     

สาขาวิชาการท่องเที่ยว     

1) นำงสำวจันทร์สุดำ  จันทบุรม  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     

1) นำงสำวศิริพร รัตนนิกุล    2) นำงสำวพัชรกันย์ เผ่ำทวีทรัพย์   

3) นำยดนุพล วุฒิเสน     4) นำงสำวกมลชนก ชำตะสิงห์  

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น     

1) นำงสำวจิลลำภัทร์ วงษ์เหมือน    2) นำงสำวศิริวรรณ จันทร์รื่นเริง  

สาขาวิชาภาษาจีน     

1) นำงสำวศุภิสรำ แผ้วชนะ    2) นำงสำวศิริพร ใจหำญ   

3) นำงสำวขวัญชนก ปำนสมสวย    4) นำงสำวพรธวัล พันทวี   

สาขาวิชาภาษาไทย     

1) นำงสำวนิรัชภร เนื่องฤทธิ์    2) นำงสำวภัทธิญำภรณ์ ศำสตร์สำระ    

3) นำงสำวพัชรำภรณ์ คงสมใจ    4) นำงสำวพรศิริ ภำคจักษุ    

สาขาวิชาประวัติศาสตร์     

1) นำงสำวเมทิกำ พรหมมำ    2) นำงสำวอำรีรัตน์ เช้ำกระโทก  

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม     

1) นำงสำวลัดดำวัลย์ ส ำลี     2) นำงสำวศันสนีย์ อำด ำ   

3) นำงสำวบุษบำ ลอยเกตุ    4) นำยอนำวิน แดนตะเคียน   

5) นำงสำวบุศรินทร์ นิ่มประเสริฐ    6) นำงสำวฟำฏิน มำกเลำะเลย์  

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 2     

สาขาวิชาการท่องเที่ยว     

1) นำงสำวปวันรัตน์  วงษ์แสงน้อย    2) นำงสำวอำทิตยำ  ทองสุข  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     

1) นำงสำวไซตน ดิง     2) นำงสำวอณิตยำ สำระสำรินทร์  

3) นำงสำวจิตรำพร โคตะรักษ์    4) นำงสำวสุชำดำ สิงห์เงิน   



สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

5) นำงสำวรัตนำ แสงเพ็ชร    6) นำงสำวสุชิตำ จ ำปำทอง   

7) นำงสำวกุลวดี สำระกูล     8) นำงสำวฟำเดีย ติงหวัง  

9) นำงสำวสำกีนะ สุหลง     10) นำงสำวปนัดดำ บุญมำก   

11) นำงสำวณัฐฐินันท์ พิทักษ์เถื่อน    12) นำงสำวซูฮำยำ บูละ   

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น     

1) นำงสำวพรสวรรค์ เนียมกัน    2) นำยอนุสรณ์ ปิดป้อง  

3) นำงสำวฑิฆัมพร ดำวเพชร    4) นำยณัฐวัฒน์ ปำลวัฒน์  

5) นำงสำวภิรมญำ ไวยบุรี  

สาขาวิชาภาษาจีน     

1) นำงสำวชนำกำนต์ แซ่สง    2) นำงสำวพรสุดำ กองวำจำ   

3) นำงสำวสุภำพร วัดสิงห์  

สาขาวิชาภาษาไทย     

1) นำงสำวรอฮำนำ ขรีดำโอ๊ะ    2) นำงสำววิภำวรรณ ศรีทอง  

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม     

1) นำงสำวอำรียำ ขันธสิทธิ์  

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาการท่องเที่ยว     

1) นำงสำวดำรณีย์  พันธุ์เพ็ชร    2) นำงสำวดุจดำว  เซ็งแซ่   

3) นำงสำวนนทพร  คงอยู่    4) นำงสำวภัคจิรำ  ศึกษำ   

5) นำงสำวพรชนก  จิตต์สำมำรถ  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     

1) นำงสำวรุ่งจิตร แซ่โค้ว     2) นำงสำวกัลยรัตน์ แสงนิ่ม   

3) นำงสำวฐิตินันท์ เฟื่องฟู    4) นำงสำวณัฐริกำ สุขทอง   

5) นำยธิชำดำ สุขดี     6) นำงสำวนิตยำ มูลดำ   

7) นำงสำวมนัสวี วงษ์ปำน    8) นำงสำวรัฐธิชำ อภิชัยพร   

9) นำงสำวศิริกำนดำ ดิษฐจันทร์    10) นำงสำวอภัสรำ บุญอุทิศ  

11) นำงสำวอภิรดำ ท ำนองนำค    12) นำงสำวอมรรัตน์ ตั้งกิจพินิจชอบ  

13) นำงสำวอริสรำ บุญอุทิศ    14) นำงสำวอินทิรำ เสลำนนท์  

15) นำงสำวจิดำภำ พลอยงำม    16) นำงสำวณัฐรุจำ พันธสิทธิ์   

17) นำงสำวนำรีรัตน์ นวลส ำลี    18) นำยปิยวัฒน์ จันทน์สุคนธ์  

19) นำงสำวรสิตำ แย้มคล้ำย    20) นำงสำวสุริวรรณ กองอรรถ  

21) นำงสำวอัยลดำ สีสำย     22) นำงสำววรรณวิสำ พูลบำงยุง  



สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

23) นำยศุภฤกษ์ แสงประสมศรี    24) นำงสำวเพ็ญพิชชำ คล้ำยแขก  

25) นำงสำวอรวรรณ หงษ์ลอยวงษ์   26) นำงสำวมุมีนะห์ เจ๊ะอุเซ็ง  

27) นำยพงษ์สิทธิ์ พันธุ์มณี    28) นำยภำคภูมิ ภิญญมิตร์   

29) นำงสำวสุพิชญำ เทียนค ำ  

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น     

1) นำยจักรกฤษฏ์ ทองเดือน    2) นำยเทพภิทักค์ เนื่องบุญมำ  

3) นำงสำวสุชำนรี สุนทรำ     4) นำยคมกฤษณ์ ไวเดชำ  

5) นำยชุติวัต เทศทอง     6) นำงสำวฐิติภรณ์ พรพิญเลิศสกุล  

7) นำงสำวณัฏฐพร ใบเกตุ    8) นำยณัฐศักดิ์ ปุญญวิจิตร  

9) นำยธนำคำร มำกสิน     10) นำงสำวนลพรรณ บุญสร้ำง  

11) นำยปฏิพล เนื่องละออง    12) นำงสำวปำนชนก เงินพันธ์  

13) นำงสำวพรรณษำ ต้องจิตร    14) นำยพิศรพงษ์ โพนปลัด  

15) นำงสำวภคมน สอนพรม    16) นำงสำวอมรลักษณ์ คงขิม  

17) นำงสำวอลิชำ หำไมตรี    18) นำงสำวอัจฉรำพรรณ กลับไทย  

19) นำยเหมันต์ อินค ำ     20) นำงสำวเจนนิษำ จันทร  

21) นำงสำวชัซวำน หะยีสำแม  

สาขาวิชาภาษาจีน     

1) นำยสุริยำ กมลำสน์มรกต    2) นำงสำวณัฏฐณิชำ ก ำแพงล้อม  

3) นำงสำววิไลพร เรไร     4) นำงสำววิไลลักษณ์ ฤทธิ์กัณโต  

5) นำงสำววิลำสินี แซตูกู่     6) นำยเจริญ กมลำสน์มรกต   

7) นำงสำวชญำภำ ช่วงประยูร 

สาขาวิชาภาษาไทย     

1) นำงสำวกัญญำพร รักษำจิตร์    2) นำงสำวกำญจนำ มำภู่  

3) นำงสำวนิรชำ ด้วงอุดม     4) นำงสำวบุณฑริกำ ชื่นชอบ  

5) นำยมังกร สุขลี้     6) นำงสำวศิริมำศ สว่ำงเมฆ  

7) นำงสำวสุทธิดำ ทองประเทือง    8) นำงสำวชนัญธิดำ แสงรัตนำยนต์  

9) นำยปรเมษฐ์ ประชำชนะชัย    10) นำงสำวรินทร์ลภัส กุลจิรำภัทร์ฐำกูร  

11) นำงสำวเบญจรัตน์ บุญเรือง    12) นำงสำวกำญจนำ ดอนโชติ  

13) นำงสำวซำอีดำ สำมะ     14) นำงสำวนำดียำ อิแตอินอ  

15) นำงสำวอำดีลำ ดอเลำะ    16) นำยอิสแนน สำรี่ฝีน  

สาขาวิชาประวัติศาสตร์     

1) นำยธนำดล เย็นทรวง     2) นำยธณำกรณ์ อยู่ปรี  

3) นำงสำวพัทธนันท์ แก้วแกมสี    4) นำยศวีระ เกิดศรี  



สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ต่อ) 

5) นำยศิวภูมิ ชูมณี     6) นำยศุภวัฒน์ อัมพร 

7) นำยอำทิตย์ สุภินศรี     8) นำยพีรพงษ์ วงษ์สุวรรณ์  

9) นำงสำวรุ้งทอง เกตุอยู่     10) นำงสำววันวิมล วุฒิกำย  

11) นำยวงศธร กองติ๊บ     12) นำงสำวอรจิรำ บัววิเชียร   

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม     

1) นำงสำวจีรนันท์ ใจทน     2) นำงสำวดวงธิดำ เสียงเสนำะ 

3) นำยธนดล พุฒใจกล้ำ     4) นำงสำวนฤมล สิงห์สุรีย์  

5) นำยนิวัฒน์ จ ำศิลป์     6) นำงสำวบัณฑิตำ ศรีบุญเพ็ง  

7) นำยปรัชญำ พรหมจรรย์    8) นำงสำวปริตำ ทองนวล  

9) นำยภำสวิชญ์ เอื้อเฟ้ือ     10) นำงสำววรัชยำ ผดุงนึก  

11) นำงสำววรำภรณ์ จ ำนงค์โชติ    12) นำยสุรัตน์ มะลิทอง  

13) นำงสำวอธิชำ กำรสังเวช    14) นำยจีรวัฒน์ มีมงคล  

15) นำงสำวสุนัทรี ธรรมกันมำ    16) นำยยศพล พันธ์แย้ม   

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม     

1) นำงสำวภัทรวดี สุดใจ     2) นำงสำวสำยธำร ขันธวิธิ  

3) นำยชัชชล ทองค ำ     4) นำงสำวธิดำวัณ งำมสมชำติ  

5) นำงสำวมัลลิกำ วังยูโซ๊บ    6) นำงสำวอำรียำ สมำนิ  

7) นำยณัฐวุฒ มะหมัดกุล     8) นำงสำวโรสมำลิน พลีขันธ์   

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1     

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     

1) นำงสำวปวริศำ จันทิมำ   

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     

1) นำยทิฆัมพร มำศิริ     2) นำงสำวธนิดำ ชักโยง   

3) นำงสำวนฤมล โชคสถำพร 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 2     

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     

1) นำงสำวรัตนำภรณ์ เปรมทอง    2) นำงสำวนุชศรำ ไกรธรรม  

3) นำยวรภูมิ เนตรทัศน์     4) นำยศิลำวุฒิ ศรีเวียงยำ  

5) นำยอ ำนำจ ดีพุ่ม     6) นำงสำวกมลพรรณ วัฒสุข   

7) นำงสำวภัคจิรำ กตัญญู        

 



รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     

1) นำงสำวกนกพร อ่อนเจริญ    2) นำงสำวกิตติยำ อำจรักษำ  

3) นำงสำวจำรุวรรณ นักเกลื่อน    4) นำงสำวจุฑำมำศ เชิดบำรมี  

5) นำยถวัลย์วิทย์ ขันธวิธิ     6) นำยธนำวุธ กรอบจินดำ  

7) นำยนิธิ อ่องละออ     8) นำงสำวปำนขวัญ ตรีสง่ำ  

9) นำงสำวปิยะฉัตร รอดทิม    10) นำงสำวพรวิภำ พงษ์สมเพียร  

11) นำงสำวพัชรพร วงษ์ทองดี    12) นำยพิทักษ์ธรรม ชัยศิริ  

13) นำยพิสิฐกร อักษรำวงศ์    14) นำยภวัต พึ่งพร  

15) นำยรังสิมันต์ สุขีสำร     16) นำงสำวอริศรำ แม่นย ำ  

17) นำงสำวเบญจพร จิตต์ประพัฒน์   18) นำยกฏชนพรหม บุญเนตร  

19) นำยกิตติชัย สมญำณ     20) นำงสำวชลธิชำ ศิลประดิษฐ์  

21) นำยนันทกร ทองวิโรจน์    22) นำงสำวกัตติกำ ทองนุ่ม  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     

1) นำงสำวกัญญำณัฐ พรมนิ่ม    2) นำงสำวจุฑำมำศ โพธิ์ปำนพันธุ์  

3) นำยชวกร วุฒิพิศำล     4) นำยชำคริต ชุมพร  

5) นำยณคริณทร์ เจริญสุข    6) นำงสำวณัฐริกำ เรือนแก้ว  

7) นำยปฏิพัทธิ์ ฉิมพลีพันธุ์    8) นำยภัทรพงศ์ จันทรวิบูลย์  

9) นำงสำวมณีรัตน์ ศรีค ำไทย    10) นำยรุ่งรวี เพ่งคุณ   

11) นำงสำววนิสรำ วัฒนพันธ์    12) นำงสำววรรณพร จันทร์วงษ์ 

13) นำยวรรธนพงศ์ สว่ำงหล้ำ    14) นำงสำววำสนำ เหมคช 

15) นำงสำวศศิประภำ บุญรอด    16) นำงสำวอริศรำ สืบสงัด  

17) นำงสำวอัจฉรำพรรณ พิลำวัลย์   18) นำงสำวเกศรี แดงอร่ำม   

19) นำยเจษฎำภรณ์ เอกสุวรรณ    20) นำงสำวกนกกร ธีระวุฒิ  

21) นำงสำวกมลวรรณ จุ้ยรอด    22) นำงสำวจิรำภรณ์ ภำคทวี  

23) นำยชัยณรงค์ ภูฆัง     24) นำงสำวพิมพ์พนิดำ แซ่ลิ้ม  

25) นำงสำวณัฐฐำ ปำนแสง    26) นำงสำวธนัญญำ ประดับ  

27) นำงสำวธัญญำรัตน์ ปู่ชู    28) นำงสำวนนทนัดดำ มำกมี   

29) นำยบวร บริบูรณ์     30) นำงสำวภัทรำภรณ์ สุขพอดี  

31) นำงสำวมัณฑนำ บุญลำภ    32) นำงสำวรัตนำวดี กล่ ำรัศมี  

33) นำงสำววรำภรณ์ ฤทธิรัมย์    34) นำงสำววำสนำ เหลืองอ่อน  

35) นำงสำวศรัณย์พร ขันน้อย    36) นำงสำวศิริวรรณ พรรณล ำเจียก  

37) นำงสำวสิริยำกร ภำควิชำ    38) นำงสำวอรวรรณ วรยศ  

39) นำยออมสิน กลิ่นหอม    40) นำงสำวอิสริยำ ประสพญำติ  



สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ)    

41) นำยเจษฎำงค์ ยังประดิษฐ์    42) นำยธนำณัติ ค ำภักดี  

43) นำงสำวน้ ำผึ้ง หวลอำลัย    44) นำงสำวริลนรี ตันติสุวิชวงษ์  

45) นำยพรเทพ ทรัพย์บุญ    46) นำงสำววรำวรรณ ศรีแปลก  

47) นำยอีรฟำน สำแรหะ     48) นำงสำวจิรรัตน์ ไกรสุทธิ์    

   

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1     

สาขาวิชานิติศาสตร์     

1) นำงสำวรัชนี สรรพวัตร   

 

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 2     

สาขาวิชานิติศาสตร์     

1) นำยชินกฤต พันธุ     2) นำงสำวชลธิชำ สุเสนำ      

 

นิติศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชานิติศาสตร์     

1) นำงสำวกนกพร บุญรอด    2) นำยกิตติภูมิ สีนำคสุข  

3) นำยภัทรพล เพ็ญโพธิ์     4) นำยศิริพชร ภูมิภำนิชย์   

5) นำงสำวสุณีรัตน์ กล่อมกลิ่น    6) นำงสำวสุวิมล สวัสดิ์สุข   

7) นำงสำวกชพร รื่นภำคแดน    8) นำงสำวกฤติยำณี ทรัพย์เจริญไวทย์  

9) นำงสำวชมัยพร ฤกษ์สมุทร    10) นำงสำวชลธิชำ ไม้เกตุ  

11) นำยพีรพล พงษ์พันธ์     12) นำยภูวดล วงษ์ดี  

13) นำงสำวศิริลักษณ์ อรชุน    14) นำงสำวสำยธำร ยินดี  

15) นำงสำวเมธำวี สมงำม    16) นำยธรรมธัช ทองแตง  

17) นำงสำวสุจิตรำ ส ำเภำ    18) นำงสำวขวัญตำ เกิดทวี  

19) นำยอัครพนธิ์ บิณบำตร    20) นำงสำวคีฏญำ อังกุลดี   

21) นำยนเรนทร์ ดีเอนก     22) นำงสำวปนิดำ แก้วค ำ   

23) นำยอัลเลียส หลังจิ     24) นำงสำวรุ่งทิพย์ ตินชำติ   

25) นำยพงศ์ธร ตำบประดับ    26) สิบต ำรวจตรีสิรดนัย ใบกว้ำง *    

27) นำยปรีชำ ดำวเรือง *     28) นำยทรำรุจน์ ผำเจริญ * 

29) นำงสำวนันทยำ ไวว่อง *    30) นำยสมศักดิ์ ขันธคุณ *    

31) นำยธีภูมิ ไวยรจนำ *     32) นำยภำวี พงษ์พำนิช *    

33) นำงสำวรัตนกรณ์ ศิริธนชำนน *   34) สิบต ำรวจตรีจตุพร ศิริชำติ *  

35) นำยธนพล เผด็จสุวันนุกูล *  



 * รายช่ือผู้ที่ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ล าดับที่ 26 – 35  ใหด้ าเนินการติดต่อ งานการเงิน ก่อนรับ

เอกสารตัวจริง (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่เบอร์โทร 086-627-2691 คุณดิเรก) 

 

นิเทศศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ 1     

สาขาวิชานิเทศศาสตร์     

1) นำงสำวอมำวตรี สัมมำชีพ    2) นำงสำวเกษมณี อยู่นรินทร์  

 

นิเทศศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ 2     

สาขาวิชานิเทศศาสตร์     

1) นำงสำวปีย์ฤทัย ประสมศรี    2) นำยธนกร ว่องพิบูลย์  

 

นิเทศศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชานิเทศศาสตร์     

1) นำงสำวณัฐศิชำ โตสูง     2) นำยทิชำนนท์ บุญธรรม   

3) นำงสำวทิพย์สุดำ มโหสถ    4) นำยธนกร วินัยพำนิช  

5) นำยธนชิต สิงห์แก้ว     6) นำงสำวนุจรี พิลำภ   

7) นำงสำวพิมชิตำ จำรุเพ็ง    8) นำยวชิรพงษ์ ศิริพันธ์   

9) นำงสำวสุทธิดำ สุขสมผล    10) นำยกลวัชร เขตตำนิม  

11) นำยชนะพงษ์ ชีวิหำญ    12) นำงสำวณัฎฐณิชำ ทรัพย์ประเสริฐ  

13) นำยนฤพนธ์ เพ็ชยมำตร์    14) นำยศักดิ์ชำย นิมะบุตร  

15) นำยธนกร โคตะสิงห์   

 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1     

สาขาวิชาศิลปะการแสดง     

1) นำยณัฐวัฒน์ มั่นคง     2) นำยสุรัตน์ มีสนธิ์   

 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2     

สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์     

1) นำยวศิน วงษ์จินดำ 

       

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาดนตรีสากล     

1) นำยกิตติศักดิ์ เดชฤดี     2) นำงสำวกุลณัฐ ตรีมงคล  

3) นำงสำวจุฑำมำศ คะทะวำทย์    4) นำยวทัญญู สำลีผล  



สาขาวิชาดนตรีสากล (ต่อ) 

5) นำยสุกนธี มีฤกษ์     6) นำยกฤติธี มีฤกษ์   

7) นำงสำวปัทมำ ถิตย์เสถียร    8) นำยชลภัทร วงค์ดวง   

9) นำงสำวณิชำกร เที่ยงธรรม    10) นำยธนพล เย็นทรวง  

11) นำยธีรภัทร์ โคกเทียน     12) นำยนฤดล สุคนธประดิษฐ 

13) นำงสำวสุพรรษำ นำน้ ำเที่ยง  

สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์     

1) นำงสำวกนกพร ศรีทอง    2) นำงสำวจิรำภรณ์ จักรทอง  

3) นำงสำวธนัญญำ เพชรภู่    4) นำงสำวศิริวิมล ทิมโคกกรวด  

5) นำงสำวนุชประวี ก ำเนิดจอก 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง     

1) นำงสำวกนกวรรณ อุ่นจิตร    2) นำงสำวกัญญำรัตน์ ค ำวงษ์  

3) นำงสำวกันติศำ สินธุสุวรรณ    4) นำงสำวจุฑำทิพย์ ชัยสุระ  

5) นำงสำวจุฑำมำศ ศรีสมัคร    6) นำงสำวชุติกำญจน์ ดนตรี 

7) นำงสำวผกำมำศ ทองค ำมำก    8) นำยวีริศ เสร็จแตง  

9) นำงสำวศิรินทิพย์ ศรีทองค ำ    10) นำงสำวศิริภรณ์ เซ็งแซ่  

11) นำยธนำกร เบ็ญมำศ     12) นำยกฤษณะ ธำรีศักดิ์   

 

เทคโนโลยีบัณฑิต       

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)     

1) นำยพุฒิพงษ์  สุกใส * 

* รายช่ือผู้ที่ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ล าดับที่ 1  ให้ด าเนินการติดต่อ งานการเงิน  

ก่อนรับเอกสารตัวจริง (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 086-627-2691 คุณดิเรก) 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1     

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     

1) นำงสำวยำมีละห์  วำเลง  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์     

1) นำยเดชนิน  ถึงเสียบญวน  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     

1) นำงสำวเดือนฉำย  บุญชิด    2) นำยสุทัศน์  แก้วสว่ำง  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     

1) นำยธิติกร  สุขใจ             

 



วิทยาศาสตรบัณฑิต       

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     

1) นำยคณำนนท์  ทิศเกลี้ยง    2) นำยตรำภูมิ  ภิญญมุขสำพงศ์  

3) นำยพรเทพ  ทองละเอียด     4) นำงสำวพิมพ์ประภำ  ประภำพักตร์  

5) นำยพุฒิพงศ์  สุริย์ท ำนำ    6) นำงสำวรชำนนท์  ไสยภำส  

7) นำยวัชรินทร์  ชอบใหญ่    8) นำยอภิชำติ  รวมศักด์ิ  

9) นำงสำวอำรีรัตน์  แตงไทย    10) นำยศรำยุทธ  มะยมทอง  

11) นำยธนยศ  เนตรสุวรรณ    12) นำยบำรมี  แย้มนวล  

13) นำยพลกฤต  สุภำสุทธิ์  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์     

1) นำยสรวิชณ์  มุสิกำรุณ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     

1) นำงสำวฐิติรัตน์  แซ่วื้อ     2) นำยพัชรภณ  โฮมหุ้มแก้ว  

3) นำงสำวลูกน้ ำ  ยอดนุ่ม     4) นำงสำวธัญญำรัตน์  ม่วงศรีงำม  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     

1) นำยจิรวรรธ  คงทน     2) นำยณัฐพงศ์  สำยสุวรรณ์ 

3) นำยธำรำธรณ์  ทองแท้     4) นำงสำวนวรัตน์  นุกูลวงษ์     

5) นำยพงศกร  แจ้งใจ     6) นำยวุฒิศักดิ์  สร้อยทรัพย์  

7) นำยเกริกเกียรติ  ฉิมตระกูล    8) นำยเวหำ  แสนโซ้ง  

9) นำยลิขิต  ตอพล     10) นำยสิทธิโชค  บุญสง่ำ   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     

1) นำงสำวกนกวรรณ  ค ำนวนบุญ    2) นำยชิษณุชำ  บุญธรรม  

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

1) นำยณัชญ์ปกรณ์  ทองกล่ ำพิสิฐ    2) นำงสำวนิพำดำ  บุญโชติ   

3) นำงสำวจินตหรำ  จันทวงษ์  

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต       

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     

1) นำยณัฐิวุฒิ  ศรีบุบผำ     2) นำงสำวสุปรำณี  ไวจำรี  

3) นำยธนบดี  จันทรโชติ     4) นำยกฤษฎำ  ใยมณี  

5) นำยพรเพชร  สำยหยุด       

 

 

 



สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1     

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     

1) นำงสำวสุภำงภักดิ์  ยี่ภู่     2) นำงสำวกันติกำ  ปิยะเลิศ   

3) นำยซุลกิฟลี  ดำโอะ   

 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 2     

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     

1) นำงสำวรินทร์นภำ  สุวรรณธำดำ   2) นำงสำวอำนีตำ  เจ๊ะโซะ    

   

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต       

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     

1) นำงสำวสมใจ  นำคพรำย    2) นำงสำวสิตริญภรณ์  ส ำรำญอยู่ดี  

3) นำงสำวณัฐกำนต์  สมนึก    4) นำยณัฐพงษ์  มะกรูดอินทร์  

5) นำงสำววรรณฐินำ  อินถำต๊ะ       

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1     

สาขาวิชาการจัดการ     

1) นำงสำวอริสรำภรณ์  นำคส่องแสง *   2) นำงสำวจุลรัตน์  พวงทิพย์ *  

3) นำงสำวกำนต์สิรี  คุ่มสุภำ *  

* รายช่ือผู้ที่ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ล าดับที่ 1-3  ให้ด าเนินการติดต่อ งานการเงิน  ก่อนรับเอกสารตัวจริง 

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่เบอร์โทร 086-627-2691 คุณดิเรก) 

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์     

1) นำงสำวสุพรรษำ  แต่งวงศ์วำฬ    2) นำงสำวภวพร  ค ำภักดี  

สาขาวิชาการตลาด     

1) นำงสำวศิริพรรณ  ริก ำแง  

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ     

1) นำงสำวพรชิตำ  จันทร์แจง 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 2     

สาขาวิชาการจัดการ     

1) นำงสำวกัญญำณัฐ  ดีชะบุญ *    2) นำงสำวศุภรดำ  สุวรรณผล  

* รายช่ือผู้ที่ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ล าดับที่ 1 ให้ด าเนินการติดต่อ งานการเงิน  ก่อนรับเอกสารตัวจริง 

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่เบอร์โทร 086-627-2691 คุณดิเรก) 



สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์     

1) นำงสำวปิยฉัตร  สังฆะรัตน์  

สาขาวิชาการตลาด     

1) นำงสำวกัลยำณี  จิตรภักดี  

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 2     

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์     

1) นำงสำวธิดำรัตน์  สุคันธพฤกษ์    2) นำงสำวอรวรรณ  ภู่จ ำรุญ  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

1) นำงสำวพรณิกำร์  สุขเคหำ    2) นำงสำวณัชชำ  คำมพินิจ  

3) นำงสำวนฤมล  คล้ำยสุบรรณ    4) นำยอภิสิทธิ์  เนื้อนวล  

5) นำงสำวรอกีเยำะ  มะเตะ        

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต       

สาขาวิชาการจัดการ     

1) นำยชัยพฤกษ์  ค ำภักดี     2) นำงสำวจีรนันท์  สบำยจิต  

3) นำงสำวชลธิชำ  จันทร์สวสัดิ์    4) นำงสำวชวนำกร  เรียบเรียง  

5) นำยนทิบดี  หงษ์อ่อน     6) นำงสำวนริศรำ  อ ำพันทอง 

7) นำยพงษ์พันธ์  วิชิตพงษ์    8) นำงสำวพัชรินทร์  ชัยประทีป  

9) นำงสำววนำลี  ยิ้มนิล     10) นำงสำววรรณชนก  โรจน์วิศิษฎ์กุล 

11) นำงสำววรัญญำ  สีเสือ    12) นำงสำววิรำวรรณ  พรรณจ ำปำ  

13) นำงสำวสิริยำกร  เฉื่อยกลำง    14) นำงสำวฟ้ำอัมพร  ติค ำ  

15) นำงสำวอนงค์  มอแลกุ    16) นำงสำวเกวลิน  ทรัพย์เกิด  

17) นำงสำวเอมอัชนำ  ชำวศรีษะเกษ   18) นำยธนำกร  จ.จิตต์เจริญชัย   

19) นำงสำวเบญจวรรณ  ตำทอง    20) นำงสำวนุชนำฎ  พรมพล *  

21) นำยสิทธิชัย  วงษ์กฤษ *    22) นำงสำวพุทธธิดำ  พิมพ์สอน *  

23) นำยสุรัส  โชคชัยเจริญสนิ    24) นำยธนวัฒน์  ประสำวโท *     

25) นำยวีรพงค์  ห้วยลึก *    26) นำงสำวสุชำรำ  สำโสภำ *   

27) นำยนรำธร  ไวยมำลำ *    28) นำงสำวปัทมำ  แช่มช้อย *  

29) นำงสำวพิชชำพร  สุขพอดี *    30) นำยวรชำติ  สังข์เพ็ชร *  

31) นำงสำววำสนำ  เรศสันเทียะ *    32) นำยอนุรักษ์  คำวีวงศ์  *  

33) นำงสำวสินีนำฎ  จรันรัก *    34) นำงสำวธำรำรัตน์  กิตติดุษฎีกุล *  

* รายช่ือผู้ที่ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ล าดับที่ 20-22, 24-34 ให้ด าเนินการติดต่อ งานการเงิน  ก่อนรับ

เอกสารตัวจริง (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่เบอร์โทร 086-627-2691 คุณดิเรก) 



 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์     

1) นำยปิยวัฒน์  กลิ่นจ ำปำ    2) นำยภัทรพล  แสงเรือง  

3) นำงสำวรุ่งทิพย์  มีบัว     4) นำงสำวสุมิตตำ  ศรีพยัคฆ์   

5) นำงสำวอำภำภรณ์  เขียนงำม    6) นำงสำวนำเดีย  สำมะเตะ   

7) นำยณัฐพล  อัคควุฒิ  

สาขาวิชาการตลาด     

1) นำงสำวคณิศร  ส ำเนียงเย็น    2) นำยชัยทัศน์  จงพัฒนำกร  

3) นำยชำคริต  พัฒนะ     4) นำงสำวชุติกำญจน์  บุญประสงค์  

5) นำงสำวณัฐกำนต์  ไทยประยูร    6) นำงสำวนิรำวรรณ  เกตุเมฆ  

7) นำงสำวภัทรวดี  สุภู่อ่อน    8) นำงสำวชนนิกำนต์  อับดุลเลำะห์  

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์     

1) นำงสำวกรกช  พิมสร     2) นำงสำวฉัตรแก้ว  จันทร์ฉำย  

3) นำงสำวชลภรณ์  ฤมิสตรี    4) นำงสำวญำดำ  สุพลำ  

5) นำงสำวดำรุณี  พิมพ์สอน    6) นำงสำวทิพวรรณ  จันทวัฒน์  

7) นำยธนำ  สุภำบุตรี     8) นำงสำวน้ ำเพชร  โพธิ์สำมต้น  

9) นำยวีรวัฒน์  เนียมโภคะ    10) นำงสำวศิริลักษณ์  ไกรทอง  

11) นำงสำวสิตำนัน  จั่นบ ำรุง    12) นำงสำวสุดำรัตน์  สุขหุ่น  

13) นำงสำวสุธิดำ  ขวัญทอง    14) นำงสำวจิตรำนุช  ช่วยชู  

15) นำงสำวชลธิชำ  แสนประสิทธิ์    16) นำงสำวอำธิตยำ  สนใจ  

17) นำงสำวฐิติมำ  รุจิศำสตร์    18) นำงสำวชุติมำ  ชมแพ  

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ     

1) นำงสำวสำยพิณ  ศิลปชัย    2) นำยอภิเษก  สัจจำพันธ์  

3) นำงสำวนวรัตน์  สวยเอี่ยม    4) นำงสำวพัทธนันท์  เทียมจันทร์ 

5) นำงสำววรรณรัตน์  ผิวบำง    6) นำยศิวกร  เกิดภักดี  

7) นำงสำวศุภนิดำ  พุ่มแก้ว  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

1) นำยคุณำกร  สัมเภำวมำลย์    2) นำยณัฐสิทธิ์  ธำรีฤกษ์  

3) นำยทัศนัย  ทรัพย์เอนก    4) นำยธัญพิสิษฐ  ฟักโสภำ 

5) นำยธัญวุฒิ  ดอกมณฑำ    6) นำงสำวธิติมำ  ผดุงขวัญ  

7) นำงสำวปิยนุช  สมคิด     8) นำยปิยะวัฒน์  พึ่งวงษ์ญำติ  

9) นำยภีรพัฒน์  สนธิพงษ์    10) นำงสำววรรณวิสำ  ทรัพย์เจริญ  

11) นำยวีรภัทร  สมสูตร     12) นำงสำวเมทิณี  บุญมี  

13) นำงสำวเยำวลักษณ์  ผลเวช    14) นำยบุญยนัย  ไกรทัต  



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ) 

15) นำยวิทยำ  บุญโฉม     16) นำยธัญพิสิษฐ์  ยินดีจันทร์  

17) นำงสำวเบญจวรรณ  ทรัพย์นิมิต  

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ      

1) นำยกิตติชัย  ภงพำ     2) นำงสำวชุติมำ  นัยวิจำรณ์  

3) นำงสำวปริศนำ  คงสุวรรณ์    4) นำงสำววำริสรำ  วรรณชัย  

5) นำยศรัณย์  นิลช่ำงเสริม    6) นำงสำวศศิชำ  ศรีแสง  

 

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1     

สาขาวิชาการบัญชี     

1) นำงสำวพัชริณี  เจริญรัตน์    2) นำงสำวกัญสุดำ  ศรีมังคละ  

3) นำงสำวนูรีซำ  สำมะเแต  

 

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2     

สาขาวิชาการบัญชี     

1) นำงสำวอำภัสร  ภู่ประดิษฐ    2) นำงสำวธิดำรัตน์  นะกองดี  

3) นำงสำวสูมัยยะ  เจ๊ะเยะ    4) นำงสำวขวัญชนก  พุฒซ้อน  

5) นำงสำวเชษฐ์ธิดำ  แก้วบัวดี    6) นำงสำวอัมพร  ขำวฉ่อง  

7) นำงสำวจำรุวรรณ  เขียวบ้ำนใหม่           

 

บัญชีบัณฑิต       

สาขาวิชาการบัญชี     

1) นำงสำวธัญทิพย์  คิดรอบ    2) นำงสำวพัชริดำ  โพโส  

3) นำงสำวศศิธร  หมั่นกำร    4) นำงสำวชวำลณัฏฐ์  แสงทอง  

5) นำยธนดล  กันศิริ     6) นำงสำวนฤมล  วรโภชน์  

7) นำงสำวนำตยำ  จันทร์ทอง    8) นำงสำวปรำณี  ตะนำดไธสง  

9) นำงสำวศิริวิมล  แก้วปัน    10) นำงสำวเจนจิรำ  อิ่มกรุง  

11) นำงสำวชฎำภร  หอมหวล    12) นำงสำวธนำวดี  สัญญเดช 

13) นำงสำวธิดำรัตน์  แสดขุนทด    14) นำงสำวนวพร  รำยพำกษ ์  

15) นำงสำวพัชริศำ  สันนิธี    16) นำงสำวลดำรัตน์  ยิบพิกุล  

17) นำงสำววิไลทิพย์  กำรดี    18) นำงสำวสุนิษำ  ดีวงษ์วำล  

19) นำงสำวนภัสร์นันท์  กลิ่นอินทร์   20) นำงสำวธิดำ  วงศ์สกุลมงคล  

21) นำงสำวสุภิญญำ  พูลแสวง    22) นำงสำวนันทนำ  โกมำร  

23) นำงสำวฮูสนำ  เด็ง       



เศรษฐศาสตรบัณฑิต       

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร     

1) นำงสำวกัณนิกำ  เย็นสบำย    2) นำงสำวนันท์สินี  ประสิทธิ์  

3) นำงสำวภัทรวดี  ธนพรกุลนำถ    4) นำงสำววิชุดำ  ธำรำโภชน์  

5) Ms.Hu  Yue      6) Ms.Qin  Lang  

7) Ms.Zhou  Juan     8) Mr.Zhu  Ren  


