
ล ำดบั ช่ือ นำมสกุล

1 นายสุรวฒิุ ศรีสุพจน์

2 นายกมล อนานนท์

3 พนัโทจกัร์ณณฎัฐ์ สิทธิไกร

4 นางสาวนิตยา วงษมี์ศรี

5 นางรัตติยา บุญยิม้

ล ำดบัที่ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาววนิดา เกตุทอง

2 นางสาวเปมิกา สุขส าราญ

3 นายเกรียงไกร น่วมเลิศ

4 นางสาวกมลทิพย์ นารี

5 นางสาวอญัชลี ระดมแสง

6 นางสาวรุ่งทิวา อ ่าอ  าไพ

7 นางสาววรรณศิริ แจ่มหมอ้

8 นางสาวกาญจนา สารบุตร

9 นางสาวสุธาทิพย์ ค  าม่ิง

10 นางสาวจินตนา ละสูงเนิน

11 นางกนกวรรณ โพธ์ิปานพะเนา

12 นางสาวนุชจรินทร์ โพธ์ิเงิน

13 นางสาวอรวรรณ พงษศิ์ริ

14 นางสาวกนกวรรณ ผลสุข

15 นางสาวจิตลดา สุมาลี

รำยช่ือบัณฑติทีเ่ข้ำรับปริญญำบัตรปี 2560 และ 2561

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑติ  คณะบริหำรและกำรจัดกำร

 สำขำวชิำกำรบริหำรกำรพัฒนำองค์กำร

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563

รำยช่ือบัณฑติทีเ่ข้ำรับปริญญำบัตรปี 2560 และ 2561

สำขำวชิำกำรบริหำรกำรศึกษำ

หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑติ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑติวชิำชีพครู

ล ำดบั ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาวสุทธิดา บวัน่วม

2 นางสาวสุทธิดา อินหอม

3 นางสาวสุวจี ขนุทองนุ่ม

ล ำดบั ช่ือ นำมสกุล

1 นายอภิรักษ์ สงครามศรี

2 นางสาวสุพฒัตรา โพธ์ิศรี

3 นายธนาวฒิุ ดิษสละ

4 นายวิษณุ สะอาดเอ่ียม

5 นางสาวสายสุดา ศกัด์ิสิงห์

6 นางสาวปรีญาภรณ์ รอดจนัทร์

7 นางสาวศยามล วรรณะ

8 นายประพจน์ มโนวรรณ์

9 นางสาวสุนิษา ถีระพงษ์

10 นางสาวจรีวรรณ มณีเรือง

11 นายประจกัษ์ ปัญญาจกัขุ

12 นางสาวกรกนก เบญจวรรณ์

13 นางสาวดวงหทยั วิชาผา

14 นางสาวศิริรัตน์ บุญไทย

15 นางสาวผกามาศ นิวาส

16 นายขวญันคร อน้โต

บริหำรธุรกิจบัณฑติ คณะบริหำรและกำรจัดกำร

  สำขำวชิำกำรจัดกำร 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563

รำยช่ือบัณฑติทีเ่ข้ำรับปริญญำบัตรปี 2560 และ 2561

รำยช่ือบัณฑติทีเ่ข้ำรับปริญญำบัตรปี 2560 และ 2561
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17 นางสาวเกศรินทร์ ประทุมมา

18 นางสาวกลัยรัตน์ เขม็เงิน

19 นางสาวชลพิชา เอาสูงเนิน

20 นายรัฐศาสตร์ พิมพพ์นัธุ์

21 นายเนติ ยงัแหยม

22 นางสาวรัชดาพร กฐินทอง

23 นางสาวภริดา เขียวจา

24 นางสาววรัชยา วราภทัรกรณ์

25 นางสาวปฏลี พุ่มเจริญ

26 นางสาวชลลดา ชยัมงคล

27 นางสาวชลิสา พลูแสง

28 นายวินยั ตงัศรี

29 นางสาวจริยา สอนมา

30 นางสาวจินรัก นุตพงษ์

31 นางสาวน ้าฝน ธวฒัติง

32 นายรัฐฤกษ์ บุญเลิศ

33 นายอติชาต พวงจ าปา

34 นางสาวจุฑารัตน์ จนัทเสน

35 นายนฐัพล ปรางคท์อง

36 นายนฐัวฒัน์ ปรางคท์อง

37 นางสาวชญานี คีรีทศ

38 นางสาวพนชักร ทองใบ

39 นางสาวกรรณิการ์ กอ้นตม้

40 นางสาววราภร โพธ์ิน่ิม

41 นางสาวณชักมล กลว้ยเทศ

42 นายวรวิทย์ เนตรรังสรรค์

43 นางสาวประภสัพร ร่วมไทย

44 นางสาวรุ่งนิภา สาธร

45 นายภริตพร ทองทิพย์
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46 นางสาวพิมพา นาคมอญ

47 นายสงกรานต์ บ  ารุงเช้ือ

48 นายภูษิต ค าหลา้

49 นางสาวธญัลกัษณ์ มณีวงศ์

50 นางสาวจุทามาศ ยิม้แพร

51 นางสาวอริสา ค าภกัดี

52 นายอภิรักษ์ นนดี

53 นายธณกรณ์ ผิวผ่อง

54 นางสาวพรรณงาม แสงทอง

55 นางสาวพรพิมล มาชาโสม

56 นางสาวหน่ึงฤทยั รุ่งเรือง

57 นางสาวรัชนีกร อุ่นใจ

58 นางสาวเก็จมณี ยิม้ไหม

59 นางสาววนัวิสา แสงสุวรรณ์

60 นางสาวนุชนาฎ ขอนทอง

61 นางสาวธารทิพย์ พนัธ์จนัทร์

62 นางสาวภาวิณี ทบเนตร

63 นางสาวชิดชนก แกมขนุทด

64 นางสาวนิภากร อินทร์ใจดี

65 นายพิเชษฐ์ น่ิมทอง

66 นางสาวภนิตา สุริวงษ์

67 นายณฐัพล บวัพว่ง

68 นายธนวฒัน์ สร้อยดี

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563
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ล ำดบั ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาวรัตพร ธรรมเท่ียง

2 นางสาวกมลทิพย์ สมคัรการ

3 นางสาวนฤมล ใจขนัธ์

4 นางสาวศิริลกัษณ์ สร้อยสนธ์ิ

5 นายพงศก์ฤษณ์ มณีรอด

6 นางสาวกาญจนาวดี ทศันไพบูลย์

7 นางสาวมุกดาพร พรมพิทกัษ์

8 นางสาววนัวิสา จุลมุสิ

9 นางสาวกาญจนา สิทธิ

ล ำดบั ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาวธนภา ไทยเจริญ

2 นายดรณ์ จนัทร์สุวรรณ

3 นายเขษมศกัด์ิ เกษสาคร

4 นายเมธิชยั การาสี

5 นางสาวศิริวิมล ช่างไม้

6 นางสาวลาวณัย์ ชิตนาง

7 นางสาวอริสา คงเผ่ือน

8 นางสาวหน่ึงฤทยั ประค า

9 นางสาวกลัยรัตน์ จ  าปาพนัธ์

10 นางสาวนพรัตน์ แกว้กุณโฑ

สำขำวชิำกำรตลำด

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563

รำยช่ือบัณฑติทีเ่ข้ำรับปริญญำบัตรปี 2560 และ 2561

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ  คณะบริหำรและกำรจัดกำร

รำยช่ือบัณฑติทีเ่ข้ำรับปริญญำบัตรปี 2560 และ 2561

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ  คณะบริหำรและกำรจัดกำร 

สำขำวชิำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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11 นายบวรพงค์ สุขโต

12 นางสาวรุ่งทิวา หว้ยหงษท์อง

13 นางสาวนวรัตน์ ผิวอ าพนัธ์

14 สิบเอก ชยัณรงค์ บวัอยู่

15 นายชญตว์ เหล่าเขตวิทย์

16 นางสาวทรงศิริ กนัยา

17 นางสาวสริตา สีนิล

18 นางสาวองัคณา ป่ินอ าพล

19 นายภานุพงศ์ ศรีขจร

20 นายทศพล เกตุรัตน์

21 นายนเรศ จนัทร์หอม

ล ำดบั ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาวนิลาวลัย์ วงศป์ู่

2 นางสาวเบญญาภา บุญมี

3 นางสาวธญัพร กลขนุทด

4 นายศรราม อ่อนกูล

5 นางสาวกาญจนา มาสวา่ง

6 นางสาวมริตา สายโพธ์ิ

7 นางสาวพงษล์ดา อินพระยา

8 นางสาววนิดา กองกุล

9 นางสาวสาวิตรี รอดสัมฤทธ์ิ

10 นางสาวอรกานต์ บวัข  า

11 นางสาวสุภณัษา นยัวฒัน์

12 นายยงยทุธ สืบเหล่ารบ

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563

รำยช่ือบัณฑติทีเ่ข้ำรับปริญญำบัตรปี 2560 และ 2561

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑติ   คณะบริหำรและกำรจัดกำร 

สำขำวชิำกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเทีย่ว  

มห
าว
ทิย
าล
ยัเจ
า้พ
ระ
ยา



13 นางสาวอรณิช เหลืองตรงกิจ

14 นางสาวกลัยารัตน์ กระแอ

15 นางสาวตรีรัตน์ เกตุค  า

16 นางสาวเจนจิรา พิมเสน

17 นางสาวกานตพิ์ชชา ปิยะวงค์

18 นางสาวอุบลวรรณ สีจนัโคตร์

19 นางสาวณฐัพร พรายแสง

20 นางสาวอาริษา สูงปานเขา

ล ำดบั ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาวหงษห์ยก สีใส

2 นางสาวสายธารา นะที

3 นางสาวสุภาวดี วงษสิ์งห์

4 นายวรวฒิุ เวียงยศ

5 นางสาวธนิฏฐา บุญยนื

6 นางสาววนิดา สมคัรธญักิจ

7 นางสาวบุษกร ทพัชยั

8 นางสาวพฤกษา ใฝเพช็ร

9 นางสาวธนัยช์นก ใจแสง

10 นางสาวอรวรรณ บุบผา

11 นางสาววิภาดา สะค าภา

12 นางสาวประทุมพร มากลน้

13 นางสาวศศิประภา พลอยประดบั

14 นางสาวชลธิชา อุณหิต

15 นายสุรสิงห์ แช่มบ ารุง

16 นางสาวพรพิมล จริตซ่ือ

ปริญญำบัญชีบัณฑติ  คณะบริหำรและกำรจัดกำร 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563

รำยช่ือบัณฑติทีเ่ข้ำรับปริญญำบัตรปี 2560 และ 2561
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17 นางสาวชาลิสา เพชรสอาด

18 นางสาวภณัฑิรา บวังาม

19 นางสาวสายชล ไวกิจจี

20 นางสาวสุกานดา นอ้ยมี

21 นายธีรวฒุน์ เฮงสวสัด์ิ

22 นางสาวณิชารีย์ ข  าหลุ่น

23 นางสาวบุษกร ค าล าปาง

24 นางสาวปรีชญา เพช็รดี

25 นางสาวศลิษา โพธ์ิสอาด

26 นางสาวกาญจนา จนัทร์ประทีป

27 นางสาวอวิกา แดงสูงเนิน

28 นางสาวแสงสุรีย์ สุดใจ

29 นางสาวกิรณา เล็กมอญ

30 นางสาวคนัธารัตน์ ปินะสุ

31 นายพิศณุ ดีอน้

32 นางสาวอรอุมา อินทร์ชู

33 นายฉตัรชยั เตะ๊ปานนัท์

34 นายฐิติพงษ์ เลิศสูงเนิน

35 นางสาวนุชนาถ นนัทเวช

36 นางสาวกญัญารัตน์ กสิกร

37 นางสาวลดัดาวลัย์ ธรรมหงษา

38 นางสาวสุพตัรา เสือด า

39 นางสาวกลัยรัตน์ ป้ันนาค

40 นางสาวจุฑาวรรณ แตงทรัพย์

41 นางสาวอญัชนา จุลทะศรี

42 นางสาวสุทาดา กองเส็ง

43 นางสาวภทัราพร ประมูล

44 นางสาวภูริดา ประมูล

45 นางสาววิบูลย์ บุญรอด
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46 นางสาวกาญจนา แกว้เพชร์

47 นางสาวสุดารัตน์ นอ้ยกลดั

48 นางสาวทิฆมัพร แสงวชัรสุนทร

49 นางสาวจารุวรรณ นวนทูล

50 นางสาวสุมินตรา กวางทอง

51 นางสาวกาญจนา ปาแสนกุล

52 นายณฐัพล ชูศรี

53 นางสาวคณิตา หมายมัน่

54 นางสาวสุภาพร คงฟัก

55 นางสาววรรณิสา เช้ือชวด

56 นางสาวปุณฑริก กณัหะเนตร์

57 นางสาวซาฮีดะห์ เซ็งสาเมาะ

58 นางสาวสุนิสา อยูส่มพงษ์

59 นางสาวจารุภรณ์ ธรรมกิตติ

60 นายสุทธิภทัร ทิมกนั

61 นางสาวภทัร์ศิญาฏา พุ่มนิล

62 นางสาววีนสั ม่ิงเมือง

63 นางสาววรรณิศา สุขภิรมย์

64 นางสาวกนัยณฐั สารีค  า

65 นางสาวยวุดี พรหมวิรัตน์

66 นางสาวสุวนนัท์ ไพรสิงห์

67 นางสาวน ้าฝน วงษช์มภู

68 นางสาวรัตนา ชินค าวงษ์

69 นายณฐัพล เจิมไธสง

70 นางสาวดาวนภา กรุตนาค

71 นายเอกรินทร์ ศรีคชไกร

72 นางสาวอรวิภา มะณีแสง

73 นางสาวรสริน สุพิพฒัน์โมลี

74 นางสาวพิไลวรรณ ตุย้ขม
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75 นางสาวเยาวเรศ วรรณศรี

76 นางสาวนิลาวลัย์ หลองทุ่ง

77 นายทศพล งามเลิศ

78 นางสาวศิริรัตน์ เหลาไผ่

79 นางสาวชลธิชา นนัตา

80 นางสาวพรพรรณ จนัตะเคียน

81 นางสาวอรพรรณ ร่ืนรวย

82 นายธีรเมท มณีพงษ์

83 นายศิวกร ชยัธนพฒัน์

84 นางสาวปวิตรา ป้ันสวสัด์ิ

85 นางสาวธญัธิดา ฤทธิมหนัต์

86 นางสาววนัทนีย์ เร่ืองวงดี

87 นางสาววนัดี เรืองอยู่

88 นางสาวตวงรัตน์ หงษเ์วียงจนัทร์

89 นางสาวรัชญา ผาสุก

ล ำดบั ช่ือ นำมสกุล

1 นายนณธกร ศรีบุญเพง็

2 นางสาวอภสัรา ลีนาม

3 นางสาวเมทินี เทียมค า

4 นางสาววรรณภา กนัแคลว้

5 นายอิทธิพล ช่ืนตา

6 นางสาวสุภาวดี อินไทย

7 นางสาวสุวรัตน์ ป้อมพิมพ์

8 นางสาวสิริญานนท์ สะเอียบคง

รำยช่ือบัณฑติทีเ่ข้ำรับปริญญำบัตรปี 2560 และ 2561

ปริญญำนิเทศศำสตรบัณฑติ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563

    สำขำวชิำกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์ 
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9 นางสาวบุศรินทร์ ผลอินทร์

10 นางสาวสุภาวดี มงักรแกว้

11 นายณฐัพล โพธ์ิเอ่ียม

12 นางสาวหทยัชนก โตจุย้

13 นายธนิดา รักนอ้ย

ล ำดบั ช่ือ นำมสกุล

1 นายณฐัพล เหล่าเขตการณ์

2 นางสาวผกามาศ แกว้ยวง

3 นายณฐัพร น ้าทรง

4 นายสมเกียรติ ยอดดี

ล ำดบั ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาวสิริวิมล กึนสี

2 นายธนวฒัน์ เอ่ยรัมย์

3 นายกิตติคุณ นาคครุฑ

4 นายวีรชยั ดิษทบั

5 นายบุญฤทธ์ิ สุจิตรา

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563

รำยช่ือบัณฑติทีเ่ข้ำรับปริญญำบัตรปี 2560 และ 2561

ปริญญำวทิยำศำสตรบัณฑติ  คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สำขำวชิำวทิยำกำรคอมพิวเตอร์

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563

รำยช่ือบัณฑติทีเ่ข้ำรับปริญญำบัตรปี 2560 และ 2561

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563

ปริญญำวทิยำศำสตรบัณฑติ  คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สำขำวชิำคอมพิวเตอร์มัลติมีเดยี
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ล ำดบั ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาวกนัธิชา ทองดี

2 นายสุรศกัด์ิ แสงหิรัญ

3 นายสุทธารักษ์ หุ้มแพร

4 นางสาวอรุณี สืบสายเกิด

5 นายสุรพงษ์ โชคประสิทธ์ิค  า

6 นายเอกชยั วิจิขจี

7 นางสาวหน่ึงฤทยั เรืองฤทธ์ิ

8 นายเทพมงคล วงศแ์หวน

9 นายกมลพรรณ คนงาม

10 นายกิตติศกัด์ิ แกว้บวัดี

11 นางสาวราตรี เมณฑก์ูล

12 นายพงศพศั ชินธนาเรืองหิรัญ

13 สิบตรี ณฐัพล จิตรพนัธ์

14 นางสาวพชัราพร ศรีแสงอ่อน

15 นายพีรพล ดาหา

16 นางสาวยฮีาน ขาเร็ง

17 นายปิยะ ดีมี

18 นางสาวสุทธิตา ช านาญเพชร

รำยช่ือบัณฑติทีเ่ข้ำรับปริญญำบัตรปี 2560 และ 2561

ปริญญำนิติศำสตรบัณฑติ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563

มห
าว
ทิย
าล
ยัเจ
า้พ
ระ
ยา



ล ำดบั ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาวมาลินี ยิง่วงค์

2 นางสาวชมพนุูช แกว้ซุง

3 นายเจสัน ป่ินทองค า

4 นางสาวเจนจิรา หงษย์นต์

5 นางสาวสุภทัราวดี มีมาก

6 นางสาวนีรชา สิหิงห์

7 นายวีรยทุธ เงือกน ้า

8 นางสาวชนิตา แสนรัก

9 นายนพรัตน์ เลิศเดชะ

10 นายสหรัฐ เสมอใจ

11 นางสาวธมลวรรณ แกว้ก าเนิด

12 นางสาวพานิภคั แสนวนันา

13 นางสาวอาภศัรา บุญส่งศรี

14 นายศกัด์ิสิทธ์ิ บุญไธสง

15 นางสาวสุพรรณี สมภกัดี

16 นางสาวภคัศรัณย์ งามยิง่

17 นางสาวพรไพลิน แดงพงษ์

18 นายเอกชยั ฤทธ์ิชยัเจริญ

19 นางสาวสุนิสา พวงบุบผา

20 นางสาวทกัษพร ทองค า

21 นายคมกฤษ ทองก าพร้า

22 นายภานุพงษ์ กุสูงเนิน

23 นายธนกร วิสิทธ์ิ

รำยช่ือบัณฑติทีเ่ข้ำรับปริญญำบัตรปี 2560 และ 2561

ปริญญำรัฐประศำสนศำสตรบัณฑติ

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์
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24 นายธนวฒัน์ วิสิทธ์ิ

25 นางสาวนริศรา บ ายทุธ์ิ

26 นายนพพดล แตงกล่ิน

27 นางสาวอรวรรณ พงษธ์ญัการ

28 นางสาวอุษา จนัทร์อู่

29 นายสมคัร อินมูลต่ิง

30 นางสาววิชุดา คงไทย

31 นายสุทธิพงษ์ โพธ์ิศรีขาม

32 นางสาวฉนัทนา สนน่ิม

33 นางสาวสายรุ้ง เมฆกระจ่าง

34 นางนพรัตน์ พลูพนัธ์

35 นางพรพนา แยม้กุล

36 นางสาวกาญจนา พนมเวช

37 นางสาวมลัลิกา วิลยัฤทธ์ิ

38 นางสาวธนากานต์ เทียนทอง

39 นางสาวสโรชา บุญประเสริฐ

40 นางสาวหทยัภทัร บวัสุวรรณ์

41 นางสาวสาวิตรี ทบัฤทธ์ิ

42 นางสาวกรกนก สินสุข

43 นางสาวชิษณุชา พทุธสอน

44 นางสาววรินทนิ์ภา นาคนวล

45 นายธนาวิน มากเจริญ

46 นายวิรัตน์ สงเนย

47 นางสาววรรณิสา สีวิเศษ

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563มห
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