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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด้านซ้าย)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125370706508-41   กติกา กระกรกุล   นางสาว 1 

125470703517-82   กัญชญานิศ ศรีนุกูล   นางสาว 2 

125370706512-63   กิตติ ยอดอ่อน   นาย 3 

125370701502-24   จิรเดช สวัสดิพานิชย์   นาย 4 

125270701504-25   ณภัทร  สุนทรชัย   นางสาว 5 

125470703503-86   ทัศพร สุดเสน่หา   นางสาว 6 

125270703510-77   ธรรมรัตน์  สุจริยา   นาย 7 

125570703514-28   นารีสา แสนใจวุฒิ   นางสาว 8 

125470703515-29   เนนิสา ไชยบุระ   นางสาว 9 

125270703509-910   ปิยพันธุ์  มากสิน   นาย 10 

125470706502-711   ไพรินทร์ บุญญสิริสกุล   นาง 11 

125270703514-912   ระภีพร  ใบโคกสูง   นางสาว 12 

125470701502-213   รัตนเรขา มีพร้อม   นางสาว 13 

125370703507-914   ราชันย์ อําพันทอง   นาย 14 

125470703508-715   วิไลพร จอมพล   นางสาว 15 

125370701506-316   วีระนุช รายระยับ   นางสาว 16 

125370706510-017   เศรษฐพงศ์ อัปมะเย   นาย 17 

125370701501-418   สุดากาญจน์ แยบดี   นางสาว 18 

125570701503-719   เสาวนีย์ เถากิตติกุล   นางสาว 19 

125470706511-820   อัครพล ไวเชียงค้า   นาย 20 

125470701503-021   อัญชุลี เวทย์อุดม   นางสาว 21 

125470706506-822   อุมาวดี วุฒินาม   นางสาว 22 

125270701503-423   อุสรา  ปฎิบัติสรกิจ   นางสาว 23 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125560703012-824   อดิศร ถนิมภรณ์   นาย 24 ทอง

125350705007-025   ปัทมา ผลพิบูลย์   นางสาว 25 เงิน

125560703019-326   กุลพิลาวรรณ โพนสุวรรณ   นางสาว 26 

125560703043-327   ญาณวัฒน์ แก้วสองดวง   นาย 27 

125350703192-428   นัทฐพงษ์ น่วมจริต   นาย 28 

125350701015-929   ผกามาศ แต้มมณี   นางสาว 29 

125350703076-730   เมธัส โรจนรักษ์   นาย 30 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.วรลักษณ์ ปํญญาธิติพงศ์
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด้านขวา)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350704038-831   สุนิสา วุฒิสันต์   นางสาว 31 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125560706023-232   กิตติญา อิลพัฒน์   นางสาว 32 

125350701027-433   คฑาภณ นกเพชรทอง   นาย 33 

125350703178-334   ชไมพร ศรีทองดี   นางสาว 34 

125560703009-435   ชลิตชน วิกสุวรรณ   นาย 35 

125350703019-736   ชุติกาญจน์ ทองทับ   นางสาว 36 

125350703094-237   ณพิชมัย ไชยเจริญชัย   นางสาว 37 

125350705037-938   ณัฎฐรัตน์ อยู่เจริญสุข   นางสาว 38 

125560703040-939   ธนาภรณ์ โสโนนสูง   นางสาว 39 

125350706004-840   นิภาพร อุทธา   นางสาว 40 

125350703130-441   ปรารณย์ จิตรลดาวงศ์   นาย 41 

125350706013-942   ปริยากร กาญจนศรีวงศ์   นางสาว 42 

125350703065-043   ภูริวัจน์ อริยกุลศิษฐ์   นาย 43 

125560706020-844   มัณฑนา แย้มสรวล   นางสาว 44 

125350706057-645   มานพ แวงสุข   นาย 45 

125560703060-746   ยานุมาศ กองร้อยอยู่   นางสาว 46 

125350701012-647   วงศ์สิริ หลิวอั๋ง   นางสาว 47 

125560701001-348   วรรณนิศา ยินดี   นางสาว 48 

125560703014-449   วราวุฒิ มิรัตนไพร   นาย 49 

125350705035-350   ศรัญญา มาลัยทอง   นางสาว 50 

125350705013-851   ศรัณยู กุลยวุฒิภักด์ิ   นาย 51 

125560703002-952   ศุภิสรา องค์สันติภาพ   นางสาว 52 

125560706027-353   สุกัญญา ชอบสําโรง   นางสาว 53 

125560705002-754   สุชัญญา พับแผ่นทอง   นางสาว 54 

125560705014-255   สุธิษา รายเรียงศรีอรัญ   นางสาว 55 

125350706008-956   อรดา เอี่ยมผาสุข   นางสาว 56 

125350703095-957   อรรถกร สูติโอภาส   นาย 57 

125350705038-758   อรุณรัตน์ เรืองทัพ   นางสาว 58 

125350703174-259   เอกชัย ปัญคิวจณาณ์   นาย 59 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นผ้าและเคร่ืองแต่งกาย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350701020-960   กนกวรรณ กล่ินศรีสุข   นางสาว 60 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ไตรถิกา พิชิตเดช

หน้า 2/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นผ้าและเคร่ืองแต่งกาย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350701014-21   กัญญาณัฐ ทองประเสริฐ   นางสาว 61 

125350701049-82   เกรียง เปรมประเสริฐ   นาย 62 

125350701045-63   ขวัญชัย แตงโสภา   นาย 63 

125350701026-64   จริยา เหยิง   นางสาว 64 

125250701045-85   จักรกฤช บุญสงเคราะห์   นาย 65 

125350701028-26   จิรสุดา อาดํา   นางสาว 66 

125350701013-47   จุฑารัตน์ แก้วดอนไพร   นางสาว 67 

125350701057-18   ชลธิชา นาคะนาท   นางสาว 68 

125350701017-59   ชัยรัชต์ วุฒิชัยรังสรรค์   นาย 69 

125350701032-410   ณชภา ทระกุลพันธ์   นางสาว 70 

125350701029-011   ณัฐธยาน์ สุวรรณเตชากิตต์ิ   นางสาว 71 

125050701009-812   ดลยภพ เกษมพรภิญโญ   นาย 72 

125350701053-013   ดุจกมล ดิสสะมาน   นางสาว 73 

125560701003-914   ธนชิต วงศ์เจริญ   นาย 74 

125350701019-115   ธิติ ชนะชัย   นาย 75 

125350701036-516   ธีระยุทธ นิลบุตร   นาย 76 

125350701018-317   นิคม ประสงค์ผล   นาย 77 

125350701044-918   เบญญา ปะสมัน   นางสาว 78 

125350701039-919   ปัณณรุจน์ กวินวีระพงศ์   นาย 79 

125350701038-120   พนิดา ทองหนูนุ้ย   นางสาว 80 

125350701023-321   พรรณี เจริญศิลป์   นางสาว 81 

125150701030-022   พีรยุทธพงษ์ พัตรศาสน์�   นาย 82 

125250701008-423   มาริน สิริคาดีญา   นางสาว 83 

125350701001-924   วนิดา บ่ายบรรเทิง   นางสาว 84 

125350701024-125   วรยุทธ ปานสาคร   นาย 85 

125350701022-526   วรางคณา อังคะมาตย์   นางสาว 86 

125350701048-027   วรารักษ์ สระทอง   นางสาว 87 

125350701021-728   วรุตา วารินทร์   นาย 88 

125350701054-829   ศรัญญู มีหาพันธ์   นาย 89 

125350701003-530   ศรายุทธ บํารุงวัด   นาย 90 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์อัชชา หัทยานานนท์

หน้า 3/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นผ้าและเคร่ืองแต่งกาย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350701031-631   ศศิญาดา จันทร์พัฒนะ   นางสาว 91 

125350701025-832   สมพล ส่ือเสาวลักษณ์   นาย 92 

125350701056-333   สารีนา มายาสัน   นางสาว 93 

125350701040-734   สุทธิพงษ์ พิทันโชติ   นาย 94 

125050701023-935   สุประวีณ์ วิเศษอุดร   นาย 95 

125350701051-436   อนวัช อัศวพรวิพุธ   นาย 96 

125250701046-637   อยุธยา นราทร   นาย 97 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350703020-538   กฐินา คล่องแคล่ว   นางสาว 98 

125350703028-839   กนกทิพย์ นิยมสุข   นางสาว 99 

125350703141-940   กนกวรรณ ภรชุติกาญจน์   นางสาว 100 

125350703125-241   กมลทิพย์ คําจีด   นางสาว 101 

125350703113-842   กมลมาศ ม่วงมูลตรี   นางสาว 102 

125250703119-743   กรกมล ใจป้ํา   นางสาว 103 

125350703045-244   กรุณา เฑียรทอง   นางสาว 104 

125250703112-245   กอบแก้ว ต้อยปาน   นางสาว 105 

125250703159-346   กัญญ์ ปัญญามณีเดช   นางสาว 106 

125350703055-147   กัญญกาน สว่าง   นางสาว 107 

125150703090-248   กันติญารัชญ์ สํารองพันธ์�   นางสาว 108 

125350703163-549   กันตินันท์ จันทรไมตรี   นาย 109 

125350703038-750   กานดา ขจรรัตนานนท์   นางสาว 110 

125350703114-651   กิตติยา มณีรังษี   นางสาว 111 

125350703179-152   เกศราภรณ์ เมฆตรู   นางสาว 112 

125560703022-753   เกษแก้ว บริบูรณ์   นางสาว 113 

125560703007-854   ขวัญชนก จันทสุวรรณ   นางสาว 114 

125560703008-655   ขวัญชัย ปาระมี   นาย 115 

125350703078-356   ขวัญฤทัย กลมทุกส่ิง   นางสาว 116 

125350703053-657   จริยาภา ศรีวงสุข   นางสาว 117 

125350703099-158   จารุวรรณ มะเดื่อ   นางสาว 118 

125350703057-759   จิรนันท์ ครองราษฎร์   นางสาว 119 

125350703147-860   จิรพันธ์ เด่นอุดมวัฒนา   นาย 120 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์

หน้า 4/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350703145-01   จิรภพ โพธิสุข   นาย 121 

125350703109-62   จิราพร เรืองศรี   นางสาว 122 

125350703059-33   จุฑาทิพย์ สุระพิมลศาล   นางสาว 123 

125560703037-54   จุฑามาศ นามคันที   นางสาว 124 

125350703200-55   ฉัตรมงคล น้อยเศรษฐ์   นาย 125 

125560703042-56   ชนิตพล จารพิมพ์   นาย 126 

125350703138-57   ชมนาท ช่ืนฉ่ํา   นางสาว 127 

125350703175-98   ชัญญา เช่ียวพานิชวัฒน์   นางสาว 128 

125350703016-39   ชิดชนก พิมพ์นุช   นางสาว 129 

125350703164-310   ช่ืนกมล แสงทรัพย์   นางสาว 130 

125350703171-811   ฐิติชญา สมส้ิน   นางสาว 131 

125350703003-112   ณัฏธิดา ภูกิตติกุล   นางสาว 132 

125350703190-813   ณัฐกานต์ กมลจรัสโสภา   นางสาว 133 

125560703018-514   ณัฐนันท์ ป้องคําสิงห์   นาย 134 

125350703168-415   ณัฐพร พวงดี   นางสาว 135 

125350703012-216   ณัฐภัสสร์ ทินกร   นางสาว 136 

125350703166-817   ณัฐวดี ทองอ่อน   นางสาว 137 

125350703146-018   ดรรชนี ชุ่มนวล   นางสาว 138 

125350703115-319   ดวงกมล จะชาลี   นางสาว 139 

125350703129-420   ดุจกมล แววร้ังรัตนกุล   นางสาว 140 

125560703053-221   ตุลย์ ศิวีระมงคล   นาย 141 

125560703039-122   ทิพย์ภารินทร์ โพธิ์ลี   นางสาว 142 

125560703054-023   ทิพากร กล่ินชะนะ   นางสาว 143 

125350703198-124   ธนภัทร ศิวะเพชรากร   นาย 144 

125350703100-725   ธนิดา คุณสนอง   นางสาว 145 

125350703023-926   ธัญพิชชา ธนะไชย   นางสาว 146 

125560703085-427   ธัญลักษณ์ เช้ือทอง   นางสาว 147 

125350703193-228   ธัญวรัตน์ เทวาพิทักษ์สิน   นางสาว 148 

125350703199-929   ธัญวรัตม์ ลานทองกุล   นางสาว 149 

125350703031-230   ธานิวัฒน์ แสนจันทร์   นาย 150 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350703021-331   ธํารงค์ศักด์ิ บุญสวัสด์ิ   นาย 151 

125560703003-732   ธีรกิจ สาธุจรัญ   นาย 152 

125350703183-333   ธีราพร ใจเด็ด   นางสาว 153 

125350703176-734   นพฉัตร ชมภูพงษ์   นาย 154 

125350703051-035   นพดล พิมพ์จันทร์   นาย 155 

125560703026-836   นฤทัย เจริญชัยสมบัติ   นางสาว 156 

125350703075-937   นวลลออ เศรษฐอุดม   นางสาว 157 

125560703059-938   นัฐชัย สําเนียงลํ้า   นาย 158 

125350703014-839   นันทวรรณ สุนทรบัณฑิตย์   นางสาว 159 

125350703126-040   นารีรัตน์ จุลมาตร   นางสาว 160 

125560703065-641   นิตยา เณรกอวัง   นางสาว 161 

125350703024-742   นิตยา รัตนสุวรรณ   นางสาว 162 

125350703148-643   นิธิ แซ่เฮ้ง   นาย 163 

125350703063-544   นิพัทธ์พร นามวงศ์   นางสาว 164 

125350703185-845   นิภัทร โกมลวิสาล   นางสาว 165 

125350703070-046   เนตรนทิพย์ ภู่นภานนท์   นางสาว 166 

125560703082-147   เบญจวรรณ กิมตงเห   นางสาว 167 

125350703009-848   เบญญาภา วงเวียน   นางสาว 168 

125350703048-849   เบญญาภา ว่องพานิช   นางสาว 169 

125560703058-150   ปณัฎฐา ตําแยโย   นางสาว 170 

125560703083-951   ปณัฏฐา ปรีดางกูร   นางสาว 171 

125560703064-952   ปทุมา เข้ดี   นางสาว 172 

125350703073-453   ปภาดา ฤทธิ์รัตน์   นางสาว 173 

125560703025-054   ประทีป ต่างกลาง   นาย 174 

125350703064-355   ปรินทร ใหญ่โสมะนัง   นางสาว 175 

125560703051-656   ปวีณา พวงศรี   นางสาว 176 

125350703103-957   ปวีณา หนุนภักดี   นางสาว 177 

125560703074-858   ปิยธิดา บุบผาทอง   นางสาว 178 

125560703056-559   พนิดา ไวยานิกรณ์   นางสาว 179 

125350703080-960   พรรณปพร ลิขิตทัศชูวงศ์   นางสาว 180 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ฉวีวรรณ แจ้งกิจ
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350703082-51   พรวิภา อ่อนอินทร์   นางสาว 181 

125350703197-32   พสุมนต์ ศรีสําอางค์   นางสาว 182 

125350703177-53   พัชรรัตน์ กิจสงวน   นางสาว 183 

125350703169-24   พัณณิตา ชุมวงศ์   นางสาว 184 

125350703001-55   พัทธ์ธีรา ปัญจศรีพัฒน์   นางสาว 185 

125350703060-16   ภคนันท์ พัฒนกูล   นางสาว 186 

125350703074-27   ภัทรวดี สุมานิตย์   นางสาว 187 

125560703071-48   ภัทรีญา จุลเกาะ   นางสาว 188 

125560703055-79   ภานุรุจ โสดาสร้อย   นาย 189 

125350703119-510   ภารดี เอ่งฉ้วน   นางสาว 190 

125350703072-611   เภตรา กอเทียนชัย   นาย 191 

125350703144-312   เมย์วิกา พันธุ์จันทร์   นางสาว 192 

125250703133-013   ยมาพร จันทรสมบัติ   นางสาว 193 

125350703089-014   ยุภา ขันมา   นางสาว 194 

125560703062-315   เยาวลักษณ์ หอยสังข์   นางสาว 195 

125560703001-116   รพีพรรณ ฟองณวงศ์   นางสาว 196 

125560703023-517   รวีวรรณ วาจาสัตย์   นางสาว 197 

125560703061-518   รัชนี เจริญดี   นางสาว 198 

125250703187-619   รัชรา จอมคํา   นางสาว 199 

125350703018-920   รัตติพร มณีแสง   นางสาว 200 

125560703063-121   วนิดา เข็มประดับ   นางสาว 201 

125350703096-722   วรรณี อุทัยวี   นางสาว 202 

125560703013-623   วรวุฒิ เกษมสุข   นาย 203 

125560703015-124   วราภรณ์ อามาตมูลตรี   นางสาว 204 

125350703170-025   วลัยพร สมพงษ์   นางสาว 205 

125560703017-726   วัชรา พิลาศรี   นางสาว 206 

125350703143-527   วัฒนา เรืองประเทืองสุข   นาย 207 

125350703189-028   วัลภา นนทะวัน   นางสาว 208 

125560703035-929   วาสนา ทองธาตุ   นางสาว 209 

125350703187-430   วิมล ร่มโพธิ์   นางสาว 210 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สุพรรณิการ์ โกสุม
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125560703024-331   วิไลรัตน์ ทองศักด์ิ   นางสาว 211 

125350703036-132   วิสาข์ วงศ์ใจเย็น   นางสาว 212 

125560703016-933   วีรพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ   นาย 213 

125350703040-334   ศกร งามศักด์ิประเสริฐ   นาย 214 

125350703097-535   ศดานันท์ รักษ์มณี   นางสาว 215 

125350703054-436   ศตวรรษ ประสิทธิ์สมบูรณ์   นาย 216 

125350703068-437   ศรัญยา ขาวลมัย   นางสาว 217 

125350703105-438   ศิริพร พลชัย   นางสาว 218 

125350703120-339   ศุทธินี โกยทา   นางสาว 219 

125350703180-940   ศุทธินี คํานวนดี   นางสาว 220 

125350703186-641   ศุภชัย พิทักษ์มงคล   นาย 221 

125350703140-142   ศุภรดา พวงดอกไม้   นางสาว 222 

125350703056-143   ศุภานัน เมฆโปธิ   นาย 223 

125560703080-544   สตรีรัตน์ พ่วงเจริญ   นางสาว 224 

125350703098-345   สนทรรศน์ ปานบ้านแพ้ว   นาย 225 

125350703196-546   สนธยา คําสว่าง   นาย 226 

125560703004-547   สยาม บัวอ่อน   นาย 227 

125350703049-648   สรพงษ์ เลิศจารุพงศ์   นาย 228 

125250703122-349   สลินดา ขวัญรัตน์   นางสาว 229 

125350703079-150   สิโรธร โดดเทียน   นางสาว 230 

125560703034-251   สุดารัตน์ มอบกระโทก   นางสาว 231 

125350703139-352   สุทธิพร บุญยี่   นาย 232 

125350703013-053   สุทธิพร เสาวรส   นาย 233 

125350703011-454   สุธี หอมละออ   นาย 234 

125560703070-655   สุพรรษา ขอดดอน   นางสาว 235 

125350703127-856   สุพัตรา โกวะประดิษฐ์   นางสาว 236 

125560703021-957   สุพัตรา เขยกลาง   นางสาว 237 

125560703078-958   สุรจิต มูซาพงษ์   นางสาว 238 

125350703182-559   สุรศักด์ิ สว่างแจ้ง   นาย 239 

125350703195-760   หทัยทิพย์ แซ่คู   นางสาว 240 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นันทวัน ชมโฉม
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350703030-41   อดิศร กระแสร์   นาย 241 

125350703104-72   อดิศักด์ิ สิริวัฒนาพิบูลย์   นาย 242 

125350703123-73   อธิชา บัวลอย   นางสาว 243 

125350703061-94   อนุสรา รินทร์แสงสี   นางสาว 244 

125350703159-15   อภิญญา บุตรโต   นางสาว 245 

125350703156-76   อภิวัฒน์ การแก้ว   นาย 246 

125350703071-87   อภิวัฒน์ เพ็ชรประพันธ์   นาย 247 

125350703111-28   อภิสิทธิ์ อยู่สวน   นาย 248 

125560703072-29   อรนุช จินดา   นางสาว 249 

125350703050-410   อรรถพร ทองอร่าม   นาย 250 

125350703077-511   อานันท์ ศิลป์สรรวิทย์   นาย 251 

125350703181-712   อารดา ตระการมณี   นางสาว 252 

125350703026-213   อิมพิรา ชุมภู   นางสาว 253 

125560703067-214   เอกวิทย์ วิสามารถ   นาย 254 

125350703007-215   ฮันนา หวังมานะ   นางสาว 255 

125250703037-316   วรรณวิศา หนูสิงห์   นางสาว 256 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350705056-917   กชพรรณ สุขวัฒนะ   นางสาว 257 

125350705002-118   กษมา ศรีสมวงษ์   นาย 258 

125250705031-419   กัณฐมณี ดูเหว่าดํา   นางสาว 259 

125350705052-820   กุลธิดา เมืองสุวรรณ   นางสาว 260 

125350705019-521   คุณานนต์ จันทร์แจ่มใส   นาย 261 

125560705019-122   จันจิรา เจริญวัย   นางสาว 262 

125350705011-223   จันทรัสม์ แดงศาลา   นางสาว 263 

125350705015-324   เจริญศรี เต็มคุณวุฒิวงษ์   นางสาว 264 

125350705045-225   ชณิดา หนูบ้านเกาะ   นางสาว 265 

125350705043-726   ชนิศา สุภาชัย   นางสาว 266 

125350705022-927   ชโลธร ทับทิมแก้ว   นางสาว 267 

125350705006-228   ชวนากร เครือสถิตย์   นาย 268 

125350705039-529   ชุติพร บุญกล่อม   นางสาว 269 

125560705001-930   ฐาณิตา กาลพัฒน์   นางสาว 270 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์

หน้า 9/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125560705003-531   ฐานมาศ แสงอรุณธาราวัฒนา   นางสาว 271 

125560705005-032   ณัฐณิชา คําสวัสด์ิ   นางสาว 272 

125350705050-233   ณัฐพงษ์ ชูมณี   นาย 273 

125350705004-734   ณัฐพงษ์ พะนา   นาย 274 

125350705040-335   ทวีชัย สง่างาม   นาย 275 

125560705009-236   ธนฉัตร พรวิศวารักษกูล   นาย 276 

125560705004-337   ธนพล สงวนแสง   นาย 277 

125350705029-638   ธนเสฎฐ์ พูลสวัสด์ิ   นาย 278 

125350705005-439   นงลักษ์ จิตร์สว่างเนตร์   นางสาว 279 

125350705046-040   นาทดนัย ประยูรทองคํา   นาย 280 

125350705057-741   บุณณดา สายสุข   นางสาว 281 

125560705013-442   ประทุม พรมสีดา   นางสาว 282 

125350705042-943   ปรีชญา แก้วประเสริฐ   นางสาว 283 

125350705009-644   พรทิพย์ อินทศรี   นางสาว 284 

125350705028-845   ภคมน เทวาสะโณ   นางสาว 285 

125350705021-146   ภัคจิรา พานทอง   นางสาว 286 

125350705033-847   ภัทรพร โสดาภักด์ิ   นางสาว 287 

125250705036-348   ภาชนก สนอ่อง   นางสาว 288 

125350705026-249   มุกชมพู เทียนทอง   นางสาว 289 

125350705034-650   รมณี จันทร์มล   นางสาว 290 

125560705018-351   วรยา แสงจันทร์   นางสาว 291 

125350705031-252   วรารัตน์ ทิมหงิม   นางสาว 292 

125350705023-753   ศตพล ศุภวาที   นาย 293 

125350705055-154   ศรีสุชา มูซาพงษ์   นางสาว 294 

125350705018-755   สิริลักษณ์ สัมฤทธิ์เจียรผล   นางสาว 295 

125350705032-056   สุกัญญา งามมี   นางสาว 296 

125350705024-557   สุชาวดี ตํ่าแดง   นางสาว 297 

125350705025-458   สุภาวดี นาเครือ   นางสาว 298 

125350705041-159   สุภาวรรณ นวลจันทร์   นางสาว 299 

125350705017-960   อนุสรา เปินสมุทร   นางสาว 300 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์

หน้า 10/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125560705007-61   อภิชาติ คํากิ่ง   นาย 301 

125350705014-62   อภิญญา จุ้ยฟัก   นางสาว 302 

125560705021-73   อภิญญา ม่วงสุราษฏร์   นางสาว 303 

125350705003-94   อภิสรา ล้ิมถาวรนันท์   นางสาว 304 

125350705010-45   อริสา คงสมบูรณ์   นางสาว 305 

125560705011-86   อังคณา จรัลพรเลิศสิน   นางสาว 306 

125560705010-07   อารีย์ แซ่ย่าง   นางสาว 307 

125560705016-78   อําพร คําเมือง   นางสาว 308 

125560705006-89   อุเทน อินโท   นาย 309 

125560705015-910   เอกพจน์ ลูกโม   นาย 310 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125560706008-311   กนกอร โกศลสันติธรรม   นางสาว 311 

125350706005-512   กมลชนก คําสุดที   นางสาว 312 

125350706021-213   กฤษฏิ์ดนัย หวลสันเทียะ   นาย 313 

125350706036-014   กาญจนา บุญช่วย   นางสาว 314 

125350706009-715   ขจร อิศราสุชีพ   นาย 315 

125560706030-716   ขนิษฐา แซ่โก้ย   นางสาว 316 

125560706009-117   จันจิรา ใจร่ืน   นางสาว 317 

125350706046-918   จิตติมา กาญจนปาน   นางสาว 318 

125350706006-319   จุฑาภรณ์ ทองแจ่ม   นางสาว 319 

125560706005-920   เจนจิรา วุ่นส่ังธรรม   นางสาว 320 

125560706021-621   ชมพูนุช นาคเจริญ   นางสาว 321 

125560706014-122   ชรีพร บุญส่ง   นางสาว 322 

125560706017-423   ณัฐพล วรประสพ   นาย 323 

125560706012-524   เตือนใจ บุ้งทอง   นางสาว 324 

125560706013-325   ธนวัฒน์ วงภูดร   นาย 325 

125560706001-826   นริศ นาคชลธี   นาย 326 

125560706029-927   นาตยา นักรบ   นางสาว 327 

125350706007-128   นิลาวัณย์ สังข์กลาง   นางสาว 328 

125560706015-829   นิศากร สระทองหยอม   นางสาว 329 

125350706017-030   ปาริฉัตร จันทร์ลาย   นางสาว 330 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สุริยา เทพิน

หน้า 11/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350706063-431   ปิยะวรรณ นาคแดด   นางสาว 331 

125560706028-132   พัชรี ญวนแม   นางสาว 332 

125350706051-933   พัฒนศักด์ิ ทองทิพย์   นาย 333 

125560706022-434   พิมพิลัย สารกลับ   นางสาว 334 

125350706041-035   ภัทธียา วงษ์คําจันทร์   นางสาว 335 

125560706024-036   ยวนใจ วินทะไชย์   นางสาว 336 

125560706019-037   ยุพา นาคะ   นางสาว 337 

125350706064-238   ยุพาวรรณ มณีพราย   นางสาว 338 

125560706011-739   วรนาฏ โกษา   นางสาว 339 

125350706016-240   วรัญญา รัตนสุนทรศิริ   นางสาว 340 

125350706056-841   วรินทรา อารีวัฒนากุล   นางสาว 341 

125560706003-442   วรุฒิ วิทา   นาย 342 

125350706038-643   วันทา นาคน้อย   นางสาว 343 

125560706010-944   วิทวัส กาศไทยสง   นาย 344 

125350706034-545   วิภาดา สีหะวงษ์   นางสาว 345 

125350706019-646   วิภาภรณ์ ศักด์ิดี   นางสาว 346 

125350706043-647   วิภารัตน์ จันสอน   นางสาว 347 

125350706048-548   วุฒิชัย ปุปล่ัง   นาย 348 

125350706040-249   ศศิกุล พักเรือนดี   นางสาว 349 

125350706050-150   สรินยา ประสานเสียง   นางสาว 350 

125350706026-151   สุชาดา สุภา   นางสาว 351 

125560706031-552   สุภาพร ฉายเหล่ียม   นางสาว 352 

125560706004-253   สุภาวิณี หอมช่ืน   นางสาว 353 

125560706006-754   สุวิมล ระดมบุญ   นางสาว 354 

125350706003-055   อณัญญา หมัดแก้ว   นางสาว 355 

125350706042-856   อดิศร วัฒนะกิจ   นาย 356 

125150706027-357   อรพรรณ ฤกษ์ลักษณี   นางสาว 357 

125560706002-658   อังคณา แสนสนุก   นางสาว 358 

125350706060-059   ไอรดา คล้ายสําอางค์   นางสาว 359 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350702003-260   เกชา ลาวงษา   นาย 360 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร

หน้า 12/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350702027-31   เครือวัลย์ อินหนองฉาง   นางสาว 361 

125350702020-82   จันทร์ทิพย์ ภักดีรัตน์   นางสาว 362 

125350702030-73   ชุติมา ยิ้มแย้มแสง   นางสาว 363 

125350702029-94   นรันทร์ บุญเพ็ชร์   นาย 364 

125350702022-45   บุศรา แก้วโพธิ์   นางสาว 365 

125350702037-26   ปรัชญาภรณ์ ภัทรพลแสน   นางสาว 366 

125350702036-47   ปุญญิกา หวังนิบิง   นางสาว 367 

125350702023-28   พรพรรณ แก้วขาว   นางสาว 368 

125350702004-09   พิมพ์ชญา ชัชฎาสิริวัจน์   นางสาว 369 

125350702025-710   รุจิรา บุษบาล   นางสาว 370 

125350702032-311   วราภรณ์ คําสังฆะ   นางสาว 371 

125350702018-212   ศุภรัตน์ เชยสกุล   นางสาว 372 

125350702044-813   สมฤดี แซ่โอ   นางสาว 373 

125350702043-014   สิตา หาญหฤทัยวรรณ   นางสาว 374 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350704009-715   ฉัตรทิพย์ ไล้สุวรรณ   นางสาว 375 

125350704044-616   ณรงศักด์ิ สหพรอุดมการ   นาย 376 

125350704043-817   ดวงมณี ทําทอง   นางสาว 377 

125350704046-118   ธนกร ศักด์ิดํารง   นางสาว 378 

125350704026-319   นงลักษณ์ บทไธสง   นางสาว 379 

125350704013-120   เบญจพร คําภักดี   นางสาว 380 

125350704037-021   ปิยะฉัตร พรามณี   นางสาว 381 

125350704017-222   ภีมพัฒน์ พลอยวิลัย   นาย 382 

125350704004-823   วราพร ประวงษ์   นางสาว 383 

125350704015-624   วริศรา ทองประเทศ   นางสาว 384 

125350704019-825   ศราญรัตน์ ประภัสสร   นางสาว 385 

125350704031-326   ศิทราวัลย์ เรืองศรี   นางสาว 386 

125350704028-927   ศุภวรรณ แซ่เฮง   นางสาว 387 

125350704035-428   สมโภชน์ ศรีประสงค์   นาย 388 

125350704020-629   สายฝน พิศนอก   นางสาว 389 

125350704036-230   สาวิตรี แหยมเจริญ   นางสาว 390 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง

หน้า 13/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด้านขวา)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350704024-831   สุกัญญา นุภาพ   นางสาว 391 

125350704018-032   สุรัสวดี บัวเพชร   นางสาว 392 

125350704039-633   หทัยทิพย์ แซ่เซียว   นางสาว 393 

125350704034-734   อรสุดา ญาติตาอิน   นางสาว 394 

125350704033-935   อัจฉรา อร่ามอรุณชัย   นางสาว 395 

125350704045-336   อาตีกะ เจะเลาะ   นางสาว 396 

125350704047-937   พรหมพิริยะ รสเกษร   ว่าท่ีร้อยตรี 397 

125560703044-138   ไกรรัตน์ นาทัง   ว่าท่ีร้อยตรี 398 

125560706007-539   ละอองดาว ทองดี   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 399 

125350706022-040   วรรณวิสา สดใส   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 400 

125350705047-841   อรจิรา แซ่เฮ้ง   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 401 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035370804502-942   กชพรรณ สุดปาน   นางสาว 402 

035370804515-143   จิรนันท์ โสมประเสริฐ   นาง 403 

035370804507-844   ณัฐเนตร ศรีนวล   นางสาว 404 

035370804509-445   สุรีย์ เนียมสกุล   นาง 405 

035370804504-546   ปฐมาวดี จันทร์สวี   นางสาว 406 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035350802034-747   ลักษมี เทพนุกูล   นางสาว 407 เงิน

035350803064-348   ธีรภัทร ปริยวาที   นาย 408 

035350803034-649   รุจิรา พึ่งสุขแดง   นางสาว 409 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035350801030-650   กนกพร สว่างโชติ   นางสาว 410 

035350801086-451   กนกวรรณ แสงกล้า   นางสาว 411 

035350801103-652   กรกฎ เกียวงศ์   นาย 412 

035350801105-253   กฤช พรหมจารีย์   นาย 413 

035350801102-954   กลด พรหมจารีย์   นาย 414 

035350801116-955   กานต์สินี อักษรพิมพ์   นางสาว 415 

035350801123-956   กิ่งกาญจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา   นางสาว 416 

035350801032-257   ขวัญดาว ฤทธิสาร   นางสาว 417 

035350801008-258   จินตนา ประสานวงษ์   นางสาว 418 

035350801050-459   ชมพูนุช ทวีบท   นางสาว 419 

035350801075-960   ชมพูนุท จิโรภาส   นางสาว 420 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ

หน้า 14/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035350801048-81   ญาดา อาชาพิทักษ์   นางสาว 421 

035350801017-32   ฐิติญา เกษกาญจน์   นางสาว 422 

035350801026-43   ณัฐฐินันท์ เช้ือไทย   นางสาว 423 

035350801041-34   ณัฐวรา เกษตรเรืองชัย   นางสาว 424 

035350801070-25   ณัฐวัตร โสภาเพชร   นาย 425 

035350801121-36   ณัฐสุดา เฉื่อยฉ่ํา   นางสาว 426 

035350801005-87   ณิชกานต์ ผลเกตุ   นางสาว 427 

035250801106-68   ดรุเดช อภิชาติบุตร   นาย 428 

035350801052-09   ดวงรัตน์ สุขกลัด   นางสาว 429 

035350801053-810   ดานา ไวยรูป   นาย 430 

035350801043-911   ถิรนันธ์ ปัญจาคะ   นางสาว 431 

035350801071-012   ทัชชา ปานเขียว   นางสาว 432 

035350801076-713   เทียนทิพย์ เชิดปรุ   นางสาว 433 

035350801065-014   ธนยศ สุขแสง   นาย 434 

035350801061-915   ธนัชพร ปานแย้ม   นางสาว 435 

035350801117-716   ธนิฏฐา พุทธรักษา   นางสาว 436 

035350801007-417   นํ้าอ้อย ขอเขียนกลาง   นางสาว 437 

035350801062-718   นิชาภัทร คงมา   นางสาว 438 

035350801095-519   นิภาพร มุทนาเวช   นางสาว 439 

035350801001-720   เนตรชนก พงศ์ปฏิเมธ   นางสาว 440 

035350801036-321   เบญจพร ปานทอง   นางสาว 441 

035350801073-422   เบญจรงค์ ตรูวิวัฒนเลิศ   นางสาว 442 

035350801054-623   เบญจวรรณ จันทร   นางสาว 443 

035350801003-324   ปภาภรณ์ ธนะเรืองสกุลไทย   นางสาว 444 

035350801089-825   ประภาพร รุ่งแจ้ง   นางสาว 445 

035350801108-626   ปวีณา ปั้นเอี่ยม   นางสาว 446 

035350801101-127   ปาลรินทร์ กฤษบุญชู   นาย 447 

035350801092-228   ปาลิกา ราศรี   นางสาว 448 

035350801104-429   ปุณณพงศ์ ศรีสุพรรณ   นาย 449 

035350801084-830   ผกามาศ อินทร์อ่อน   นางสาว 450 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.อัญชุลี วงษ์บุญงาม

หน้า 15/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035350801091-431   พรนภัส วงศ์แก้ว   นางสาว 451 

035350801063-532   พรรณี เดชดี   นางสาว 452 

035350801067-833   พัณณิดา วรทรัพย์   นางสาว 453 

034951504041-934   พิมพ์พันธ์ เพ็งศาสตร์   นางสาว 454 

035350801080-735   ภรลภัส เพ็ชรไทย   นางสาว 455 

035350801119-336   ภัณฑ์ชนา อินอ่อน   นางสาว 456 

035350801111-037   มณีรัตน์ ณัฐธัญญา   นางสาว 457 

035350801046-238   มนัสชนก คงชูผล   นางสาว 458 

035350801060-339   มานะชัย สังวงค์   นาย 459 

035350801058-740   ยุวดี จันทร์นาค   นางสาว 460 

035350801072-841   รังศิมา เล็กประดิษฐ์   นางสาว 461 

035350801118-542   วจีรัตน์ สุวรรณไพบูลย์   นางสาว 462 

035350801016-543   วนาทิพย์ กิรานุชิตพงศ์   นางสาว 463 

035350801081-544   วรัญญา ชูตระกูล   นางสาว 464 

035350801088-045   วริษา เกียรติยศภักดี   นางสาว 465 

035350801100-346   วาทินี อ้นอุ่น   นางสาว 466 

035350801031-447   วาสนา จอมทผา   นางสาว 467 

035350801018-148   วิมลวัลย์ สินธรชัยกุล   นางสาว 468 

035350801033-049   วิไลพร เกตกรณ์   นางสาว 469 

035350801106-050   วีรภา บินซาและห์   นางสาว 470 

035350801083-051   วีรวรรณ สุขโชติ   นางสาว 471 

035350801109-452   ศิรดา บุญสมพรชัย   นางสาว 472 

035350801087-253   ศุภสิทธิ์ พูลลาภ   นาย 473 

035350801010-854   สมิตตา โต๊ะมิ   นางสาว 474 

035350801097-155   สันธิลา ปิณฑะคุปต์   นางสาว 475 

035350801024-956   สุภัค มานะลัภนเจริญ   นางสาว 476 

035350801055-357   อภิชาติ ทรงลักษณ์   นาย 477 

035350801012-458   อภิสรา ธีระภัทรพลชัย   นางสาว 478 

035350801037-159   อรพิน ลายุก   นางสาว 479 

035350801082-360   อรวรรณ หนูนวล   นางสาว 480 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ชนาภา หนูนาค

หน้า 16/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035350801022-31   อริสา คงด่ัน   นางสาว 481 

035350801077-52   อังศุมาลิน ขาวเหลือง   นางสาว 482 

035350801113-53   อัจฉรา ยอดดําเนิน   นางสาว 483 

035350801034-84   อัญชลิกา บุญมาแย้ม   นางสาว 484 

035350801069-45   เอกชัย เอียดแก้ว   นาย 485 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035350802060-26   กนกพร ร้ิวรุจิเรข   นางสาว 486 

035350802099-07   กมลชนก ศักด์ิเจริญกุล   นางสาว 487 

035350802040-48   กรณ์วิกา ชารับคํา   นางสาว 488 

035350802037-09   กรนิกา ด้วงประดิษฐ์   นางสาว 489 

035350802107-110   กรผกา เทียนสุวรรณ์   นางสาว 490 

035350802123-811   กฤตยชญ์ ทองสุกโชติ   นาย 491 

035050802033-512   กัญญาวีร์ เหมือนท่าไม้   นางสาว 492 

035350802009-913   กิตติกวิน วิริยะ   นาย 493 

035350802122-014   กุลยา แก้ววิชิต   นางสาว 494 

035350802087-515   เกศกมล รังสรรค์วิวัฒน์   นางสาว 495 

035350802090-916   จิตราภรณ์ พันธ์งาม   นางสาว 496 

035350802044-617   จุฑามาศ อิ่มสุขวิริยะกุล   นางสาว 497 

035350802047-918   จุติมาศ อนุสาย   นางสาว 498 

035350802019-819   ชฏาภรณ์ โชโตวงษ์   นางสาว 499 

035350802021-420   ชนสรณ์ ทักษิณาสัมพันธ์   นาย 500 

035350802026-321   ชลธิชา ยาอุด   นางสาว 501 

035350802074-322   ชลธิญา ศรีกัลยานุกูล   นางสาว 502 

035350802100-623   ชัยวัฒน์ เขียวสวัสด์ิ   นาย 503 

035350802049-524   ชาคริส สะแอเต๊ะ   นาย 504 

035350802002-425   ชุติมา กิจสมัคร   นางสาว 505 

035350802064-426   โชจิรัตน์ รัศมีเพ็ญ   นางสาว 506 

035350802088-327   ฐานิดา พงษ์เฉลียวรัตน์   นางสาว 507 

035350802039-628   ธนัชชา สัจจะสรรเสริญ   นางสาว 508 

035350802101-429   ธนาวุฒิ ฉิมมัจฉา   นาย 509 

035350802077-630   ธรรนิต ปานทอง   นางสาว 510 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นิศากร ไพบูลย์สิน

หน้า 17/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035350802085-931   ธวัช จอกสูงเนิน   นาย 511 

035350802053-732   ธัญชนก แก้วขาว   นางสาว 512 

035350802059-433   ธัญวรัตน์ คนม่ัน   นางสาว 513 

035350802131-134   นพกรณ์ อินสกุล   นาย 514 

035350802086-735   นภพล กองสุทธิ์ใจ   นาย 515 

035350802058-636   นาฎรวี ฝากไธสง   นางสาว 516 

035350802130-337   นาตยา ธีรเสถียรภาคย์   นางสาว 517 

035350802045-338   นิตินัย ตาลมะธุ   นาย 518 

035350802054-539   เบญจวรรณ โสกันธิกา   นางสาว 519 

035350802072-740   ปพิชญา มีชื่น   นางสาว 520 

035350802046-141   ประไพภรณ์ รักษาพันธ์   นางสาว 521 

035350802081-842   ปิญภรณ์ สีโหมด   นางสาว 522 

035350802038-843   พรพิมล สนธิกรณ์   นางสาว 523 

035350802006-544   พลวัฒน์ พลเมืองดี   นาย 524 

035350802092-545   พิชชานันท์ กันเกตุ   นางสาว 525 

035350802063-646   พิชามญช์ุ สําราญวงศ์สกุล   นางสาว 526 

035350802112-147   พิณทิพย์ สายแวว   นางสาว 527 

035350802104-848   พิมพ์พลอย สุดหล้า   นางสาว 528 

035350802036-249   พิมพ์ภิรมย์ นิธิวณิชย์   นางสาว 529 

035350802001-650   พิรญาณ์ นิพนธ์สกุลดี   นางสาว 530 

035350802071-951   พีรพรรณ จําปี   นางสาว 531 

035350802057-852   พุทธพร ตระกลพร   นาย 532 

035350802094-153   เพ็ญพิมล ทองปลี   นางสาว 533 

035350802023-054   เพ็ญศรี แก้วผล   นางสาว 534 

035350802010-755   ภคมน แสงวิสุทธิ์สิงห์   นางสาว 535 

035350802105-556   ภัทราภรณ์ ทัพพันธ์ชัย   นางสาว 536 

035350802091-757   ภาคภูมิ พาณิชย์สุทธิคุณ   นาย 537 

035350802022-258   มรรษณิการ์ รักณรงค์   นางสาว 538 

035350802069-359   มัชฌิมา บุญโสม   นางสาว 539 

035350802068-560   มุกดา ขลิบนิล   นางสาว 540 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์กุลธิดา สายพรหม

หน้า 18/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035350802109-71   วชิระ พรแหยม   นาย 541 

035350802083-42   วรรณวิสา สิทธิพงษ์   นางสาว 542 

035350802098-23   วราพล ทองขาว   นาย 543 

035350802124-64   วิลาสินี ใยบัวเทศ   นางสาว 544 

035350802073-55   ศศิวิมล อินต๊ะ   นางสาว 545 

035350802004-06   ศุภชัย ทรัพย์ประเสริฐ   นาย 546 

035350802132-97   สมฤทัย ยอดนิล   นางสาว 547 

035350802125-38   สิทธิโชค บุญส่ง   นาย 548 

035350802108-99   สุรัตน์ ฉัตรโอฬารกุล   นาย 549 

035350802008-110   สุรารักษ์ ม่ันคงไพศาลรุ่ง   นางสาว 550 

035350802110-511   สุวิชา เวหาธรนาวี   นางสาว 551 

035350802075-012   เสาวนีย์ อยู่ยั่งยืน   นางสาว 552 

035350802056-013   เสาวภางค์ ตุ้มเจริญ   นางสาว 553 

035350802003-214   แสงอรุณ พรพงษ์สุริยา   นางสาว 554 

035350802102-215   องค์เอิญ เพิ่มพูลผลิตผล   นางสาว 555 

035350802103-016   อภิวัฒน์ ประกอบสุข   นาย 556 

035350802061-017   อัจฉรา ช้างศรี   นางสาว 557 

035350802129-518   อิศรา หน่ึงสวัสด์ิ   นางสาว 558 

035350802127-919   เอกพันธ์ ผูกภู่   นาย 559 

035350802042-020   เอกลักษณ์ ศรีสุขใส   นาย 560 

035350802043-821   เอสยาห์ สายศร   นางสาว 561 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035350803072-622   กฤษณะ โฮ้เจริญ   นาย 562 

035350803084-123   กุลธิดา สันติวรคุปต์   นางสาว 563 

035350803024-724   จักรกฤษณ์ ผิวหอม   นาย 564 

035350803071-825   จิระพล จันทร์รัตนะ   นาย 565 

035350803035-326   จุฑาภา แก้วพงศ์มงคล   นางสาว 566 

035350803083-327   ชนิกานต์ ประเสริฐพรศักด์ิ   นางสาว 567 

035350803025-428   ชลิดา นรคง   นางสาว 568 

035350803077-529   ชุติมา ดาวทองดี   นางสาว 569 

035350803090-830   ญันนะ โสมนัส   นางสาว 570 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ

หน้า 19/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035350803008-031   ณัฏฐอาชว์ ปิ่นระโรจน์   นาย 571 

035350803065-032   ณัฐพร พลเมืองดี   นางสาว 572 

035350803019-733   ดวงหทัย ประทุม   นางสาว 573 

035350803068-434   ต้ัม ไกรพิบูลย์   นาย 574 

035350803005-635   ทศบัณฑิต รอดจีน   นาย 575 

035250803040-536   ธนพล สุวรรณบุตร   นาย 576 

035350803010-637   ธนวัฒน์ เสริฐสุวรรณกุล   นาย 577 

035350803036-138   ธนศานต์ิ พูลแก้ว   นาย 578 

035350803082-539   ธัชณ์เกษม มอระพัด   นาย 579 

035350803026-240   นาฏวิมล เข็มทอง   นางสาว 580 

035350803059-341   เบญจวรรณ รุ่งเจริญสมบัติ   นางสาว 581 

035350803020-542   ประณต ถ้ําหินอ่อน   นาย 582 

035350803037-943   ปวิตรา วงษ์พนัส   นางสาว 583 

035350803086-644   ปานชนก ล่ิมสกุล   นางสาว 584 

035350803062-745   ปิติพงศ์ ชูความดี   นาย 585 

035350803069-246   พชร คงชํานาญ   นาย 586 

035350803079-147   พบสุข หวังทางมี   นาย 587 

035350803001-548   พิมพ์พิสุทธิ์ จันทร์ดา   นางสาว 588 

035250803064-549   พีระศักดิ์ วงศ์พวก   นาย 589 

035350803006-450   พุทธิพรต เพ็ชรสุกใส   นาย 590 

035350803011-451   แพรพรรณ จุมพลเดชา   นางสาว 591 

035350803031-252   ภาวัต ควรพันธ์   นาย 592 

035350803067-653   ภาสกร ทองแท้   นาย 593 

035350803038-754   มติพร ล้ีตระกูล   นาย 594 

035350803061-955   มานิตา พรชัยสุขศิริ   นางสาว 595 

035350803078-356   วชรมน จิตต์ชอบธรรม   นางสาว 596 

035350803085-857   วนิชพงษ์ ดวงจันทร์   นาย 597 

035350803015-558   วรางคณา สองศรี   นางสาว 598 

035350803040-359   วิจิตรา ฟุ้งเฟื่อง   นางสาว 599 

035350803060-160   วิภาพันธ์ คงขาว   นางสาว 600 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นุจรี บุรีรัตน์

หน้า 20/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035350803018-91   ศศิธร แนะแก้ว   นางสาว 601 

035350803007-22   ศิริรัตน์ ตรอกพุทรา   นางสาว 602 

035350803002-33   ศิริวรรณ ถนนกลาง   นางสาว 603 

035350803041-14   ศุภวุฒิ เสมอชาติ   นาย 604 

035350803004-95   สถาพร เฉียบแหลม   นาย 605 

035350803087-46   สิรวิชญ์ จันทร์อบ   นาย 606 

035350803055-17   สิริญา ยิ้มฟุ้งเฟื่อง   นางสาว 607 

035350803009-88   สุชานันท์ นาน่วม   นางสาว 608 

035350803048-69   สุพิชญา ดิสสร   นางสาว 609 

035350803046-010   โสภณ เสรีกิจการกุล   นาย 610 

035350803057-711   อนิรุทธ นุ้ยภักดี   นาย 611 

035350803053-612   อารยา แจ้งพลาย   นางสาว 612 

035250803007-413   อารัมย์ หิรัญประเสริฐสุข   นาย 613 

035350803089-014   เอกลักษณ์ สระทองคํา   นาย 614 

035350802066-915   ธนวัฒน์ แสงอ่อน   ว่าท่ีร้อยตรี 615 

035350802113-916   ธีรพงศ์ ทรัพย์สิน   ว่าท่ีร้อยตรี 616 

035350802126-117   นิธิชัย บรรพบุรุษ   ว่าท่ีร้อยตรี 617 

035350802070-118   สราวุธ เป็งสีเจริญ   ว่าท่ีร้อยตรี 618 

035350801027-219   กฤษฎีกรณ์ ตุลิตะธรรม   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 619 

035350802031-320   คีณติ วิจะระณะ   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 620 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035270509506-021   กฤษฎา เร่งดารา   นาย 621 

035270509519-322   เกื้อกูล ตาเย็น   นาง 622 

035270509515-123   จักรภพ โตนันทวณิช   นาย 623 

035270509516-924   ธีรพงษ์ ดวงทองคํา   นาย 624 

035270509518-525   ปริญญา อินทรา   นาย 625 

035270509517-726   พงศกร หิรัญโรจน์   นาย 626 

035270509503-727   ศรีวิไล พวกน้อย   นาง 627 

035270509502-928   สดศรี ชลังสุทธิ์   นาง 628 

035270509504-529   สุธาดา ศรีเกตุ   นาง 629 

035270509509-430   เกริกวุฒิ รังสีปัญญา   ว่าท่ีร้อยตรี 630 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม

หน้า 21/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด้านขวา)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035460505019-531   กรกช โคตสมบัติ   นาย 631 

035250504003-532   กฤษฎา ฉั่วริยะกุล   นาย 632 

035460505007-033   กฤษณ์ ชัยสุข   นาย 633 

035150505004-434   กฤษณะ พรมแก้ว   นาย 634 

035460504001-435   กฤษดา กนกอนันต์   นาย 635 

035460505021-136   กาญจนา สุทธิสุนทร   นางสาว 636 

035250505005-937   กานต์ แก้ววังสัน   นาย 637 

035460501003-338   กิตติธัช ชัยเทพ   นาย 638 

035460505015-339   เกียรติขจร วรสิงห์   นาย 639 

035460505035-140   จตุระ ขามเย็น   นาย 640 

035460505003-941   จรัญชัย อินทการ   นาย 641 

035150505001-042   จริยา พันธ์ฉลามขวา   นางสาว 642 

035150501003-043   จามิกร ขอจ่วนเต๋ียว   นาย 643 

035250501011-144   เจตวัฒน์ บุญมาสืบ   นาย 644 

035250504011-845   เจมจิรา แก้วจันทร์   นางสาว 645 

035460504006-346   ฉัตรชนะ นพคุณ   นาย 646 

035360505024-747   ฉัตรชัย ทองแซม   นาย 647 

035460505023-748   ชัชชลัย บุญทารมณ์   นางสาว 648 

035460504002-249   ชัชชัย ไทยใหม่   นาย 649 

035460501008-250   ชุติมา กล่อมเกล้ียง   นางสาว 650 

035460504007-151   ฐาปกรณ์ บุญเหลือ   นาย 651 

035460501009-052   ฐิติพงษ์ เย็นนุ่ม   นาย 652 

035460505002-153   ฐิติพันธ์ นันทกิจวิบูลย์   นาย 653 

035250504019-154   ณัฏฐภัทร์ พิทยอมร   นาย 654 

035460504008-955   ณัฐพล ใจหลัก   นาย 655 

035460504005-556   ดาราวดี ศรีบุบผา   นางสาว 656 

035460501011-657   ถนอมศักด์ิ ศาลางาม   นาย 657 

035250504010-058   ทรงพล ใจสูงเนิน   นาย 658 

035250505007-559   ทศกฤษณ์ จิตติปกรณ์รักษ์   นาย 659 

035460505038-560   ทิชากร พันเดช   นาย 660 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นิคม ดิษฐคลึ

หน้า 22/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด้านซ้าย)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250504024-11   ทิพย์พัฒน์ นวานุช   นาย 661 

035360505030-42   เทิดศักด์ิ ไทยวงค์   นาย 662 

035460501005-83   ธนพันธ์ บุญเมือง   นาย 663 

035250504002-74   ธนากร ยอดสุทธิ   นาย 664 

035460505006-25   ธวัชชัย สิงห์ซอม   นาย 665 

035460504004-86   ธิติยา อินทร์จันทร์   นางสาว 666 

035250505003-47   ธีรพจน์ กาญจนพานิช   นาย 667 

035460505025-28   ธีระพงค์ สอนพิชัย   นาย 668 

035360505010-69   นคร จันทโชติ   นาย 669 

035460504010-510   นพพล ชูแสงศรี   นาย 670 

035250504020-911   นพรัตน์ เกษสุวรรณ   นางสาว 671 

035250504004-312   นัฎฐาภรณ์ เฟื่องฟู   นางสาว 672 

035360501507-513   นัฐกฤษ ล้ีต๋ี   นาย 673 

035460505026-014   นัฐพงษ์ ศรีนวล   นาย 674 

035250504012-615   นาตาชา ฉาดหลี   นางสาว 675 

035460504032-916   นุสรา ภูบาล   นางสาว 676 

035460505016-117   เนรมิต พึ่งอุบล   นาย 677 

035460505013-818   ปรเมษฐ์ นาวารัตน์   นาย 678 

035250504001-919   ประจักรชัย รอดแจ่ม   นาย 679 

035460504011-320   ปรัชญา ศรีศักดา   นาย 680 

035460501021-521   ปราบ คงกลัด   นาย 681 

035460501023-122   ปัญญา วชิรอาภา   นาย 682 

035460504012-123   ปัญญา สุภาคาร   นาย 683 

035250501005-324   ปิยณัติ มัชฌเศรษฐ์   นาย 684 

035250504013-425   ปิยนุช ชูสิงแค   นางสาว 685 

035250504007-626   พงษ์ธร พรหมมาดา   นาย 686 

035360505034-627   พงษ์ศิริ ยอดมงคล   นาย 687 

035460505028-628   พนัสพงษ์ อําพันทอง   นาย 688 

035460501004-129   พรยุทธ เยาวศรี   นาย 689 

035460501020-730   พัฒนพงษ์ มาตุ่น   นาย 690 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล

หน้า 23/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด้านขวา)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250504025-831   พันธ์เดช ยาเย็น   นาย 691 

035460501013-232   พิชัย สีดา   นาย 692 

035460505018-733   แพรวพรรณ อยู่เจริญ   นางสาว 693 

035460504013-934   ภัทรา ยวงดี   นางสาว 694 

035460505029-435   ภาวิณี มะรุมดี   นางสาว 695 

035150505012-736   มงคล โทอินทร์   นาย 696 

035460505039-337   เมธาวีย์ หนูยนต์   นางสาว 697 

035460501007-438   โยธกา ไพสี   นางสาว 698 

035150505002-839   ระนอง แสงสมอ   นาย 699 

035460504029-540   ระวีวรรณ ชุ่มเพชร   นางสาว 700 

035460504015-441   รัฐปวัฒน์ แก้วศิริพันธ์   นาย 701 

035460504016-242   รัฐพล ปิยะพันธ์   นาย 702 

035460504033-743   เรณู โนทะ   นางสาว 703 

035360504022-244   ลัดดาวัลย์ วีระสุข   นางสาว 704 

035460505030-245   วรวุฒิ ส่ิวไธสง   นาย 705 

035460504017-046   วันทิวา จําปาสา   นางสาว 706 

035250505004-247   วิรุณ ผ่านจังหาร   นาย 707 

035250504009-248   วิศรุต เหมทานนท์   นาย 708 

035360505029-649   วิษณุ คําเอี่ยม   นาย 709 

035460505032-850   วิษณุ เลหะวาณิชย์   นาย 710 

035460505033-651   วุฒิไกร ชกาไพร   นาย 711 

035460505037-752   วุฒินันท์ หนองนา   นาย 712 

035460501508-153   เวียงทอง โหตาชัย   นาย 713 

035460501509-954   ศตวรรษ นากสุก   นาย 714 

035150505009-355   ศรัณย์ เดชพงษ์   นาย 715 

035460505036-956   ศรัณยู บุญทวี   นาย 716 

035460501014-057   ศรันญู เอนกพรหม   นาย 717 

035250501001-258   ศราวุฒิ จินดาเสถียร   นาย 718 

035460504019-659   ศศิวิมล มณีวงษ์   นางสาว 719 

035460504020-460   ศิริขวัญ วรสิงห์   นางสาว 720 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล

หน้า 24/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด้านซ้าย)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035460505001-31   ศิริพร ไกรทอง   นางสาว 721 

035150504009-42   ศิริวงศ์ ฟุ้งอวยชัย   นาย 722 

035250504022-53   ศุภชัย วิชัยดิษฐ   นาย 723 

035050505002-04   สนธยา เปรมศรี   นางสาว 724 

035360501508-35   สราวุธ ชุมนวล   นาย 725 

035460505004-76   สุทธิกิจ คลายคล่ี   นาย 726 

035250504008-47   สุทธิศักด์ิ สุขสําราญ   นาย 727 

035460504031-18   สุภาพ ตุลารักษ์   นาย 728 

035250504014-29   สุภาพร เจริญธํามรงค์   นางสาว 729 

035460504023-810   สุภาวดี ปิ่นประดิษฐ   นางสาว 730 

035460504024-611   สุรศักด์ิ โพธิมูล   นาย 731 

035460501016-512   สุวัฒน์ ชาลวัณกุมภีร์   นาย 732 

035460501017-313   อดิพงษ์ พุ่มสุวรรณ   นาย 733 

035460504028-714   อนันต์นทัช แสงย้อย   นางสาว 734 

035460501018-115   อนุชา หารมาก   นาย 735 

035360505008-016   อนุสิทธิ์ นาบุตร   นาย 736 

035250501012-917   อภิรัฐ เจริญสุข   นาย 737 

035250504015-918   อภิวัฒน์ ครุวรรณพัฒน์   นาย 738 

035150505006-919   อรรถพล เทพณรงค์   นาย 739 

035460501022-320   อรรถพล เสาทอง   นาย 740 

035460504030-321   อาทร แซ่ติ้ว   นาย 741 

035460504026-122   อานุภาพ ผิวสะอาด   นาย 742 

035460504027-923   อําพล ปัทมาลัย   นาย 743 

035250501004-624   อําพล รอดเรืองศักด์ิ   นาย 744 

035360501014-225   เจนกิจ พรหมทอง   นาย 745 

035360501033-226   พรชัย สุผามาลา   นาย 746 

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035460502005-727   กรินทร์ พานทอง   นาย 747 

035150502026-028   กฤตติน ไร่จันทึก   นาย 748 

035450503048-729   กฤตนันท์ สันติวงศกร   นาย 749 

035250503011-930   กฤษฎา คู่แก้ว   นาย 750 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ภาวนา ชูศิริ

หน้า 25/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด้านขวา)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250503008-531   กฤษฎา จันทร์ศิริสกุล   นาย 751 

035460502501-532   กฤษณ์ บุญยัง   นาย 752 

035250503002-833   กฤษณพงษ์ ภิญญาคง   นาย 753 

035450503049-534   กิจพัฒน์ ล้อมค้อม   นาย 754 

035460502050-335   กิตติพงษ์ อุทัยพันธ์   นาย 755 

035250503005-136   กิติศักด์ิ นิลคูหา   นาย 756 

035460502502-337   ไกรวิทย์ โตสงคราม   นาย 757 

035460502051-138   คํานวน คําโพนทัน   นาย 758 

035460502006-539   จักรกริช นวมโคกสูง   นาย 759 

035360502078-640   จักรพงศ์ พันธุระ   นาย 760 

035460502503-141   จินดา ชลูด   นาย 761 

035360502057-042   ฉัตรณรงค์ ศรีจั่น   นาย 762 

035360502069-543   เฉลิมศักดิ์ ดวงมี   นาย 763 

035460502008-144   ชัชวาล เรืองเดช   นาย 764 

035250503006-945   ชาญทัต วงษ์ทอง   นาย 765 

035250502002-946   เชิดไชย กสิผล   นาย 766 

035360502061-247   โชคชัย สิงห์คํา   นาย 767 

035460502010-748   ฐนกฤต พินทอง   นาย 768 

035460502001-649   ณัฐชนน ทองแสงแก้ว   นาย 769 

035460502052-950   ณัฐพงศ์ เอี่ยมสอาด   นาย 770 

035460502053-751   เติมสิน พิทักษ์สาลี   นาย 771 

035460502054-552   ทวีทรัพย์ ธารีศักด์ิ   นาย 772 

035250503012-753   ทัศนัย ใจซ่ือ   นาย 773 

035460502055-254   ทินกร พลยางนอก   นาย 774 

035460502014-955   ธนพร แซ่ก๊วย   นาย 775 

035250502017-756   ธนาตย์ เลิศสุขุมวนิช   นาย 776 

035250502004-557   ธรรมศาสตร์ ยิ้มสุข   นาย 777 

035360502065-358   ธันย์จักร์ จิตตกานต์พิชย์   นาย 778 

035460502506-459   นคร สุขทนารักษ์   นาย 779 

035250503003-660   นงค์ลักษณ์ สายสุริยา   นางสาว 780 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สมชาย เหลืองสด

หน้า 26/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด้านซ้าย)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035460502015-61   นรินทร สังฆะสอน   นาย 781 

035460502076-82   นุกูล เทียมโยหา   นาย 782 

035460502017-23   บัญชา ทองเสม   นาย 783 

035460502018-04   บุญญฤทธิ์ บุญสินธ์   นาย 784 

035250502015-15   ประพล พรมโต   นาย 785 

035360502523-16   ประภาพร นวลกระโทก   นางสาว 786 

035460502019-87   ประเสริฐ เทียนสุพรรณ์   นาย 787 

034951103011-78   ปัญญา พวงจันดา   นาย 788 

035460502077-69   พงศกร ทองอู๋   นาย 789 

035460502078-410   พรพิพัฒน์ ทองสาม   นาย 790 

035460502056-011   พศวัต พรหมดํารงค์   นาย 791 

035250503001-012   พัฒน ภักดีบาง   นาย 792 

035460502034-713   พีรพงษ์ กล่ันแจ้ง   นาย 793 

035360502068-714   ไพบูลย์ ไก่จันทร์   นาย 794 

035460502057-815   ไพโรจน์ เพ่งสุวรรณ   นาย 795 

035460502023-016   ภาณุพล สินทักทรัพย์   นาย 796 

035360502075-217   ภานุวัฒน์ จันทร์สว่าง   นาย 797 

035460502058-618   ภูมินทร์ เต่าทอง   นาย 798 

035360502056-219   มงคล โพธิ์ภักดี   นาย 799 

035460502059-420   ยงยุทธ กุลสีดา   นาย 800 

035460502002-421   ยุทธพันธุ์ ขันธวิชัย   นาย 801 

035460502509-822   รัตนพล มลอ่อน   นาย 802 

035460502060-223   วรวิทย์ กิ่งใหญ่   นาย 803 

035360502072-924   วรายุทธ บางทราย   นาย 804 

035360502067-925   วิทยา ศาลาทอง   นาย 805 

035450503050-326   ศศิพงษ์ เงินบํารุง   นาย 806 

035460502062-827   ศักดา อินทรกําแหง   นาย 807 

035460502064-428   สมบัติ ประสมศรี   นาย 808 

035460502510-629   สมัชชา แซ่เล้า   นาย 809 

035460502065-130   สันติ เจ้าดารี   นาย 810 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิชัย เหมาะใจ

หน้า 27/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด้านขวา)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035460502066-931   สิทธิพร กระสายกลาง   นาย 811 

035460502067-732   สิทธิศักด์ิ ทิวากรศศิธร   นาย 812 

035250502024-333   สิรวิชญ์ ษรจันทร์ศรี   นาย 813 

035460502026-334   สุเชาว์ หล่อเจริญ   นาย 814 

035360502076-035   สุทธิชัย ยลไพบูลย์   นาย 815 

035460502027-136   สุทธิศักด์ิ สุขเจริญ   นาย 816 

035460502069-337   สุรชาติ วงค์จํารูญ   นาย 817 

035460502070-138   สุรพล คําวิโส   นาย 818 

035460502512-239   อนุชา มาตฤปโยธร   นาย 819 

035250503010-140   อนุวัตร ปัญญาวงค์   นาย 820 

035250502012-841   อภิเชษฐ์ สุริฉาย   นาย 821 

035460502071-942   อรรถพล พลับพลาไชย   นาย 822 

035450503047-943   อรรถพล สังข์ทอง   นาย 823 

035460502513-044   อิทธิพล อาจสู้ศึก   นาย 824 

035460502073-545   อุมา ถนอมวํา   นางสาว 825 

035460502074-346   เอกนรินทร์ สิงห์ชา   นาย 826 

035360503014-047   พัฒนพงษ์ เกษร   นาย 827 

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250506003-348   ทวีศักด์ิ เษตรพงษ์   นาย 828 

035250506010-849   ไพรสณฑ์ สันตจิตร   นาย 829 

035250506007-450   วีรยุทธ อาภรณ์   นาย 830 

035250506012-451   สมคิด สีเขียว   นาย 831 

035250506011-652   สุวิมล แสงอรุณ   นางสาว 832 

035250506002-553   เอกพันธุ์ พลสวัสด์ิ   นาย 833 

 ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

487302061122-054   จิระพงศ์ ญาณทิพย์นิรันดร   นาย 834 

 ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035460503551-955   กมล วิเศษทุม   นาย 835 

035460503543-656   กฤษฎา พระขรรค์แก้ว   นาย 836 

035460503504-857   กฤษดา อินทประสาท   นาย 837 

035460503542-858   กิตติ สําราญ   นาย 838 

035460503506-359   จตุรงค์ จะแจ้ง   นาย 839 

035460509013-460   จักรพงศ์ เจริญผล   นาย 840 

หน้า 28/99

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์อดิศร จรัลวรกูลวงศ์



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด้านซ้าย)

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035460503515-41   จิรวุฒิ วิชพันธ์   นาย 841 

035460509008-42   ฉัตรชัย แซ่โหงว   นาย 842 

035460509007-63   ณัฐพงศ์ เดชพันธ์   นาย 843 

035460503510-54   ณัฐวัฒน์ โมรานอก   นาย 844 

035460503547-75   ทรงชัย แซ่เฮ้ง   นาย 845 

035560509015-66   ทวีวัฒน์ ชูกิจนันท์ตระกูล   นาย 846 

035460509010-07   ทศพร สุ่มมาตย์   นาย 847 

035460509001-98   ธนะวัฒน์ รัตตกุล   นาย 848 

035460503549-39   ธีรวัฒน์ รุ่งชีวัน   นาย 849 

035460503523-810   นุชิต เช่ือคํา   นาย 850 

035560509009-911   บุญทเนตร ชุมวรถายี   นาย 851 

035460503550-112   ปริวรรต ตรงจันทึก   นาย 852 

035460503503-013   ปรีชา สาแก้ว   นาย 853 

035560509003-214   พัลลภา ขวัญเพชร   นางสาว 854 

035560509007-315   รังสิมันต์ สุขขํา   นาย 855 

035560509014-916   วชิระ จันทร   นาย 856 

035460503518-817   วรวรรณ กล่ินคล้าย   นางสาว 857 

035560509005-718   วราจักษ์ นานกระโทก   นาย 858 

035560509012-319   วัฒนา เติบกายา   นาย 859 

035460503548-520   วีนัฐ อุ่นแก้ว   นาย 860 

035460503516-221   ศิวพงษ์ บุญประเสริฐ   นาย 861 

035560509006-522   สิทธิศักด์ิ พุ่มวิภา   นาย 862 

035460503546-923   สุรพี เจิมศิริวงษ์   นางสาว 863 

035460503509-724   หาญสมุทร แก้วพงศ์ศรี   นาย 864 

035460503521-225   อดิศร กานุมาร   นาย 865 

035460503539-426   อนุลักษณ์ อินทมาพลอย   นาย 866 

035560509001-627   อเนชา ชวลิตชูวงษ์   นาย 867 

035560509010-728   อัมพร สํารวมใจ   นาย 868 

035460503512-129   อาธร หม่ันคิด   นาย 869 

035460505040-130   ธีรวัฒน์ กลํ่าทอง   ว่าท่ีร้อยตรี 870 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์

หน้า 30/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด้านขวา)

035460504014-731   มงคล สุวรรณบํารุง   ว่าท่ีร้อยตรี 871 

035460504018-832   วิทยา เจริญทัศน์   ว่าท่ีร้อยตรี 872 

035460501001-733   สุชาติ คงสิน   ว่าท่ีร้อยตรี 873 

035360503022-334   ภัทร์พิชชา แจ้งสว่าง   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 874 

035250504016-735   วัฒนา อ่อนนุ่ม   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 875 

035460502511-436   สิทธิชัย เน่ืองจํานงค์   ว่าท่ีเรือตรี 876 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055470402502-837   ฐิติพร กิจกอบชัย   นางสาว 877 

055470402503-638   ปฐมพงษ์ จํานงค์พันธ์   นาย 878 

055470402506-939   วรวุฒิ กาญจนกิตติชัย   นาย 879 

055470402505-140   สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย   นาย 880 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350402032-041   วสุ นราวิริยะกุล   นาย 881 ทอง

055460401903-042   ชัยวุฒิ แจ้งจรัส   นาย 882 เงิน

055460403921-043   สุรศักด์ิ ผลธุสะ   นาย 883 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055460403038-344   เชาวลิต เข็มเพ็ชร   นาย 884 

055350403036-045   นเรศ ชลังสุทธิ์   นาย 885 

055350404042-746   พงศกร ปานธรรม   นาย 886 

055360403728-147   สท้าน ทองเงิน   นาย 887 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055460401010-448   กนกพงศ์ สมสกุล   นาย 888 

055250401031-549   กฤษณะพงษ์ แสนปาง   นาย 889 

055460401917-050   กฤษณี เปร้ียวหวาน   นางสาว 890 

055250401026-551   กิตติศักด์ิ ด้วงแป้น   นาย 891 

055360401734-152   กุณฑ์ ผ่องนัยเลิศ   นาย 892 

055350401058-653   คุณานันท์ ทองพันธุ์   นาย 893 

055350401068-554   จักรี อุดมศรี   นาย 894 

055250401020-855   จิรภัทร รุ่นประพันธ์   นาย 895 

055350401090-956   ชนวีร์ ทวีวงษ์   นาย 896 

055350401086-757   ชนะชัย โพธิ์สิริ   นาย 897 

055260401772-358   ชัยวัฒน์ บุญเล้ียง   นาย 898 

055360401718-459   ชูศักดิ์ วงษ์สถิต   นาย 899 

055350401059-460   ณัฐชัย สุทธกุล   นาย 900 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ

หน้า 31/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350401035-41   ณัฐดนัย รัตนรุจิรา   นาย 901 

055460401047-62   ณัฐพงศ์ นาคคงคํา   นาย 902 

055260401032-23   ณัฐพล จันทร์หอม   นาย 903 

055360401003-14   ดนัย สุขปาน   นาย 904 

055460401906-35   ทนงศักด์ิ หมุดหละ   นาย 905 

055260401766-56   ธงศักด์ิ ศรีอริยะกุล   นาย 906 

055150401010-17   ธนธร อินทร์แดง   นาย 907 

055360401017-18   ธนพงษ์ กรีสุระเดช   นาย 908 

055350401029-79   ธนากร สุทธิสงค์   นาย 909 

055360401720-010   ธนาภัทธ์ จันทรเสน   นาย 910 

055460401033-611   ธเนศ ทางจันทร์   นาย 911 

055460401915-412   ธีระยุทธ เสนาะสําเนียง   นาย 912 

055460401035-113   นัธบดี น่ิมอนงค์   นาย 913 

055360401727-514   นุกูล แสงนาค   นาย 914 

055350401075-015   บัณฑิตย์ บุญมี   นาย 915 

055350401012-316   บารมี ศักด์ิพาณิชย์   นาย 916 

055460401022-917   บุญลอย เด่นดวงเดือน   นาย 917 

055360401716-818   ปฐวี ภาคาเดช   นาย 918 

055260401769-919   ประกร พนมบรรจง   นาย 919 

055250401039-820   ประกาศพงศ์ คงยิ้ม   นาย 920 

055260401752-521   ประณิธาน นันตาวงศ์   นาย 921 

055360401034-622   ประภาส เพ็งภู่   นาย 922 

055250401012-523   ปริบัณ นาคคง   นาย 923 

055350401080-024   ปิยศักดิ์ ไชยณรงค์   นาย 924 

055150401011-925   ภานุวัตร� มากช่วย�   นาย 925 

055350401079-226   ภาสกร เจี่ยโชติกุล   นาย 926 

055150401035-827   โภคิน� หุ่นดี�   นาย 927 

055460401008-828   มงคล วงทองดี   นาย 928 

055460401718-229   มานัส แดงชาติ   นาย 929 

055250401025-730   ยุทธนา เพ็ชรเกษม   นาย 930 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.วรวิทย์ วรนาวิน

หน้า 32/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250401016-631   รัตน์ชานนท์ อุยยาหาญ   นาย 931 

055250401045-532   รุ่งโรจน เกตุพุก   นาย 932 

055250401008-333   เรวัต ครรไลรักษ์   นาย 933 

055460401036-934   วรุฒ งามอภิสิทธิ์   นาย 934 

055460401908-935   วัชรพล มาสําราญ   นาย 935 

055360401712-736   วัฒนา กอรัตน์   นาย 936 

055460401046-837   วันเฉลิม เรืองงาม   นาย 937 

055250401014-138   วีรพันธ์ อภิวงค์   นาย 938 

055350401040-439   ศตวรรษ พรไชย   นาย 939 

055250401018-240   ศิกาพงศ์ แก่นจันทร์   นาย 940 

055460401017-941   ศิรวิชญ์ เช้ือใหญ่   นาย 941 

055250401013-342   ศุภกิจ วรรณวงษ์   นาย 942 

055350401001-643   สรยุทธ สัยยะสัตย์   นาย 943 

055460401733-144   สรรพรรถ ศรีราตรี   นาย 944 

055260401756-645   สัจกร ทองมีเพชร   นาย 945 

055350401061-046   สัตยา มิมําพันธ์   นาย 946 

055460401916-247   สําเนา เกื้อสุข   นาย 947 

055350401025-548   สิทธา เพ็ญบุญมี   นาย 948 

055350401007-349   สิทธิโชค เหลืองมงคลไชย   นาย 949 

055250401030-750   สิทธิณัฐ โสติสงฆ์   นาย 950 

055360401713-551   สุรศักด์ิ สอนทรัพย์   นาย 951 

055350401087-552   องค์กร ไตรนุช   นาย 952 

055350401002-453   อภิสิทธิ์ ชายศรี   นาย 953 

055360401725-954   อิทธิกร บุตรครอง   นาย 954 

055260401701-255   เอกรักษ์ เขียวคง   นาย 955 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055460402018-656   กมลภพ วิบูลพัฒนไพศาล   นาย 956 

055350402021-357   กฤษฎา คงดี   นาย 957 

055360402003-058   กฤษฎา พลชัย   นาย 958 

055250402082-759   กฤษดา ดวงกลาง   นาย 959 

055460402001-260   กิตติพงศ์ บุตรทอง   นาย 960 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์

หน้า 33/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350402095-71   กุลจิรา จุลพงษ์วิไล   นางสาว 961 

055460402034-32   เกณฑ์พล ทองดี   นาย 962 

055350402030-43   เกรียงไกร บัณฑุกากาญจน์   นาย 963 

055460402041-84   คมกริช พรมลิ   นาย 964 

055260402059-45   คมเพชร ม่ันปาน   นาย 965 

054950402031-06   คมสันต์ จองวิจิตรกุล   นาย 966 

055360402065-97   ครองทรัพย์ นพเกตุ   นางสาว 967 

055360402027-98   จตุพร ขาวซัง   นาย 968 

055460402045-99   จักรกฤษณ์ สมานทอง   นาย 969 

055360402089-910   จักรพงษ์ มาศพงค์   นาย 970 

055460402071-511   จิรภาส เรืองรัตน์   นาย 971 

055460402016-012   จิราภรณ์ ขุนณรงค์   นางสาว 972 

055350402044-513   จีระศักด์ิ บุตรดา   นาย 973 

055350402091-614   ฉัตรชัย ศรีวงศ์อยู่   นาย 974 

055460402031-915   เฉลิมพร เช้ือสุวรรณ   นาย 975 

055360402718-316   ช.ภูรินาถ พันธุ์ชู   นาย 976 

055350402087-417   ชนะชัย โกศลไพจิตร   นาย 977 

055360402028-718   ชนะภูมิ เดชประดิษฐ์   นาย 978 

055350402096-519   ชลธิชา ทองมาก   นางสาว 979 

055360402734-020   ชลธิศ บุญโต   นาย 980 

055250402089-221   ชลลดา หมอบอก   นางสาว 981 

055360402724-122   ชะรัญญู ทองบัว   นาย 982 

055460402708-223   ชัชกานต์ นาคงาม   นางสาว 983 

055350402016-324   ชัชวาลย์ แก้วประดิษฐ์   นาย 984 

055250402048-825   ชัชวาลย์ ฟุ้งฟู   นาย 985 

055350402019-726   ชุติพนธ์ จีนแจ้ง   นาย 986 

055350402005-627   เชาวภัทร จิรังรักษ์วัฒนา   นาย 987 

055350402046-028   ณัฐดนัย คงสง   นาย 988 

055460402718-129   ณัฐพงศ์ ทองทิพย์   นาย 989 

055350402029-630   ณัฐพร มณีพงศ์   นาย 990 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์กรีฑา สิงห์สมบูรณ์

หน้า 34/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055460402046-731   ณัฐวรรต สมจิต   นาย 991 

055250402088-432   ณัฐวุฒิ ผาสุข   นาย 992 

055250402092-633   ณัฐวุฒิ รัตนบุรี   นาย 993 

055350402015-534   ณัฐวุฒิ สงวนรัตน์   นาย 994 

055260402087-535   ดนัย เขตคาม   นาย 995 

055360402015-436   ดนัย นันทะสิงห์   นาย 996 

055250402024-937   ดํารงศักด์ิ กัลพฤกษ์   นาย 997 

055250402012-438   ตติยะ เสลาหลัก   นาย 998 

055250402063-739   ต่อศักด์ิ แววเพ็ชร์   นาย 999 

055250402094-240   ถนัดกิจ คชปักษี   นาย 1000 

055460402724-941   ทวีศักด์ิ เท่ียงตรง   นาย 1001 

055460402043-442   ทศพร คงเกียรติเจริญ   นาย 1002 

055360402079-043   ทศพล ภูเขาทอง   นาย 1003 

055350402048-644   ทศวรรษ เดชอุดม   นาย 1004 

055350402058-545   ธณชัย ธงเจริญดี   นาย 1005 

055460402070-746   ธนพล โยธาพิทักษ์   นาย 1006 

055460402073-147   ธนากร เทศแก้ว   นาย 1007 

055250402076-948   ธนาพัทธ์ โสมรักษ์   นาย 1008 

055460402023-649   ธเนศ จันทวงศ์   นาย 1009 

055160402086-950   ธเนศ� อรุณรัตน์�   นาย 1010 

055350402055-151   ธวัชชัย ศรีสุวรรณ   นาย 1011 

055350402025-452   ธาดา สามงามทอง   นาย 1012 

055460402027-753   ธีรเกียรติ งามขํา   นาย 1013 

055350402042-954   ธีรวัฒน์ ทองอยู่   นาย 1014 

055360402713-455   ธีรศักด์ิ เจนรอบ   นาย 1015 

055460402719-956   นภดล น้อยม่ิง   นาย 1016 

055350402084-157   นฤมล บุญรัตนาคม   นางสาว 1017 

055250402018-158   นันทนา สาระชาติ   นางสาว 1018 

055260402725-059   นิคม รามจุล   นาย 1019 

055460402709-060   บุญญานุช จันทํา   นางสาว 1020 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ชลิดา อุดมรักษาสกุล

หน้า 35/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350402027-01   บุญฤทธิ์ รุ่งระวี   นาย 1021 

055360402083-22   บุปผา กัณพัฒนะ   นางสาว 1022 

055460402039-23   ปรัชญา พันธุ์เพ็ง   นาย 1023 

055350402041-14   ปริญญา อ้นประดิษฐ์   นาย 1024 

055460402028-55   ปรีชา คลธา   นาย 1025 

055260402005-76   ปิยะพงษ์ เพชรอยู่   นาย 1026 

055360402062-67   เผ่าพงศ์ ขาวสะอาด   นาย 1027 

055350402026-28   พงปภาณ มโนหรทัต   นาย 1028 

055460402032-79   พงศ์เทพ ชัยชิตร   นาย 1029 

055060402074-710   พงษ์พัฒน์ ธรรมวิทยาทาน   นาย 1030 

055360402704-311   พงษ์พิทักษ์ เสมาม่ิง   นาย 1031 

055360402068-312   พรประสิทธิ์ สินอนันต์กุล   นาย 1032 

055350402045-213   พสุรัตน์ พงสา   นาย 1033 

055360402726-614   พันธุ์ทวี หนูเมือง   นาย 1034 

055360402032-915   พิทยา ใจโพธิ์   นาย 1035 

055360402053-516   พิทักษ์ พลอยปล้ืม   นาย 1036 

055360402722-517   พิษณุ สีผ้ึงทอง   นาย 1037 

055160402004-218   พิสิษฐ์ เลิศเกยงค์   นาย 1038 

055350402011-419   พีรพล ขุนทอง   นาย 1039 

055050402009-420   พีรพล คณาดี   นาย 1040 

055350402050-221   พีรภัทร วรรณา   นาย 1041 

055460402040-022   ไพโรจน์ ซีแซ่   นาย 1042 

055360402705-023   ไพโรจน์ เรือนจํารูญ   นาย 1043 

055250402027-224   ภคนันท์ เพชรน้อย   นางสาว 1044 

055460402024-425   ภาณุเดช แสนว่าง   นาย 1045 

055360402072-526   ภานุวัฒน์ มักเจียว   นาย 1046 

055350402034-627   มงคล บุญโท   นาย 1047 

055150402086-028   มานพ� ตะเคียนเขตต์�   นาย 1048 

055360402721-729   มารุต วิทยายนต์   นาย 1049 

055460402053-330   มีสิทธิ์ โรจนบัณฑิต   นาย 1050 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย

หน้า 36/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055360402029-531   ยุรนันท์ เกื้อกูล   นาย 1051 

055460402033-532   รัฐพล เลียดประถม   นาย 1052 

055250402046-233   เรืองพิลาศ แสนงาม   นางสาว 1053 

055350402031-234   เรืองรุ่ง หอมคํา   นาย 1054 

055360402086-535   ลัคนัย ศรีไทย   นาย 1055 

055150402048-036   วรท ไวยกาญจน์   นาย 1056 

055350402090-837   วรนารา ชนะบวรสกุล   นางสาว 1057 

055260402061-038   วสันต์ เสือแก้ว   นาย 1058 

055460402066-539   วัชรินทร์ จันทร์วงษ์   นาย 1059 

055360402078-240   วันเฉลิม จินะชัย   นาย 1060 

055360402728-241   วันชนะ น้อยเสนา   นาย 1061 

055360402727-442   วิจักขน์ พึ่งนํ้า   นาย 1062 

055360402075-843   วิทยา ทองโชติ   นาย 1063 

055260402051-144   วิริยะ จันนารี   นาย 1064 

055050402023-545   วิโรจน์ ม่วงทัด   นาย 1065 

055360402076-646   วิศาล ศรีสวัสด์ิ   นาย 1066 

055250402073-647   ศตวรรษ เพชรมาก   นาย 1067 

055460402042-648   ศิรเดช สว่างงาม   นาย 1068 

055150402043-149   ศุภชัย� กาญจนรัตน์�   นาย 1069 

055350402004-950   ศุภณัฐ พัชนี   นาย 1070 

055350402069-251   ศุภฤกษ์ ละอองแก้ว   นาย 1071 

055460402025-152   สถาพร เรืองมณี   นาย 1072 

055460402056-653   สถาพร สังข์สว่าง   นาย 1073 

055260402085-954   สหัสพร พินทุวัฒนะ   นาย 1074 

055350402023-955   สัณหณัฐ กิจรอบคอบ   นาย 1075 

055160402721-156   สาโรจน์ ศรีสุวรรณ์   นาย 1076 

054950401030-357   สิทฐิศักด์ิ เรืองแรงสกุล   นาย 1077 

055260402715-158   สิทธิโชค บุญยัง   นาย 1078 

055350402063-559   สิโรตม์ แย้มสุข   นาย 1079 

055460402036-860   สุกิจ ประทีปฉาย   นาย 1080 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์

หน้า 37/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250402087-61   สุกิจ สุวรรณเกิด   นาย 1081 

055260402066-92   สุขสิริ เหราบัติ   นาย 1082 

055360402082-43   สุขุมพันธ์ ชิมะกุลพันร์รบ   นาย 1083 

055260402088-34   สุณัฐกร โชคเกิดสกุล   นาย 1084 

055460402020-25   สุเนตร อร่ามรัศมี   นาย 1085 

055460402014-56   สุพรรษา จิตหาญ   นางสาว 1086 

055460402721-57   สุเมธ ปานชัน   นาย 1087 

055350402017-18   สุเมธ ออมสิน   นาย 1088 

055260402065-19   เสกสรรณ์ คงเจริญ   นาย 1089 

055460402060-810   เสกสิทธิ์ ใจธรรมดี   นาย 1090 

055460402026-911   อดิศักด์ิ ทรัพย์พืช   นาย 1091 

055460402712-412   อนุพงศ์ เพ็งสุทธิ์   นาย 1092 

055460402021-013   อนุวัฒน์ ทะวิง   นาย 1093 

055250402071-014   อภิชิต ชาวบ้านกรับ   นาย 1094 

055150402049-815   อภิรักษ์ ด้วงคง   นาย 1095 

055350402001-516   อมรเมตต์ สมัยบัวสอาด   นาย 1096 

055350402076-717   อรรถกานต์ โชติชัย   นาย 1097 

055250402032-218   อานนท์ พุทธไทย   นาย 1098 

055350402071-819   อิศรา ทองอินทร์   นาย 1099 

055150402016-720   อิศเรศ เสนามิตร   นาย 1100 

055350402037-921   เอกราช คล้ายแจ้ง   นาย 1101 

055360402031-122   โอภาส มีชัยภูมิ   นาย 1102 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350403056-823   กมลชัย วรจิต   นาย 1103 

055350403038-624   กมลวัชร ชูทอง   นาย 1104 

055260403714-325   กฤษณพงษ์ สอนวงค์   นาย 1105 

055460403020-126   กฤษณะ ไผ่ล้อม   นาย 1106 

055360403019-527   กฤษณะ มุยไธสง   นาย 1107 

055360403018-728   กฤษดา แซ่ฉั่ว   นาย 1108 

055460403016-929   กอบชัย ศรีษะคํา   นาย 1109 

055360403719-030   กัษณ รุ่งทรัพย์   นาย 1110 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์อดิศักด์ิ วิริยกรรม

หน้า 38/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055260403003-131   คณนาถ หอมละออ   นาย 1111 

055460403032-632   คมกฤช พรหมศิลา   นาย 1112 

055360403717-433   คมสัน เพ็ชรนพรัตน์   นาย 1113 

055250403048-734   จตุพร ฉินนานนท์   นาย 1114 

055460403036-735   จักรกริช เครือพานิช   นาย 1115 

055350403009-736   จันทกานต์ เอี่ยมสมบูรณ์   นางสาว 1116 

055350403076-637   จาตุรนต์ สุวรรณรัศมี   นาย 1117 

055460403010-238   จารุวัฒน์ ไชยะ   นาย 1118 

055250403033-939   เจษฎา สุขสุสุทธิ์   นาย 1119 

055460403028-440   ฉัตรชัย โชติมิตร   นาย 1120 

055350403044-441   ฉัตรชัย เหล่าวงศ์พานิช   นาย 1121 

055350403045-142   ชนินทร์ วงศ์วิโรจน์รักษ์   นาย 1122 

055050403021-843   ชัยพร สนิทวงศ์   นาย 1123 

055350403074-144   ชัยวัฒน์ คล้ายมณี   นาย 1124 

055360403743-045   ชานนท์ จั่นจํารูญ   นาย 1125 

055260403010-646   ชานนท์ นกจันทร์   นาย 1126 

055350403043-647   ชาวิชญ์ โภชฌงค์   นาย 1127 

055460403925-148   ชิษณุพงศ์ เทพา   นาย 1128 

055350403006-349   ไชยวิจิตร ไชยพันธุ์   นาย 1129 

055260403721-850   ณพพัฒน์ มณเฑียร   นาย 1130 

055250403044-651   ณรงค์ อัศวบัญญัติกุล   นาย 1131 

055360403727-352   ณัฏฐภัทร์ สายทองอินทร์   นาย 1132 

055350403062-653   ณัฐพงษ์ เรืองรัตน์   นาย 1133 

055350403019-654   ณัฐพร ไทยกําเหนิด   นาย 1134 

055460403004-555   ณัฐพล กิจติสร   นาย 1135 

055460403035-956   ณัฐวุฒิ แต้มเรืองอิทธิ์   นาย 1136 

055360403724-057   ณัฐวุฒิ สุขวิทยานุสรณ์   นาย 1137 

055460403922-858   ณัฐวุฒิ สุ่มเจริญ   นาย 1138 

055360403713-359   ณัฐวุฒิ อุดมพงษ์   นาย 1139 

055360403032-860   ดนัย ป้อมสูง   นาย 1140 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.พนา ดุสิตากร
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055460403903-81   ดนุพงศ์ จําดูกอ   นาย 1141 

055250403021-42   ทวีพงศ์ สัมฤทธิ์นอก   นาย 1142 

055350403079-03   ทวีศักด์ิ ขอดแหวน   นาย 1143 

055460403019-34   ทวีศักด์ิ เต็ดไอ   นาย 1144 

055460403930-15   ทวีศักด์ิ พุ่มศิริ   นาย 1145 

055360403733-16   ทานทัตต์ นามมนตรี   นาย 1146 

055460403009-47   ธงชัย ไตรเวช   นาย 1147 

055460403011-08   ธนนันท์ อยู่มณท์เทียร   นาย 1148 

055350403026-19   ธนพล แพคงคา   นาย 1149 

055250403047-910   ธนัญชัย แสงประสาร   นาย 1150 

055460403739-611   ธนาวุฒิ สิริเขมาภรณ์   นาย 1151 

055360403721-612   ธวัชชัย สงวนทรัพย์ศิริ   นาย 1152 

055350403007-113   ธัชฤทธิ์ มามี   นาย 1153 

055350403081-614   ธัญยธรณ์ ม่ิงโพธิ์เต้ีย   นาย 1154 

055460403908-715   ธีรกิจ ปั้นจาด   นาย 1155 

055350403025-316   ธีรยุทธ เลิศมณี   นาย 1156 

055460403001-117   ธีรวัฒน์ วาทีกรุณา   นาย 1157 

055150403026-518   นพดล แจ่มแจ้ง   นาย 1158 

055260403012-219   นพดล อ้นพวงรัตน์   นาย 1159 

055350403067-520   นพวัฒน์ ตรัยชัยพันธ์   นาย 1160 

055250403011-521   นราชิต อาภาบุณยกิจ   นาย 1161 

055360403004-722   นฤพล ศรีไตรรัตน์   นาย 1162 

055460403932-723   นิกร ดูสัจธรรม   นาย 1163 

055460403029-224   บุญชัย ผสมทรัพย์   นาย 1164 

055360403028-625   บุญมี ต้ังขยัน   นาย 1165 

055350403023-826   ประพฤทธิ์ สร้อยสุวรรณ์   นาย 1166 

055260403780-427   ประภาส เกิดบุญ   นาย 1167 

055350403011-328   ประสาน ตึกดี   นาย 1168 

055260403016-329   ปรารถนา หร่ังกล่ัน   นาย 1169 

055460403901-230   ปรีชา พุ่มเกษม   นาย 1170 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055360403029-431   ปิยะพงศ์ ชีวรุ่งเรืองกุล   นาย 1171 

055350403018-832   พรชัย มิตรสายชล   นาย 1172 

055160403032-233   พัลลภ� บุญเรือง�   นาย 1173 

055260403770-534   พิพัฒน์ วราวงศ์วณิชย์   นาย 1174 

055350403029-535   พีระพงค์ อานนทกูล   นาย 1175 

055360403714-136   ไพศาล สุขวิสุทธิ์   นาย 1176 

055460403907-937   ภราดร บัวศรีน้ําผ้ึง   นาย 1177 

055460403031-838   ภุชงค์ รุ่งเรือง   นาย 1178 

055360403710-939   ภูสิทปกรณ์ จูสวย   นาย 1179 

055350403047-740   เมธี เพริศพรายพันธุ์   นาย 1180 

055260403781-241   เมธี หวานหนู   นาย 1181 

055350403077-442   ยุทธนา บุตรคําเมือง   นาย 1182 

055460403906-143   รณชัย ชูแก้ว   นาย 1183 

055460403023-544   รัฐพล ม่ังค่ัง   นาย 1184 

055360403736-445   ราเชนทร์ บุญพึ่ง   นาย 1185 

055350403087-346   วศิวรรณ กาญจนชูสกุล   นางสาว 1186 

055360403013-847   วันชัย แสงไชย   นาย 1187 

055160403726-948   วิก� สวัสดี�   นาย 1188 

055350403016-249   วิชานนท์ โพธิ์ทอง   นาย 1189 

055260403784-650   วิทยา จุลวรรคนานนท์   นาย 1190 

055260403026-251   วิทวัส พุ่มนรินทร์   นาย 1191 

055460403039-152   วิทวัส โลหิตศิริ   นาย 1192 

055350403064-253   วิศรุต พิงคานนท์   นาย 1193 

055460403923-654   วิษณุ วโรดม   นาย 1194 

055350403041-055   วีรพล คงภิวัฒนา   นาย 1195 

055260403041-156   วีรยุทธ ไกรคุ้ม   นาย 1196 

055460403006-057   วุฒินันท์ ธรรมรงค์   นาย 1197 

055350403075-858   วุฒิพงษ์ นนท์ตา   นาย 1198 

055350403066-759   ศตวรรษ สดใส   นาย 1199 

055260403756-460   ศรัณย์ วรรณคะนึง   นาย 1200 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์อานนท์ สิงห์เสถียร
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055460403915-21   ศรุต บุญเนียม   นาย 1201 

055350403040-22   ศิรวัชร์ สายจันทร์   นาย 1202 

055350403010-53   ศุภณัฐ ปรีชาชาติ   นาย 1203 

055460403021-94   สมบูรณ์ สุขสงวน   นาย 1204 

055360403708-35   สมประสงค์ กระจ่างแจ้ง   นาย 1205 

055260403773-96   สมฤกษ์ พิศวงษ์   นาย 1206 

055350403031-17   สยมภู อินทรณรงค์   นาย 1207 

055460403022-78   สรณ์สิริ พูลสวัสด์ิ   นาย 1208 

055350403030-39   สัญญา ธรรมวิจิตร์   นาย 1209 

055360403726-510   สันติ ทองขจร   นาย 1210 

055360403729-911   สันติพงษ์ บรรจาย   นาย 1211 

055260403766-312   สาธิต ธีรทรัพย์ธรรม   นาย 1212 

055460403902-013   สุทธิภัทร พลพุธ   นาย 1213 

055460403007-814   สุรฉัตร ปัดครบุรี   นาย 1214 

055460403025-015   สุรพรรณ ท่าฉลาด   นาย 1215 

055360403744-816   สุรศักด์ิ ปิยรัตนาภรณ์   นาย 1216 

055460403917-817   สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ   นาย 1217 

055360403718-218   สุวรรณ์ คงสง   นาย 1218 

055260403737-419   สุวิมล ทับเพลิน   นางสาว 1219 

055460403918-620   เสริมศักด์ิ ภูมิไชยา   นาย 1220 

055460403005-221   หัสชัย มัณยานนท์   นาย 1221 

055460403003-722   อดิศร บุตรโพธิ์   นาย 1222 

055460403033-423   อธิรุจน์ เจริญจิตร   นาย 1223 

055460403919-424   อนุชัย มนัสทรง   นาย 1224 

055260403025-425   อนุชา ชํานาญเรือ   นาย 1225 

055360403746-326   อนุพงษ์ ก้อนเครือ   นาย 1226 

055350403005-527   อภิชาติ พันธ์คง   นาย 1227 

055360403748-928   อภิมุข นวลสอาด   นาย 1228 

055260403024-729   อรรถพล ชัยชนะ   นาย 1229 

055350403057-630   อัครเดช พิมเภา   นาย 1230 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์เลอพงษ์ พิศนุย
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055460403002-931   อําพล แก่นชัยภูมิ   นาย 1231 

055360403745-532   อุเทน ศรีอริยะกุล   นาย 1232 

055250403036-233   เอกรินทร์ กรเกษม   นาย 1233 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250404017-134   เกรียงไกร รุ่งเรือง   นาย 1234 

055350404017-935   จิตรลดา โตบัว   นางสาว 1235 

055250404024-736   ณัฎฐพล นวลประเสริฐสุข   นาย 1236 

055350404037-737   ณัฐพล ไปใกล้   นาย 1237 

055250404032-038   ณัทณพงศ์ ธนวันพันธ์   นาย 1238 

055250404008-039   ทวีรักษ์ คําร่วง   นาย 1239 

055350404020-340   ธนวิชญ์ ดิษฐขจร   นาย 1240 

055350404012-041   นัตตพร เดชารัตน์   นาย 1241 

055350404007-042   ประภากร คํานูเอนก   นาย 1242 

055350404025-243   ประมวล โพธิ์ทอง   นาย 1243 

055250404020-544   ภาสกร ตันตินิรุตติ   นาย 1244 

055350404028-645   มนตรี พ่วงแพ   นาย 1245 

055350404031-046   รุ่งโรจน์ แซ่ฉิน   นาย 1246 

055250404016-347   วิรัติ พัฒนประสิทธิ์ชัย   นาย 1247 

055250404018-948   วีรยุทธ แสงประเสริฐ   นาย 1248 

055250404010-649   สฐาพร พระสมิง   นาย 1249 

055250404041-150   สรีดภงส์ สังขดิถี   นาย 1250 

055250404050-251   สืบพงษ์ สูงศักด์ิ   นาย 1251 

055150404014-052   สุธิวุฒิ ชีวศุภกร   นาย 1252 

055150404018-153   เสกสรรค์ อติชาต   นาย 1253 

055350404016-154   อนุพันธ์ ช่ืนเจริญ   นาย 1254 

055350404045-055   อมรรัตน์ จันทา   นางสาว 1255 

055350404002-156   เอกรินทร์ วิเศษ   นาย 1256 

055260404904-957   ปิยะณัฐ หม่ืนที   นาย 1257 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250405018-858   กณิกนันต์ อุดมอารีวงษ์   นาย 1258 

055250405071-759   กนกพร ปิ่นทอง   นางสาว 1259 

055250405043-660   กฤศสกล วิศวชนประดิษฐ์   นาย 1260 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.โกศล นิธิโสภา
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250405100-41   ขัตติยะ พูลสวัสด์ิ   นาย 1261 

055250405021-22   เขมทัต ธรรมสังวาลย์   นาย 1262 

055350405031-93   จิรพัฒน์ เต็มเปี่ยม   นาย 1263 

055350405092-14   จิรภา อาทิตย์ฉาย   นางสาว 1264 

055350405036-85   จิรายุทธ์ ผุดเผือก   นาย 1265 

055250405007-16   จีระสิทธิ์ เนียมศรีสมหมาย   นาย 1266 

055250405034-57   จุฑามาศ มาแสง   นางสาว 1267 

055250405012-18   ชลธิศ ชูศรี   นาย 1268 

055250405053-59   ชัยกูล โสดาตา   นาย 1269 

055350405015-210   ชานันท์ สงวนพงษ์   นาย 1270 

055250405028-711   ชุติมา วรรณโกษิตย์   นางสาว 1271 

055250405074-112   โชติวิทย์ แสงอุทัย   นาย 1272 

055150405004-013   ณัฐพงษ์ พวงกุหลาบ   นาย 1273 

055250405022-014   ณัฐพล ไชยามาตย์   นาย 1274 

055350405029-315   ณัฐพล เหลืองวุฒิวิโรจน์   นาย 1275 

055250405067-516   ณัฐพัฒน์ สัจจาภรณ์   นาย 1276 

055350405052-517   ณัฐภาค หงส์ทอง   นาย 1277 

055350405062-418   ดวงกมล กุลประชีพ   นางสาว 1278 

055250405065-919   ติณ ตรีมงคล   นาย 1279 

055250405029-520   ทรงพร แจ้งจั่น   นาย 1280 

055350405012-921   ธนวราพงษ์ วิริยะพงษ์   นาย 1281 

055350405042-622   ธนวิชญ์ ฉัตรบวรพิทักษ์   นาย 1282 

055350405025-123   ธนะชาติ บัณฑิตนิยมานนท์   นาย 1283 

055350405045-924   ธราเทพ ชูเพชร   นาย 1284 

055250405088-125   ธวัชชัย รักษาชาติ   นาย 1285 

055350405080-626   ธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย   นาย 1286 

055350405033-527   นพปฎล ต้ังรัชไพบูลย์   นาย 1287 

055350405027-728   นฤเบศร์ วงศ์อภัย   นาย 1288 

055350405019-429   นิธิกร อึ้งเหมอนันต์   นาย 1289 

055250405076-630   ปองพล หลักทรัพย์   นาย 1290 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์วณพันธ์ วัยวุฒิ

หน้า 44/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250405026-131   พงศกร แซ่เตียว   นาย 1291 

055250405070-932   พงษ์พัฒน์ เผ่าพงษ์คล้าย   นาย 1292 

055350405038-433   พงษ์สิทธิ์ อิฐสุวรรณ   นาย 1293 

055250405073-334   พลพัฒน์ วัชราภรณ์   นาย 1294 

055350405016-035   พัสกร การะเกตุ   นาย 1295 

055250405052-736   พิชัย โฆษวณิชกิจ   นาย 1296 

055250405014-737   ไพศาล จิรัตนอินทานนท์   นาย 1297 

055350405044-238   ภัทรชนน จันทะ   นาย 1298 

055250405023-839   ภูวเนศวร์ เสวกวัง   นาย 1299 

055250405025-340   มานะ ใจห้าว   นาย 1300 

055250405061-841   เมธา ทิพย์ญาณ   นาย 1301 

055350405022-842   ยุทธศักด์ิ แววทอง   นาย 1302 

055350405066-543   รสสุคนธ์ ท่ังถิร   นางสาว 1303 

055250405055-044   ราชศักด์ิ ดียิ่ง   นาย 1304 

055350405030-145   วชิรา วอยพิมพ์   นาย 1305 

055250405075-846   วรวัฒน์ พันธเสน   นาย 1306 

055350405028-547   วรวิทย์ ชูนิล   นาย 1307 

055350405058-248   วัชระ อังสุโชติ   นาย 1308 

055350405018-649   วัชรากร สกุนะรัตน์   นาย 1309 

055350405011-150   วิสุทธิ์ โพธิ์ศรี   นาย 1310 

055250405068-351   วีรภัทร เวชสันดรพงษ์   นาย 1311 

055350405023-652   ศตวรรษ จันทนะสุคนธ์   นาย 1312 

055250405033-753   ศราวุฒิ ตังควรรณวานิช   นาย 1313 

055250405049-354   ศุภกร เตียวสกุล   นาย 1314 

055350405059-055   ศุภวิชญ์ จงประเสริฐกุล   นาย 1315 

055160405701-056   สาธิต� ศรีรอดบาง�   นาย 1316 

055250405008-957   สิทธิชัย เตมียสูตร   นาย 1317 

055250405051-958   สุธี ไพรวรรณ์   นาย 1318 

055350405077-259   สุพัฒน์ รุ่งจรัสพันธุ์   นาย 1319 

055350405021-060   เสฐียรพงษ์ สุนทรวาจา   นาย 1320 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.วรินทร์ สุดคนึง
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250405047-71   หัสพงษ์ สังขวารี   นาย 1321 

055250405095-62   อดิศักด์ิ วิสาโรจน์   นาย 1322 

055350405032-73   อธิวัฒน์ กิจนุกรณ์   นาย 1323 

055250405063-44   อนุชา ทองเขียว   นาย 1324 

055350405034-35   อภิชัย กล่ินขจร   นาย 1325 

055250405080-86   อภิรัตน์ ธารีเวก   นาย 1326 

055350405073-17   อานนท์ อิทธิฤกษ์มงคล   นาย 1327 

055350405001-28   อุดมโชค สุริยะจรัสแสง   นาย 1328 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055250406045-09   กิตติ สัตยานุศักด์ิกุล   นาย 1329 

055350406028-410   จีรวุฒิ จักขุมณี   นาย 1330 

055250406018-711   ณัฐธวัช แสงแก้ว   นาย 1331 

055350406029-212   ธนากร ถิ่นกาญจน์   นาย 1332 

055250406032-813   นพดล แก้วเสน   นาย 1333 

055350406030-014   นิรวิทย์ ทางดี   นาย 1334 

055350406019-315   พชร ก่อนทิพย์   นาย 1335 

055250406035-116   พลลภัตม์ ศรีคํา   นาย 1336 

055250406038-517   สุทธิพงศ์ สวนโต   นาย 1337 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350407014-318   ธุวานันท์ กล่ันพร   นางสาว 1338 

055350407023-419   ปิยะวัฒน์ ชัยวิวัฒนานุกูล   นาย 1339 

055350407005-120   รัชนิกานต์ ทับธานี   นางสาว 1340 

055350407015-021   วรรณศนา ศรีวัง   นางสาว 1341 

055350407019-222   หทัยชนก สุขชัย   นางสาว 1342 

055350407021-823   อนุศักด์ิ พรเกียรติศักดิ์   นาย 1343 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์เคร่ืองประดับ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055150451018-324   กฤษฎา อันประสิทธิ์   นาย 1344 

055350451033-825   จักรพงษ์ ฐานิวัฒนานนน์   นาย 1345 

055350451019-726   จินดาพร ช่วยดร   นางสาว 1346 

055350451029-627   จิราภรณ์ ปลดรัมย์   นางสาว 1347 

055350451005-628   ณราพงศ์ ณะแก้ว   นาย 1348 

055350451022-129   ทัตทิมา จันทร์มณี   นางสาว 1349 

055350451008-030   นิภาวรรณ จาดไร่ขิง   นางสาว 1350 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเท่ิง
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด้านขวา)

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์เคร่ืองประดับ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350451001-531   พิจิตรา เลิศสุวรรณโรจน์   นางสาว 1351 

055350451004-932   พิศิษฐ์ จงฤทธิพร   นาย 1352 

055350451002-333   พุทธิพงษ์ เจิมสุจริต   นาย 1353 

055350451023-934   รวีพรรณ วิมลทรง   นางสาว 1354 

055350451007-235   ฤทธิรัตน์ ดารารัตน์   นาย 1355 

055350451011-436   วรรณศิริ พวงนิลน้อย   นางสาว 1356 

055350451018-937   วิชานันท์ ศรีจันทร์   นาย 1357 

055350451012-238   ศศิธร ทาเวียง   นางสาว 1358 

055350451016-339   ศิโรธร ชมภูศรี   นางสาว 1359 

055350451020-540   สุจิตรา พรหมจันทร์   นางสาว 1360 

055350451006-441   สุธิดา กิจการทวีคูณ   นางสาว 1361 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350454001-242   กมลเนตร แก้วคํามูล   นางสาว 1362 

055350454075-643   กรกฎ ศิริสวัสด์ิ   นางสาว 1363 

055250454007-144   กฤดิพงศ์ แซ่ตั้น   นาย 1364 

055350454007-945   กันตพงษ์ อาลัยรส   นาย 1365 

055350454048-346   ขวัญชัย สายัณห์   นาย 1366 

055250454068-347   เจษฎา จันทร์ยานนท์   นาย 1367 

055350454038-448   ชานนท์ แผ่พร   นาย 1368 

055250454082-449   ณรงค์เทพ ปานย้อย   นาย 1369 

055350454089-750   นูรูดีน นอ   นาย 1370 

055250454015-451   พงศ์วิทย์ ศิริพงศ์   นาย 1371 

055350454043-452   พสิษฐ์ สนขุนทด   นาย 1372 

055350454065-753   พิชิตพล ภู่ประชาตระกูล   นาย 1373 

055150454706-054   ภัทรา อาราเบีย   นางสาว 1374 

055350454006-155   ภาณุวัฒน์ พรสังเวช   นาย 1375 

055350454059-056   ราเชนทร์ โกเสยะโยธิน   นาย 1376 

055250454069-157   รุจิระ แหลมพูลทรัพย์   นาย 1377 

055250454094-958   วิโรจน์ บุญเพ็ชร   นาย 1378 

055350454064-059   สมศักดิ์ การเลิศ   นาย 1379 

055350454067-360   สามารถ สามทมิตร   นาย 1380 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ธวัชชัย ชาติตํานาญ
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด้านซ้าย)

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350454040-01   สิทธิพร กิตติกวางทอง   นาย 1381 

055250454017-02   สุธี กุลวิทย์   นาย 1382 

055350454029-33   อนันตศักด์ิ ก้อนคํา   นาย 1383 

055250454060-04   อภิสิทธิ์ เวียงธรรม   นาย 1384 

055250454081-65   อรรณพ เท่ียงธรรม   นาย 1385 

055350402035-36   ชัยวุฒิ รอดคลองตัน   ว่าท่ีร้อยตรี 1386 

055250405090-77   ทัศสาคร สุวรรณจิระ   ว่าท่ีร้อยตรี 1387 

055460403026-88   ธนนันท์ เพ็ชรนารถ   ว่าท่ีร้อยตรี 1388 

055460403909-59   ธีรพงศ์ มีเอี่ยม   ว่าท่ีร้อยตรี 1389 

055350403034-510   พีระวัส แสนวันดี   ว่าท่ีร้อยตรี 1390 

055460403008-611   วิสูตร เกษร   ว่าท่ีร้อยตรี 1391 

055350405070-712   สรศิษฏ์ พุ่มฉัตร   ว่าท่ีร้อยตรี 1392 

055350403035-213   สุทธิโชค ศรีโมรา   ว่าท่ีร้อยตรี 1393 

055350406045-814   สุริยะ กิตติรัตนวโรภาส   ว่าท่ีร้อยตรี 1394 

055360401033-815   เอกพงค์ คงยิ่ง   ว่าท่ีร้อยตรี 1395 

055360403709-116   เอกพล นวลดี   ว่าท่ีร้อยตรี 1396 

055360402017-017   กัญญาลักษณ์ สุกแก้ว   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1397 

055350402049-418   ชฎาภรณ์ จันทโชติ   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1398 

055350451013-019   พัสตราภรณ์ สามเสน   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1399 

055350451026-220   มัญชรี ปุญญบาล   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1400 

055360401704-421   วรวิทย์ แก้วสะอาด   จ่าสิบตรี 1401 

055360401706-922   วัชรภูมิ เผือกน่ิม   สิบเอก 1402 

คณะศิลปศาสตร์
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350102041-023   เมสิณี วงษ์ศรีสวัสดิ์   นางสาว 1403 ทอง

075350102040-224   นันทิยาพร สิริกุลนฤมิตร   นางสาว 1404 เงิน

075560104732-625   CHEN LU   Miss 1405 

075350102022-026   ชมพูนุช ศรีสวัสดิกุล   นางสาว 1406 

075350102042-827   ธนาภรณ์ กล่ินหอมหวล   นางสาว 1407 

075350102035-228   ธิดารัตน์ เจียรนัย   นางสาว 1408 

075350102002-229   พนิดา เพชรเงิน   นางสาว 1409 

075350102046-930   พิมพ์ภัทรา เตชะหิรัญรัศมี   นางสาว 1410 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด้านขวา)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350102073-331   สินีนุช ปานทอง   นางสาว 1411 

075350102034-532   สุวรรณา วงษ์วิริยะพาณิชย์   นางสาว 1412 

075350102067-533   อรวรรณ ถาวรแก้ว   นางสาว 1413 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560104710-234   DENG JIANPING   Miss 1414 

075560104708-635   LI JINFANG   Miss 1415 

075560104709-436   LU LIUXIAN   Miss 1416 

075560104711-037   WEI KAILING   Miss 1417 

075350102039-438   ชยาวี ปราณีชน   นางสาว 1418 

075350102077-439   ชวาลินทร์ ชุมเช้ือ   นางสาว 1419 

075350102006-340   ชุติวัน นาคสิงห์   นางสาว 1420 

075350102049-341   ณัฐธิดา โชติช่วงฉัตรชัย   นางสาว 1421 

075350102019-642   ณัฐวดี มีมาก   นางสาว 1422 

075350102062-643   ธมกร ศิริธร   นางสาว 1423 

075350102076-644   พงศกร ภู่ภัทรไพศาล   นาย 1424 

075350102021-245   พรศินี พุฒิวิเชียร   นางสาว 1425 

075350102051-946   ลําใย หลักคํา   นางสาว 1426 

075350102009-747   ศศิฉาย ดําประสงค์   นางสาว 1427 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเท่ียว)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350101018-948   กชกร ม่ันคง   นางสาว 1428 

075350101025-449   กนกทิพย์ สุภัทรวรคุณ   นางสาว 1429 

075350101091-650   กมลชนก ช่ืนรุ่ง   นางสาว 1430 

075350101059-351   กานดา แซ่เต๋ง   นางสาว 1431 

075350101099-952   จิราภรณ์ ขันแก้ว   นางสาว 1432 

075350101023-953   จิราภรณ์ ผลาไชย   นางสาว 1433 

075350101071-854   ชนนิกานต์ รุ่งศรีบรรณ   นางสาว 1434 

075350101029-655   ชนิดา รอดดี   นางสาว 1435 

075350101070-056   ชลธิชา เจริญสุข   นางสาว 1436 

075350101019-757   ชัยพฤกษ์ ลือพงษ์   นาย 1437 

075350101009-858   ญาดา ลีลาวิโรจน์ฤทธิ์   นางสาว 1438 

075350101063-559   ฐิดาวัลค์ุ อินทร์ชู   นางสาว 1439 

075350101058-560   ณัฏฐณิชา สายโสภา   นางสาว 1440 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม

หน้า 49/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด้านซ้าย)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเท่ียว)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350101036-11   ณัฐรัตน์ จันเหม   นางสาว 1441 

075350101093-22   ทิพย์วดี นพดลจินดา   นางสาว 1442 

075350101081-73   ธัชพล ม้วนโคกสูง   นาย 1443 

075350101039-54   ธีศิษฏ์ อริยนิพันธ์   นาย 1444 

075350101052-85   นพรัตน์ ขําจิตร์   นางสาว 1445 

075350101043-76   นภษร ฉวีวรรณ์   นางสาว 1446 

075350101012-27   เนตรวารี ยิ้มแย้ม   นางสาว 1447 

075350101015-58   บัณฑิต บุณโยภาส   นาย 1448 

075350101097-39   ประสิทธิ์ชัย จินกสิกิจ   นาย 1449 

075350101045-210   ปริฉัตร สิทธิโชค   นางสาว 1450 

075350101068-411   ปรียานุช โพธิ์ย้อย   นางสาว 1451 

075350101021-312   ปวัลยา เหรียญเจริญ   นางสาว 1452 

075350101010-613   ปิยะธิดา กุลสงฆ์   นางสาว 1453 

075350101072-614   ปุณยาพร ชนะพล   นางสาว 1454 

075350101092-415   พรกมล สีโน๊ต   นางสาว 1455 

075350101083-316   พรฑิตา ทองปรอน   นางสาว 1456 

075350101084-117   พรสุดา เพ็ญไชยา   นางสาว 1457 

075350101005-618   พลวัฒน์ รักบางยอ   นาย 1458 

075350101004-919   พลอยฝน พิมลศรี   นางสาว 1459 

075350101020-520   พัชราพร วัฒธา   นางสาว 1460 

075350101057-721   พิมพกานต์ บุญญรักษ์   นางสาว 1461 

075350101078-322   พีระพัฒน์ มณีอินทร์   นาย 1462 

075350101090-823   เพชรรัตน์ บุญชวลิต   นางสาว 1463 

075350101006-424   ภัทรภร แซ่หล่ิม   นางสาว 1464 

075350101034-625   ภัทราภรณ์ ขาวอรุณ   นางสาว 1465 

075350101061-926   มุกดา อักษรสิทธิ์   นางสาว 1466 

075350101024-727   ยศพนธ์ สะเดา   นาย 1467 

075350101051-028   ยศวริศ โตเล้ียง   นาย 1468 

075350101064-329   ยุทธศาสตร์ เอื้อสมหวัง   นาย 1469 

075350101066-830   โยทะกา สระแพง   นางสาว 1470 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์

หน้า 50/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด้านขวา)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเท่ียว)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350101044-531   วรางคณา แก้วเนิน   นางสาว 1471 

075350101087-432   วราพร แดงนวล   นางสาว 1472 

075350101016-333   วริศนันท์ วานิชย์สุข   นางสาว 1473 

075350101073-434   วัชรพล แย้มจารึก   นาย 1474 

075350101038-735   วิชญ์ สุขวรกิจวนิช   นาย 1475 

075350101076-736   วิชุดา บัวแก้ว   นางสาว 1476 

075350101048-637   วิชุดา องค์วงศ์สกุล   นางสาว 1477 

075350101007-238   วิมลทิพย์ คําอาจ   นางสาว 1478 

075350101040-339   ศรีสุดา วิริยะนันทวงศ์   นางสาว 1479 

075350101079-140   ศักด์ิสิทธิ์ ไชยรักษ์   นาย 1480 

075350101053-641   ศุภธิดา รอดสน   นางสาว 1481 

075250101043-942   สมฤดี วนะวนานต์   นางสาว 1482 

075350101027-043   สิริขวัญ ก่อเกษมกุล   นางสาว 1483 

075350101050-244   สิริพงศ์ ลู่ธนวัฒน์   นาย 1484 

075350101089-045   สิริรัตน์ แหงหาญ   นางสาว 1485 

075350101046-046   สุกัญญา กําดัด   นางสาว 1486 

075450101044-347   สุกัญญา ประเสริฐผาติกุล   นางสาว 1487 

075350101033-848   สุภาภรณ์ วงษ์ชาลี   นางสาว 1488 

075350101085-849   อภิญญา ภู่ระหงษ์   นางสาว 1489 

075350101077-550   อภิรักษ์ วิทจิตสมบูรณ์   นาย 1490 

075350101062-751   อมรพรรณ ว่องไว   นางสาว 1491 

075350101028-852   อรสา วงศ์สกุล   นางสาว 1492 

075350101065-053   อัญอานันท์ เอื้อสมหวัง   นางสาว 1493 

075350101014-854   อุไรรัตน์ แพงศรี   นางสาว 1494 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350102048-555   เกศิณี เขนยงาม   นางสาว 1495 

075350102050-156   คงภาณุ พรรณมณีกุล   นาย 1496 

075350102014-757   คฑา จันทร์กระจ่าง   นาย 1497 

075350102028-758   คณธัช ศรีภู่   นาย 1498 

075350102047-759   จารุวรรณ เพิ่มพูล   นางสาว 1499 

075350102075-860   ชไมพร วงศ์วิหค   นางสาว 1500 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ศิริรัตน์ ขานทอง

หน้า 51/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด้านซ้าย)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350102023-81   เซอร์วี แววพิราม   นาย 1501 

075350102013-92   ณัฐวิภา พิพิธบดีกุล   นางสาว 1502 

075350102010-53   ดุษฎี อรุณปรี   นางสาว 1503 

075350102069-14   เดือนเพ็ญ แจ้งสําอางค์   นางสาว 1504 

075350102024-65   ธนากร พร้อมรักษ์   นาย 1505 

075350102063-46   ธนาณัติ ทุมพร   นาย 1506 

075350102012-17   ธาดา แสงกําพลี   นาย 1507 

075350102025-38   นันทิญา แก้วจันดี   นางสาว 1508 

075350102044-49   นิตยา งามสนิท   นางสาว 1509 

075350102065-910   นิวัตร น้อยแนบ   นาย 1510 

075350102074-111   นิสาลักษณ์ ผูกไมตรี   นางสาว 1511 

075350102026-112   ปาณิศา อายุเกษม   นางสาว 1512 

075350102011-313   ปาริฉัตร ผิวหอม   นางสาว 1513 

075350102061-814   ปิติมา วังสุวรรณ   นางสาว 1514 

075350102053-515   ปิยะวัฒน์ ดาวัน   นาย 1515 

075350102068-316   พฤกษา ไชยศรี   นาย 1516 

075350102064-217   พัดชา อินทรประสิทธิ์   นางสาว 1517 

075250102012-318   พิชญ์พงษ์ อ่อนละมัย   นาย 1518 

075350102033-719   พิชญ์สินี พานิชเจริญ   นางสาว 1519 

075350102079-020   ภัคกร ทิพย์สุคนธ์   นาย 1520 

075350102057-621   ภาพตะวัน เผ่าพันธุ์แสงสุริยา   นางสาว 1521 

075350102020-422   มนทรัตม์ อมราลักษณ์   นางสาว 1522 

075350102070-923   รัตนมาลา งามสุข   นางสาว 1523 

075350102078-224   วิทวัส จิวประสาท   นาย 1524 

075350102008-925   วิริญชา ดีททริช   นางสาว 1525 

075350102029-526   ศุภกิตต์ิ จ้อยพุทธ   นาย 1526 

075350102072-527   สหรัฐ ทองกระจ่าง   นาย 1527 

075350102055-028   อังศุมาลี สีวิจิตร   นางสาว 1528 

075350102037-829   อัจฉราพร ด้วงยา   นางสาว 1529 

075250102022-230   ชวลิต พรนิคม   นาย 1530 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์

หน้า 52/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด้านขวา)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075250102007-331   ทิวากรณ์ เพียรงาน   นาย 1531 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350103013-832   กนก หันหาบุญ   นาย 1532 

075350103082-333   กรองกาญจน์ ศรีมงคล   นางสาว 1533 

075350103079-934   กัลยรัตน์ สังข์คุ้ม   นางสาว 1534 

075350103084-935   เกศดาพร อินทจักร์   นางสาว 1535 

075350103006-236   ขนิษฐา น่วมทอง   นางสาว 1536 

075350103010-437   ครองพร รัชดาธิกุล   นางสาว 1537 

075350103024-538   จีรนุช วัฒนสาร   นางสาว 1538 

075350103057-539   จุฑารัตน์ ชาญประไพร   นางสาว 1539 

075350103090-640   ชนัญญา ลีลาวรวุฒิ   นางสาว 1540 

075350103014-641   ชนากานต์ นันทกิจโสภณ   นางสาว 1541 

075350103091-442   ชไมพร ชนะกุล   นางสาว 1542 

075350103015-343   ชาริณี จันทร์อ่อน   นางสาว 1543 

075350103100-344   ฐิติรัชต์ สนธิชัยเกียรติ   นางสาว 1544 

075350103061-745   ณฐกมล โพธิ์ทอง   นางสาว 1545 

075350103033-646   ณัฐชยา รอดใจดี   นางสาว 1546 

075350103080-747   ณัฐธิดา ตรีสุขสกุล   นางสาว 1547 

075350103055-948   ณัฐธิดา น้อยวงศ์   นางสาว 1548 

075350103031-049   ณิชกุล บุญมาตร   นางสาว 1549 

075350103023-750   ณิชาพร เจียมจันทร์   นางสาว 1550 

075350103087-251   ดวงจิตรา ศิริกายะ   นางสาว 1551 

075350103065-852   ตฤณ จิรพุฒินันท์   นาย 1552 

075350103008-853   ทิพวรรณ อินทร์สัน   นางสาว 1553 

075250103006-454   ธัญญา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   นางสาว 1554 

075350103038-555   ธัญญาณี วงค์ศรี   นางสาว 1555 

075350103048-456   นครินทร์ ไชยทิพย์   นาย 1556 

075350103054-257   นทีชา ฌานปัญญาชน   นางสาว 1557 

075350103073-258   นภัสสรณ์ สาลี   นางสาว 1558 

075350103058-359   นันทิวรรณ อภิสิงห์   นางสาว 1559 

075250103038-760   นาตาชาร์ เงินโสภา   นางสาว 1560 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา

หน้า 53/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด้านซ้าย)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350103001-31   นิภาวรรณ ชัยกุล   นางสาว 1561 

075350103019-52   บัญชา หัทยา   นาย 1562 

075350103034-43   บุญญฤทธิ์ ผังสุวรรณดํารง   นาย 1563 

075350103039-34   ปทุมวดี เศรษฐ์สิทธิโชค   นางสาว 1564 

075350103062-55   ปรวัฒน์ เพ็ญภักดี   นาย 1565 

075350103028-66   ปัญจรัตน์ งามเจริญสุวรรณ   นางสาว 1566 

075350103078-17   ปาริกา มีสัตย์   นางสาว 1567 

075350103020-38   ปิติพัฒน์ เขียวขําทวีวงษ์   นาย 1568 

075350103101-19   พัชร์นันท์ รัตนสุขศรี   นางสาว 1569 

075350103081-510   พัฒนพร จันทร์เมือง   นางสาว 1570 

075350103092-211   พิมพ์ชนก รัตนสมบัติ   นางสาว 1571 

075350103074-012   เพียงตะวัน ศรีวิเชียรอําไพ   นางสาว 1572 

075350103026-013   ภัทรียา เรืองไทย   นางสาว 1573 

075350103094-814   ภาวิณี เจษฎาศิริโสภณ   นางสาว 1574 

075350103085-615   รัชพร รามิลกานต์กุล   นางสาว 1575 

075350103032-816   วรรณพร ศรียศพงศ์   นางสาว 1576 

075350103099-717   วรรณิฎฐา พัฒโสดา   นางสาว 1577 

075350103018-718   วลีพร บ้านแถว   นางสาว 1578 

075350103063-319   วสวัต กราบบุญมา   นาย 1579 

075350103017-920   วาสนา เกิดสําราญ   นางสาว 1580 

075350103049-221   วิภาวี แซ่อื้อ   นางสาว 1581 

075350103025-222   วีนัส พรรคพล   นางสาว 1582 

075350103089-823   ศิโรธร รวมไมตรี   นางสาว 1583 

075350103072-424   สรารัตน์ เรียงใหม่   นางสาว 1584 

075350103003-925   สิรินาถ บุตรเนียร   นางสาว 1585 

075350103071-626   สุธี สนธิ   นาย 1586 

075350103086-427   สุนิสา บินหะยีสะมะแอ   นางสาว 1587 

075350103009-628   สุภาพร จงเสรีเจริญ   นางสาว 1588 

075350103005-429   สุวิชา ทะวงษา   นาย 1589 

075250103022-130   สุวิมล สามยอด   นางสาว 1590 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์เจนตา แก้วลาย

หน้า 54/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด้านขวา)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350103083-131   อภิวันทน์ เพชรตีบ   นางสาว 1591 

075350103030-232   อัมภาวรรณ แซ่หลู่   นางสาว 1592 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560104713-633   DENG YAQING   Miss 1593 

075560104734-234   FENG XIANXING   Miss 1594 

075560104705-235   GONG XUE   Miss 1595 

075560104728-436   GUO CUIFENG   Miss 1596 

075560104707-837   HAN XINCHEN   Miss 1597 

075560104716-938   HUANG YUECHANG   Miss 1598 

075560104727-639   JIANG BILIN   Miss 1599 

075560104714-440   JIANG QIUXIA   Miss 1600 

075560104718-541   KANG SISI   Miss 1601 

075560104730-042   NONG XUEQIONG   Miss 1602 

075360104713-143   QIN XIAOPING   Miss 1603 

075560104722-744   QIU CHUMIAO   Miss 1604 

075560104704-545   SU HAIYAN   Miss 1605 

075560104733-446   TANG LIN   Miss 1606 

075560104724-347   TANG XIAODAN   Miss 1607 

075560104736-748   TENG QIAN   Miss 1608 

075560104719-349   WEI YANYAN   Miss 1609 

075560104721-950   WU LIXIAN   Miss 1610 

075560104720-151   XU JING   Mr. 1611 

075560104726-852   YANG YANQING   Miss 1612 

075560104729-253   YUAN LITAO   Mr. 1613 

075560104723-554   ZHANG HAN   Miss 1614 

075560104737-555   ZHOU FULE   Mr. 1615 

075560104702-956   ZHOU XIAO   Miss 1616 

075560104715-157   ZHU QIULING   Miss 1617 

075350102045-158   การันต์ สุขถาวร   ว่าท่ีร้อยตรี 1618 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350201041-459   สุรารักษ์ อ่อนคล้าย   นางสาว 1619 ทอง

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350201083-660   ฐิติพันธ์ ศิริสุขเจริญพร   นาย 1620 เงิน

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สุกัญญา เจียมวิเศษ

หน้า 55/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350201029-91   กรรณิการ์ กมลเลิศ   นางสาว 1621 

055460201711-92   กฤษฏิพงษ์ สร้างสุขดี   นาย 1622 

055350201022-43   กัญญาภัค สุรวิทย์   นางสาว 1623 

055350201039-84   กุลกนิช ศักด์ิเรืองงาม   นางสาว 1624 

055460201704-45   เกศกาญจน์ กระจ่างแจ้ง   นางสาว 1625 

055050201065-96   คณาเทพ ทองพันธุ์   นาย 1626 

055350201035-67   จักรพงศ์ ชนะภักดี   นาย 1627 

055250201068-98   จิตติคุณ เล่ียวจํานงค์   นาย 1628 

055460201706-99   จิรนันท์ กันฉุน   นางสาว 1629 

055250201080-410   จุฑา เนตรอนงค์   นาย 1630 

055350201057-011   เจนวุฒิ ทรงวาจา   นาย 1631 

055350201072-912   เจษฎา บุญทาทอง   นาย 1632 

055460201721-813   ชนากานต์ บัวธารา   นางสาว 1633 

055460201725-914   ชนิษฐา พูนสุข   นางสาว 1634 

055460201730-915   ชัญณัช คํานารอด   นางสาว 1635 

055460201722-616   ฐาปกรณ์ เฉลิมศรีวิวัฒน์   นาย 1636 

055350201044-817   ณัฏฐา ปิ่นประดับ   นางสาว 1637 

055460201731-718   ณัฐกานต์ ไพรสันฑ์   นางสาว 1638 

055350201010-919   ณัฐพร� สิงหเมธี�   นางสาว 1639 

055350201026-520   ณันฐิยา จันทร์แก้ว   นางสาว 1640 

055460201716-821   ดนตรี บุณฑริกกุล   นาย 1641 

055350201052-122   ดนุชา ร่วมพุ่ม   นาย 1642 

055460201715-023   เตชิด เกตุอุไร   นาย 1643 

055460201720-024   ธนากร เอี่ยมเกตุ   นาย 1644 

055350201053-925   ธนาพร กลัมพสุต   นางสาว 1645 

055460201727-526   ธเนศพล ศาลิรัศ   นาย 1646 

055350201018-227   นริศร� บุญมหาสิทธิ์�   นาย 1647 

055350201063-828   นวันธร เรืองแก้ว   นาย 1648 

055460201728-329   นารีรัตน์ เพชรมุข   นางสาว 1649 

055350201062-030   ปริวรัต บุญรวิวัฒน์   นาย 1650 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ศิริชัย สาระมนัส

หน้า 56/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด้านขวา)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350201007-531   ปรีชา� กลํ่าตระกูล�   นาย 1651 

055350201065-332   ปิยวุฒิ บุญเพ็ง   นาย 1652 

055350201082-833   พฤกษ์ เขียวร่ืนรมย์   นาย 1653 

055350201076-034   พัชราภรณ์ ต๋ึงพันธุ์   นางสาว 1654 

055260201722-035   พิชญา สมิตานนท์   นางสาว 1655 

055350201042-236   ภรณี สังข์ขาวสุด   นางสาว 1656 

055350201006-737   ภานุพงศ�์ พูลผลอํานวย�   นาย 1657 

055250201097-838   ภาสกรณ์ อินทร์ชู   นาย 1658 

055350201069-539   ภูวนาถ พุ่มศรี   นาย 1659 

055350201012-540   มินตาภัทน์� อินทวารี�   นางสาว 1660 

055460201719-241   แม้นจันทร์ จิตรเย็น   นางสาว 1661 

055250201086-142   ยศวัต กล่ินรอด   นาย 1662 

055350201027-343   ยุทธพงษ์ พุกอาษา   นาย 1663 

055460201705-144   รัตติกาล ลาปราบ   นางสาว 1664 

055460201702-845   รัตนา ใหญ่สถิตย์   นางสาว 1665 

055460201707-746   รุ่งนภา ศรีสังข์   นางสาว 1666 

055460201714-347   รุ้งลาวัลย์ ปัญจินะ   นางสาว 1667 

055460201710-148   เรณุกา ปานแจ่ม   นางสาว 1668 

055460201703-649   วรัญญา แสนคําหมี   นางสาว 1669 

055350201056-250   วราภรณ์ กิจโมกข์   นางสาว 1670 

055460201724-251   วลัยภรณ์ บัวสุวรรณ   นางสาว 1671 

055460201713-552   วันวิสาข์ ดิษฐวงศ์   นางสาว 1672 

055350201021-653   วิชชุดา เลิศไกร   นางสาว 1673 

055350201005-954   วิศรุต� จิระนานนท์�   นาย 1674 

055350201025-755   วิษณุ ชาวงษ์   นาย 1675 

055350201080-256   วีรพงษ์ เมียกขุนทด   นาย 1676 

055250201072-157   แวหะมะสุกรี สะมะแอ   นาย 1677 

055460201733-358   ศิวพงศ์ ศรีโยธี   นาย 1678 

055350201075-259   สกุลชัย มียอด   นาย 1679 

055350201060-460   สมพร ภาชีทรัพย์   นางสาว 1680 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.วิภา จักรชัยกุล

หน้า 57/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350201074-51   สหรัฐ เชาว์วิไล   นาย 1681 

055360201742-62   สาธิต ภาคบงกด   นาย 1682 

055350201015-83   สิริวิมล กัญญาสันติพันธุ์   นางสาว 1683 

055350201073-74   สุธาทิพย์ สุขสุหรัด   นางสาว 1684 

055460201712-75   สุนิถา ชานิช   นางสาว 1685 

055460201741-66   สุนิศา สาบเสือ   นางสาว 1686 

055460201708-57   สุเนตรา บุตรธงชัย   นางสาว 1687 

055460201701-08   สุพัตรา ธรรมเริง   นางสาว 1688 

055350201004-29   สุเมธ อินทร์เกล้ียง   นาย 1689 

055150201072-310   สุรชัย� ก้อมมณี�   นาย 1690 

055350201079-411   สุริวรรณ สีตาลเด่ียว   นางสาว 1691 

055250201076-212   อติชาติ แสงพิทักษ์   นาย 1692 

055350201055-413   อลิสรา ทองดอนเอ   นางสาว 1693 

055050201096-414   เอกสิทธิ์ คล้ายมณี   นาย 1694 

055250201095-215   ธนากร พรมอุบล   นาย 1695 

055250201063-016   ปณิวัฒน์ กึ่งพุทธกาล   นาย 1696 

055250201061-417   วรพล วิวัฒน์นิรันดร   นาย 1697 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต)ิ  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350202006-618   กิตติธร� พันธ์โคกกรวด�   นาย 1698 

055350202036-319   จารุวรรณ แย้มคํา   นางสาว 1699 

055350202003-320   จีระศักด์ิ เอี่ยมอ่อง   นาย 1700 

055350202010-821   จุฑามาศ ชุ่มชวย   นางสาว 1701 

055350202025-622   เจนจิตราพร จินะสาม   นางสาว 1702 

055350202014-023   ชฎาพร หัตถบูรณ์   นางสาว 1703 

055350202035-524   ชนิตร์นันท์ เพิ่มศิริบุตร   นางสาว 1704 

055350202001-725   ชาธิณีย์� ฉลาดถ้อย�   นางสาว 1705 

055350202009-026   ณิชกานต์ ชนินทรเทพ   นางสาว 1706 

055350202021-527   ตวงสิทธิ์ วิมุกตายน   นาย 1707 

055350202038-928   นนทวร สอนจันทร์   นางสาว 1708 

055350202024-929   นุสรา อ่อนสี   นางสาว 1709 

055350202022-330   ผุสดี ลีกระจ่าง   นางสาว 1710 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ

หน้า 58/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด้านขวา)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต)ิ  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350202007-431   พรรณวิกา� เพ็ญเกิด�   นางสาว 1711 

055350202034-832   พัชรี โตสกุล   นางสาว 1712 

055350202039-733   พัฒน์ธนสรณ์ เพียรสว่าง   นาย 1713 

055350202045-434   พัลลภ จริยะปัญญา   นาย 1714 

055350202008-235   ภิรมยา คําศรี   นางสาว 1715 

055350202012-436   รัตน์ระพินทร�์ แสงพิทักษ์�   นางสาว 1716 

055350202037-137   วรางคณา นาไชยลาน   นางสาว 1717 

055350202004-138   สมปรารถนา� วินิจฉัย�   นางสาว 1718 

055350202032-239   สัมฤทธิ์ กาญจนจิตร   นางสาว 1719 

055350202016-540   สุชาดา� บุญฉาย�   นางสาว 1720 

055350202026-441   หฤทัย แก้วคํา   นางสาว 1721 

055350202018-142   อรุณรัตน์ พันธเสน   นางสาว 1722 

055350202030-643   อัจฉราภรณ์ ศุกระศร   นางสาว 1723 

055350202033-044   อารียา บุตรฤทธิ์   นางสาว 1724 

055350202011-645   อุมาพร� จงพลสิทธิ์�   นางสาว 1725 

055350201002-646   ทัศภูมิ� วิจิตขะจี�   ว่าท่ีร้อยตรี 1726 

055350201028-147   นัทธพง บุนนท์   ว่าท่ีร้อยตรี 1727 

055350202031-448   ภานุวัฒน์ สายชล   ว่าท่ีร้อยตรี 1728 

055350201003-449   สิทธิศักด์ิ� สิงห์ธรรม�   ว่าท่ีร้อยตรี 1729 

055350201017-450   กัลยา� แก้วเคนมา�   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1730 

055250201046-551   แสงทิพย์ แก้วอารีย์   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1731 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350901094-252   อรพรรณ สุดชาติ   นางสาว 1732 ทอง

125350902042-053   นริศรา ศรีมุงคุณ   นางสาว 1733 เงิน

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350901031-454   กิตติวรรณ ภูมิวิทยาวัฒน์   นางสาว 1734 

125350902025-555   ชุติมา ช่ืนมีศรี   นางสาว 1735 

125350902010-756   ทิพไพลิน อินทร์ผ้ึง   นางสาว 1736 

125350902032-157   ธิปตยา ใจนวล   นางสาว 1737 

125350901092-658   ภาคภูมิ คุรุวาศรี   นาย 1738 

125350901076-959   วรพล พงษ์พะกิจ   นาย 1739 

125350902034-760   โสภาพร อินทรประสิทธิ์   นางสาว 1740 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.รัชนี ผิวทอง
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350901007-41   อิษฎี เกรียงไกรเลิศ   นางสาว 1741 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350901010-82   กัญญาณัฐ พิชัยอุตกฤษฏ์   นางสาว 1742 

125350901054-63   คณาธิปช์ ต้ังศิริมงคล   นาย 1743 

125350901056-14   จามิกรณ์ พูนสวัสด์ิ   นาย 1744 

125350901059-55   จิระศักด์ิ จิวะวัฒนาวนิช   นาย 1745 

125350901071-06   เจนพล เทียมหงษ์   นาย 1746 

125350901011-67   ชไมพร โกศะโยดม   นางสาว 1747 

125350901058-78   ชลิดา ทองกระจ่าง   นางสาว 1748 

125350901074-49   ชานนท์ อินทรปาลิต   นาย 1749 

125350901095-910   ฐิติกร ศรีไตรรัตน์   นาย 1750 

125350901009-011   ณัฐณิชา ภูมิรัตนไพศาล   นางสาว 1751 

125350901098-312   ณัฐวุฒิ เดวี   นาย 1752 

125350901089-213   ณัฐวุฒิ มัชฌิมา   นาย 1753 

125350901032-214   ตุลยวัต คงชาตรี   นาย 1754 

125350901090-015   ธนชิต ศรีลางค์   นาย 1755 

125350901087-616   ธนภณ ภู่ประพันธ์   นาย 1756 

125350901055-317   ธนิศา เดชธีรชัย   นางสาว 1757 

125350901002-518   ธีรพันธ์ ห่วงเพชร   นาย 1758 

125350901091-819   นวรัตน์ ร่มไทร   นางสาว 1759 

125350901017-320   นันท์นภัส คงบุญ   นางสาว 1760 

125350901057-921   นิภาวรรณ สุวรรณกูฏ   นางสาว 1761 

125350901026-422   พจนาถ ปลัดรักษา   นางสาว 1762 

125350901100-723   พรพจน์ พยาฆรินทรังกูร   นาย 1763 

125350901004-124   พราวดี คชเดช   นางสาว 1764 

125350901014-025   พิชามญช์ุ เพลาไธสง   นางสาว 1765 

125350901015-726   ภภัสสร ธีรวรากิตติ   นางสาว 1766 

125350901101-527   รณวีร์ สมยศ   นาย 1767 

125350901043-928   วราพร ภู่เจริญ   นางสาว 1768 

125350901027-229   วรุฒ ตาเหยบ   นาย 1769 

125350901086-830   วิโรจน์ วรรณเวช   นาย 1770 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350901042-131   ศาศวัต ชัชวัสวิมล   นาย 1771 

125350901082-732   ศิริเกศ ปั้นเทียน   นางสาว 1772 

125350901072-833   สุรีรัตน์ พึ่งกสิกร   นางสาว 1773 

125350901037-134   หน่ึงฤทัย กายง   นางสาว 1774 

125350901029-835   อนุกูร คุ่ยไชยสงคราม   นาย 1775 

125350901034-836   อรรถพล บรรพตณรงค์   นาย 1776 

125350901020-737   อัญมณี เกิดเพชร   นางสาว 1777 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350902036-238   กมลชนก ชัยทอง   นางสาว 1778 

125350902023-039   กฤษณะ ฤกษ์งาม   นาย 1779 

125350902040-440   ชุติมา นาคนาม   นางสาว 1780 

125350902029-741   ฐานิดา รักษ์แพทย์   นางสาว 1781 

125350902011-542   ณัฐนิช ชัยรัตน์   นางสาว 1782 

125350902007-143   ณัฐพล มงคลขจรโชค   นาย 1783 

125050902009-544   ธิติมา ลิมป์โต๊ะสุวรรณ   นางสาว 1784 

125350902027-145   นัฐพงศ์ อิ่มเพชร   นาย 1785 

125350902038-846   เบญญาภา คําพึ่ง   นางสาว 1786 

125350902018-047   ปนัดดา ทัพโพชา   นางสาว 1787 

125350902037-048   ปัทมาภรณ์ วาศนพันธ์   นางสาว 1788 

125350902024-849   พิมพกานต์ บุญสว่าง   นางสาว 1789 

125350902044-650   พีระพล สารเสวก   นาย 1790 

125350902030-551   ไพลิน เนตร์สีเงิน   นางสาว 1791 

125350902035-452   วีระยศ เรืองฉ่าง   นาย 1792 

125350902041-253   แวเยาะ บือราโอะ   นางสาว 1793 

125350902003-254   ศิริรัตน์ นัยรัตน์   นางสาว 1794 

125350902009-955   สรานันท์ มะปรางทอง   นาย 1795 

125350902017-256   สาวิณี วันรักชาติ   นางสาว 1796 

125350902014-957   หทัยภัทร สิงคาลวนิช   นางสาว 1797 

125350902012-358   อรุณี สงจวง   นางสาว 1798 

125350901093-459   พงศธร ศรีวัฒนะ   ว่าท่ีร้อยตรี 1799 

125350901097-560   ปวีณา ทองอยู่   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1800 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์

หน้า 61/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด้านซ้าย)

125350902022-21   วรรณศิกา นามสอน   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1801 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135560601004-62   แคทลียา แปลงทุน   นางสาว 1802 เงิน

135350603070-93   ปาลิดา รชตกุลภรณ์   นางสาว 1803 

135350603017-24   พิมพ์วิไล ศรีพยัพ   นางสาว 1804 

135350603027-15   ภัทราวดี วงษาเนาว์   นางสาว 1805 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเสื้อผ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135350601047-16   จิราพร พึ่งเอี่ยม   นางสาว 1806 

135350601030-77   จีรวัสส์ สิทธิ   นางสาว 1807 

135350601032-38   ณัฏฐพันธ์ หิรัญเรือง   นาย 1808 

135350601044-89   ไตรรักษ์ มณีมาศ   นาย 1809 

135350601008-310   ธนวัน อินทการณ์   นางสาว 1810 

135350601042-211   ธีระศักด์ิ สีแสง   นาย 1811 

135350601027-312   ปริยาภัทร จีนเล้ียง   นางสาว 1812 

135350601041-413   ปรียาภรณ์ ทิพย์มาตย์   นางสาว 1813 

135350601036-414   ปวิชญา ฮวบเจริญ   นางสาว 1814 

135350601021-615   พรสุดา หมัดละ   นางสาว 1815 

135350601037-216   รมยกร สวัสดิรักษา   นางสาว 1816 

135350601022-417   รักชนก ไชยเย็น   นางสาว 1817 

135250601010-918   วรางคณา การะเกตุ   นางสาว 1818 

135350601007-519   ศิริรักษ์ วรธนิตกิจกุล   นางสาว 1819 

135350601046-320   สายสกุล สายดํา   นางสาว 1820 

135350601039-821   สิทธิพงษ์ พิสาชัย   นาย 1821 

135350601034-922   สุณิสา บุญประกอบ   นางสาว 1822 

135350601045-523   สุทธาภา วริวงศ์   นางสาว 1823 

135560601001-224   อมรรัตน์ แซ่คํา   นางสาว 1824 

135560601007-925   อรนภา แก้วแก่น   นางสาว 1825 

135350601049-726   โอ๋ บุตรนํ้าเพชร   นาย 1826 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135560602004-527   จรรยา สาเนียม   นางสาว 1827 

135350602006-628   จิระประภา ลอยดารา   นางสาว 1828 

135350602004-129   จิราพร กลัดพันธุ์   นางสาว 1829 

135350602005-830   จิราภรณ์ สอาดอ่ํา   นางสาว 1830 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.จิราพร จิตต์ภู่ภักดี
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135350602013-231   ณัฐพิมล ทรัพยเกษตริน   นางสาว 1831 

135560602002-932   ทวีพร ต้อมคํา   นางสาว 1832 

135350602034-833   นวรัตน์ ปัจฉิมาเอกพล   นางสาว 1833 

135350602031-434   นํ้าผ้ึง กรุงเกษม   นางสาว 1834 

135350602019-935   ปฏิมาพร อัตตัญญู   นางสาว 1835 

135350602011-636   ปรางทิพย์ วงค์แก้ว   นางสาว 1836 

135560602003-737   ปานิดา บัวทอง   นางสาว 1837 

135350602045-438   ผกายพร วรรณจันทร์   นางสาว 1838 

135350602043-939   พัชรินทร์ จันทะไพร   นางสาว 1839 

135350602039-740   วรรณวิสา รัตนะ   นางสาว 1840 

135560602001-141   วิภาวรรณ พิมพ์กลาง   นางสาว 1841 

135350602003-342   สุปราณี อําจุฬา   นางสาว 1842 

135350602030-643   โสภีร์ จันทา   นางสาว 1843 

135350602033-044   อนุชา ศรีคํา   นาย 1844 

135350602012-445   อภิสรา บุญญาหาร   นางสาว 1845 

135350602041-346   อรวรรณ หมัดเช่ียว   นางสาว 1846 

135350602046-247   อริศรา หิรัณย์ภิญโญภาศ   นางสาว 1847 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135350603045-348   กนกวรรณ กาญจนประดิษฐ์   นางสาว 1848 

135350603064-249   กรรณิการ์ ธรรมสวัสด์ิ   นางสาว 1849 

135350603042-050   กันภิรมณ์ พรหมดําเนิน   นางสาว 1850 

135350603087-551   กันยนา โฆษิตเสนีย์   นางสาว 1851 

135350603046-152   กุสุมา อัสแสง   นางสาว 1852 

135350603054-353   ขวัญแข ครองเพ็ชร   นางสาว 1853 

135350603077-654   จุติพร จันทร์น้อย   นางสาว 1854 

135350603007-355   จุรีภรณ์ บุญทอง   นางสาว 1855 

135350603036-256   จุฬารัตน์ ยิ้มจู   นางสาว 1856 

135350603015-657   เจวลี ดวงมาลา   นางสาว 1857 

135350603001-658   ชฎาพร ชูสุริแสง   นางสาว 1858 

135350603040-459   ณัชพล สุรพลวิวัฒน์   นาย 1859 

135350603090-960   ดวงกมล ทิวประทีป   นางสาว 1860 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135350603050-31   ธนสาร เลิศไกร   นาย 1861 

135350603025-52   ธมนวรรณ ชูใหม่   นางสาว 1862 

135350603003-23   นํ้าผ้ึง ชาติสกุลศักด์ิ   นางสาว 1863 

135050603053-14   บัญชา บุญราศรี   นาย 1864 

135250603073-75   ปทุมทิพย์ รัฐรินทร์   นางสาว 1865 

135350603057-66   ปวีณา ช่อสุวรรณ์   นางสาว 1866 

135350603048-77   ปัญญณัฏฐ์ สนเนียม   นางสาว 1867 

135050603005-38   ปาริชา ปิติพัสวี   นางสาว 1868 

135350603089-19   ปิยะรัตน์ ชุมวรรณ   นางสาว 1869 

135350603024-810   พรทิพย์ จันทร์ชมยง   นางสาว 1870 

135350603026-311   พัชรี กัณหากรณ์   นางสาว 1871 

135350603075-012   ภวดล แก้วมณี   นาย 1872 

135350603032-113   ภัทรวดี เบียดขุนทด   นางสาว 1873 

135350603058-414   ภุชงค์ คุณฉงวน   นาย 1874 

135350603020-615   ภูษิต เกี่ยวศรีกุล   นาย 1875 

135350603099-016   ยืนยง คําสีลา   นาย 1876 

135350603080-017   ยุทธนาพร หุ่นวงษ์เกษม   นาย 1877 

135350603022-218   ลัดดาวัลย์ อังคะฮาด   นางสาว 1878 

135250603058-819   วิทยา สนิทไทย   นาย 1879 

135350603043-820   วิภาดา พูลสวัสด์ิ   นางสาว 1880 

135350603068-321   วิศรุต เสือดอนกลอย   นาย 1881 

135350603016-422   วีระพล สมานหมู่   นาย 1882 

135350603069-123   ศตวรรษ พันเดช   นาย 1883 

135350603010-724   ศิริลักษณ์ กิตติสิทธิพงษ์   นางสาว 1884 

135350603091-725   ศุภวัฒน์ สาคุณ   นาย 1885 

135350603023-026   สัณหณัฏฐ์ แตงจั่น   นาย 1886 

135350603085-927   สุกัญญา จันทร์พวง   นางสาว 1887 

135350603009-928   สุดารัตน์ โพธิ์อ่อน   นางสาว 1888 

135350603059-229   สุนันทา สีทิม   นางสาว 1889 

135350603012-330   สุพรรณวดี ศรีม่วง   นางสาว 1890 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นิตยา วันโสภา
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135350603041-231   สุภนันท์ ไตรสุรัตน์   นางสาว 1891 

135350603079-232   สุมิตรตรา ธรรมโชติ   นางสาว 1892 

135350603098-233   อนุชา ผาสุพันธ์   นาย 1893 

135350603035-434   อมรรัตน์ ขันเงิน   นางสาว 1894 

135350603097-435   อาร์มญาดา เลาหะโชติ   นางสาว 1895 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135250604019-936   ขนิตฐา ชูชัยวุฒิพงศ์   นางสาว 1896 

135250604030-637   จรินทร์ทิพย์ ส่วนบุญ   นางสาว 1897 

135350604004-938   ฐิติญา ปานราม   นางสาว 1898 

135350604041-139   ณัฐพร ยุทธชัยสันติ   นางสาว 1899 

135350604009-840   นันทิตา ศรีปรุ   นางสาว 1900 

135350604014-841   บุศราวดี พุ่มพวง   นางสาว 1901 

135350604008-042   ปนิดา ฝาชัยภูมิ   นางสาว 1902 

135350604024-743   พรรนิภา ช่วยเกิด   นางสาว 1903 

135350604001-544   ภัทร์รวี พิรุฬห์รัตนากร   นางสาว 1904 

135250604001-745   ศรสวรรค์ ชาติสุทธิพงศ์   นางสาว 1905 

135250604007-446   ศศิธร รุ่งเรืองสิริกุล   นางสาว 1906 

135150604027-247   สดายุ แสนแก้ว   นาย 1907 

135350604046-048   สุนิษา แสงบุญ   นางสาว 1908 

135350604013-049   เสาวลักษณ์ สุขบุญ   นางสาว 1909 

135350601023-250   สุภาภรณ์ พันธุ์กอง   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1910 

คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075470304722-751   กวิสรา แป้นพรหม   นางสาว 1911 

075470304724-352   กัญชพร แซ่ล้ิม   นางสาว 1912 

075470304728-453   คัทรียา เนียมีดี   นางสาว 1913 

075470303724-454   จิราภรณ์ หมอยาดี   นางสาว 1914 

075470303710-355   จีราวรรณ เจริญสุข   นางสาว 1915 

075370303732-956   ชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม   นาย 1916 

075370303730-357   ชูเกียรติ พิทักษ์รักธรรม   นาย 1917 

075470303701-258   ณัฐกานต์ สังฆัสโร   นางสาว 1918 

075470304704-559   ณัฐชลัยย์ รัตนพรพิทักษ์   นาง 1919 

075470304705-260   ธนพล รัตนวรรณพาณิช   นาย 1920 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.จรูญ คล้ายจ้อย
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075270304717-11   ธัญรดี โตเผือก   นางสาว 1921 

075270306702-12   ธารรวี ศรีเด่น   นางสาว 1922 

075370306706-03   นันทรัตน์ ภู่เกตุ   นางสาว 1923 

075470303711-14   นุชาวดี แซ่ตั้น   นางสาว 1924 

075470304725-05   บุศรินทร์ ผลเจริญพงศ์   นางสาว 1925 

075470304719-36   ปรวิศา มหาสุข   นางสาว 1926 

075470304727-67   ปองหทัย วงษ์จันทร์   นาง 1927 

075470306710-08   ปิ่นอนงค์ นุ้ยมาก   นางสาว 1928 

075470304721-99   ผกาวรรณ กองสิน   นางสาว 1929 

075570303709-210   พิรุณ พวงเพชร   นางสาว 1930 

075470304720-111   ภัทรานิษฐ์ ธัมพีระวัฒน์   นางสาว 1931 

075470306712-612   มุกกรินทร์ สุมาริธรรม   นางสาว 1932 

075470304707-813   รัชนก เย็นศิริ   นางสาว 1933 

075370303717-014   วรรณภา อรัญญนาค   นางสาว 1934 

075470304717-715   วรลักษณ์ หาลาภ   นางสาว 1935 

075470304715-116   วรารัตน์ เอื้อสลุง   นางสาว 1936 

075270303802-217   ศิริรักษ์ บุญเต็ม   นางสาว 1937 

075570303710-018   ศิริวรรณ ชูตรัง   นางสาว 1938 

075470304718-519   สารินีย์ มีทับ   นางสาว 1939 

075270306703-920   สุปรียา สุขสุเมฆ   นางสาว 1940 

075470304716-921   สุภัตรา ขําโสภา   นางสาว 1941 

075470306705-022   สุรภีร์ กัลติวาณิชย์   นางสาว 1942 

075470303706-123   อนงค์ทิพย์ คุปพงษ์   นางสาว 1943 

075470304708-624   อภิสิทธิ์ ตันอ่วม   นาย 1944 

075270303801-425   อรนุช พานิชนก   นาง 1945 

075470304703-726   อัมรีย์ จริตงาม   นางสาว 1946 

075470304723-527   อารยา เจริญพร   นาง 1947 

075170304728-028   ธนวัน ทองคลองไทร   นาง 1948 

075470303725-129   บุญญาดา พาหาสิงห์   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1949 

075470304726-830   จินตนา ดานขุนทด   พันจ่าเอกหญิง 1950 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.ธนธัส ทัพมงคล

หน้า 66/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด้านขวา)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560303012-231   ชนกนันท์ เส้งโสต   นางสาว 1951 ทอง

075560303023-932   กันยามาส ละม่ังทอง   นางสาว 1952 เงิน

075560304619-333   อลิสา ยอดท่ีรัก   นางสาว 1953 เงิน

075560304665-634   กฤชนพัต สิงห์คํา   นาย 1954 

075560304076-635   กัลยรัตน์ รัศนุโยธิน   นางสาว 1955 

075350304033-336   จรรยพร เมฆศรีสวัสด์ิ   นางสาว 1956 

075350306029-937   จิรวรรณ นาสมผล   นางสาว 1957 

075560304653-238   จิราพร บูรณะชัย   นางสาว 1958 

075350303051-639   เจริญยุทธ วุฒิสาร   นาย 1959 

075560304010-540   ชนกวรรณ ฐิติถาวรวงศ์   นางสาว 1960 

075350304124-041   ชมภูนุช ทองประเสริฐ   นางสาว 1961 

075350304129-942   ชลบูรณ์ เตชะสวัสด์ิศิลป์   นาย 1962 

075350302027-743   ชาติชาย ประสพอารยา   นาย 1963 

075560304651-644   ชามาดา แสงแก้ว   นางสาว 1964 

075350304023-445   ญาณิศา พรพนมเวศน์   นางสาว 1965 

075350304009-346   ณัฐชยา รุ่งวัฒนสกุล   นางสาว 1966 

075350304060-647   ณัฐนันท์ คชสารเสรี   นางสาว 1967 

075350304038-248   ณัฐสุดา เพชรนุ้ย   นางสาว 1968 

075560304663-149   ทัศนีย์ ดําคํา   นางสาว 1969 

075560304602-950   ธนาภรณ์ อินปลัด   นางสาว 1970 

075350304068-951   นพวรรณ ศรียา   นางสาว 1971 

075350304029-152   นาตยา จําปาเรือง   นางสาว 1972 

075560304097-253   นิรมล อัมพรเดช   นางสาว 1973 

075350304097-854   เนตรชนก พันธ์ลิมา   นางสาว 1974 

075350307018-155   เบญจพร สมนึก   นางสาว 1975 

075350304123-256   เพ็ญพิชชา รัตนจริยาคุณ   นางสาว 1976 

075350302009-557   ภัทรานิษฐ์ ยิ้มปาน   นางสาว 1977 

075350303097-958   ภาสกร วิภาตะศิลปิน   นาย 1978 

075350304026-759   เมธาวี สีศิลป์สุพัฒนกุล   นางสาว 1979 

075560304650-860   เมธินี อาทรสกุลยศ   นางสาว 1980 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์บุญเรียม ทะไกรราช
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560304649-01   รุ่งทิวา ผันทอง   นางสาว 1981 

075560304648-22   วณิชชา พุ่มเพ็ง   นางสาว 1982 

075560303007-23   วรรณชนก ไกรเพชร   นางสาว 1983 

075350304018-44   วรรณวิภา ทุ่มกล่ิน   นางสาว 1984 

075560304736-55   วรรษมล คํามินทร์   นางสาว 1985 

075350304070-56   วรรัตน์ หลิมวุฒิกุล   นางสาว 1986 

075350304122-47   วิชัย เปล่ียนศรีเพ็ชร์   นาย 1987 

075560304605-28   วิมาดา ยะรังวงษ์   นางสาว 1988 

075350303095-39   วิศิษฐ์ เติบสุข   นาย 1989 

075350304016-810   ศรารัตน์ ประภาษานนท์   นางสาว 1990 

075350304134-911   ศศิชา อรุณรัตน์   นางสาว 1991 

075560304777-912   ศิริพัทธ์ เดชรัตนวิไชย   นาย 1992 

075560305036-913   สามารถ จันทนะโสตถิ์   นาย 1993 

075560304617-714   สุนิศา ประพันธ์เลิศ   นางสาว 1994 

075350304035-815   สุนิสา ฉลวย   นางสาว 1995 

075560304047-716   สุปราณี วันหมัด   นางสาว 1996 

075560304655-717   สุภาพร แย้มสุวรรณ   นางสาว 1997 

075350304066-318   สุภาวัลย์ ถาวรทอง   นางสาว 1998 

075350304093-719   สุรางค์ เชิดตระกูล   นางสาว 1999 

075560304618-520   หทัยทิพย์ สุพรรณ   นางสาว 2000 

075350304098-621   หน่ึงฤทัย เกิดน้อย   นางสาว 2001 

075350304126-522   อรญา คงแย้ม   นางสาว 2002 

075350307021-523   อรวรรณ มูลคํา   นางสาว 2003 

075560304656-524   อรอุมา พุ่มเชียงลํา   นางสาว 2004 

075350304027-525   อลีนา สมเกียรติประยูร   นางสาว 2005 

075350306023-226   อังคณา จันทร์ลา   นางสาว 2006 

075250316739-327   สุพิชญา อัศวอนันต์ตา   นางสาว 2007 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560304713-428   กนกภรณ์ แพทย์รัตน์   นางสาว 2008 

075560304624-329   กมลลัทธ์ ยิ่งสิรินวชัย   นางสาว 2009 

075560304647-430   กสิณ กุลธํารงศรี   นาย 2010 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด้านขวา)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350304125-731   กุลธร กิตติรุ่งโรจน์กุล   นางสาว 2011 

075560304060-032   เกศกนก เหมทานนท์   นางสาว 2012 

075560304609-433   เกษมณี นักพรม   นางสาว 2013 

075350305015-934   เจษฎากร เกตุแก้ว   นาย 2014 

075350302012-935   ชนัญญู มัญอิสระ   นางสาว 2015 

075350302055-836   ชวิศา โกเมนธรรมโสภณ   นางสาว 2016 

075560305015-337   ชิดชาย เอี่ยมประพฤติ   นาย 2017 

075560303013-038   ณัฐธิดา คงสวัสด์ิ   นางสาว 2018 

075560306005-339   ณัฐริกา สร้อยแสง   นางสาว 2019 

075350304044-040   ณิชนันทน์ ทัดสวน   นางสาว 2020 

075350304004-441   ดลรวี ภูริชญนันท์   นาย 2021 

075560304608-642   ดวงใจ ไชยเมืองพล   นางสาว 2022 

075560304082-443   ธนกฤต เหมือนทิพย์   นาย 2023 

075350304128-144   ธนวรรณ ตุ้มทอง   นางสาว 2024 

075350304135-645   ธนาพันธ์ คงฉาย   นาย 2025 

075350303091-246   ธัญสุดา สมชาติวงศ์   นางสาว 2026 

075350304061-447   ธิดา รุจิรดากุล   นางสาว 2027 

075350305011-848   นครินทร์ อังกุระวนิช   นาย 2028 

075350303058-149   นภัทร เทียมมณี   นางสาว 2029 

075350303090-450   นันฑาทิพย์ ถมธีระพิทักษ์   นางสาว 2030 

075350307023-151   บุษกร หมวกสังข์   นางสาว 2031 

075350307005-852   ปณิชา ไตรรัชดาพงษ์   นางสาว 2032 

075350303099-553   ปรมะ ดํารงฉายายน   นาย 2033 

075560304635-954   ประภัสสร ฝูงใหญ่   นางสาว 2034 

075560306001-255   ปิยะธิดา เรืองศรี   นางสาว 2035 

075350303094-656   ปิยาภา เกตุทอง   นางสาว 2036 

075350303066-457   ปุลิน ทัศน์ทอง   นางสาว 2037 

075350316733-458   เพชรลดา เปฏะกานนท์   นางสาว 2038 

075350306031-559   ภิญญาพัชญ์ สินมา   นางสาว 2039 

075560306004-660   มธุวัน อุงจิตต์ตระกูล   นางสาว 2040 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350306036-41   มะลิวัลย์ เสนีวงศ์   นางสาว 2041 

075560304092-32   เมธาสิทธิ์ จํานงเพียร   นาย 2042 

075560304610-23   ยุวดี ทองอ่อน   นางสาว 2043 

075350307032-24   รัตนาภรณ์ อาษานอก   นางสาว 2044 

075350304095-25   รุ่งอรุณ แซ่ล้ี   นางสาว 2045 

075560304062-66   วชิรา วชิรเดช   นางสาว 2046 

075350302035-07   วรรณวิภา ภาคสาลี   นางสาว 2047 

075350304028-38   วัชรินทร์ จอกแก้ว   นาย 2048 

075350302040-09   วัศพล อ่อนหยู่   นาย 2049 

075350304137-210   วิภาวี ทัศนวุฒิกุล   นางสาว 2050 

075560304823-111   วิลาวัณย์ สลีอ่อน   นางสาว 2051 

075350306026-512   วิลาวัลย์ เช่ียววิทย์   นางสาว 2052 

075350304036-613   วีรพล ภาษยะวรรณ   นาย 2053 

075350302031-914   ศศิธร อ่วมเกษม   นางสาว 2054 

075560304625-015   ศักด์ินรินทร์ ท่ังจันแดง   นาย 2055 

075350305120-716   ศุภกร สายประดิษฐ์   นาย 2056 

075560304027-917   สนธพร สวัสด์ิจารุวัฒน์   นางสาว 2057 

075350302073-118   สมเกียรติ คงวัฒนานนท์   นาย 2058 

075350302024-419   สิริขวัญ เอี่ยมแก้วประเสริฐ   นางสาว 2059 

075560304708-420   สุกัญญา พูนศรี   นางสาว 2060 

075560304664-921   สุจิตรา ย้อยพัลลบ   นางสาว 2061 

075560304643-322   สุจินดา นาพิรุณ   นางสาว 2062 

075350304073-923   สุนัดดา ชมมาพร   นางสาว 2063 

075350303040-924   สุภาวดี ชุณหะฉาย   นางสาว 2064 

075350306037-225   สุรศักด์ิ อุบาลี   นาย 2065 

075350304008-526   เสาวลักษณ์ ทองแจ่   นางสาว 2066 

075560303106-227   อมรรัตน์ บัวเอม   นางสาว 2067 

075560304006-328   อรพรรณ ภาคีวุฒิ   นางสาว 2068 

075560305029-429   อริสรา นุ่มมีศรี   นางสาว 2069 

075350316714-430   อลิศรา สุวรรณนาคินทร์   นางสาว 2070 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.พิฐชญาณ์ คาเนโกะ
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด้านขวา)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560304050-131   อลิสา อุ่นใจวงศ์   นางสาว 2071 

075350304022-632   อัจฉราวรรณ สุขสง่า   นางสาว 2072 

075560304046-933   อัญชุลี สร้อยแสงแดง   นางสาว 2073 

075350302038-434   อัฑฒยา เต่ารอด   นางสาว 2074 

075350304136-435   อุไรรัตน์ อิ่มใจ   นางสาว 2075 

075350303092-036   เอกสิทธิ์ แซ่ล้ิม   นาย 2076 

075560304626-837   เอื้อนทิพย์ บุญมา   นางสาว 2077 

075350304132-338   อมรรัตน์ อยู่เย็น   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2078 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560302232-739   กนกพร แซ่ล้ี   นางสาว 2079 

075350302030-140   กนกวรรณ ทาวิชัย   นางสาว 2080 

075560302231-941   กนกวรรณ ธนูศิลป์   นางสาว 2081 

075350302045-942   กาญจนา สุระแสง   นางสาว 2082 

075560302201-243   การุณย์ สิงหรา   นาย 2083 

075350302037-644   กิ่งอรุณ พันธ์พรหม   นางสาว 2084 

075350302046-745   กิตติยา ทองสนธิ   นางสาว 2085 

075560302225-146   กุลดา ส้ินโศรก   นางสาว 2086 

075560302023-047   คนึงนิตย์ ชูอําไพ   นางสาว 2087 

075560302027-148   จริญญา เจ็กเมืองไทย   นางสาว 2088 

075350302074-949   จิดาภา ไกรจริยานุสวัสด์ิ   นางสาว 2089 

075350302016-050   จิรวุธ วุฒิเกษ   นาย 2090 

075560302212-951   จิระประภา รัตนวรางกูร   นางสาว 2091 

075560302051-152   จิราพร เครือแก้ว   นางสาว 2092 

075560302014-953   จิราพร ท้วมสากล   นางสาว 2093 

075560302033-954   จิราภรณ์ จีนพุฒ   นางสาว 2094 

075560302052-955   จีราวัฒน์ ทรัพย์ศาสตร์   นางสาว 2095 

075350302011-156   จุฑามาศ วัฒนสินพาณิช   นางสาว 2096 

075560302222-857   จุฑารัตน์ หลีกเล่ียง   นางสาว 2097 

075560302037-058   เจนจิรา สุดเกษ   นางสาว 2098 

075350302050-959   เจริญศรี วัฒนธิติกุล   นางสาว 2099 

075350302053-360   ชฎาพร กาญจนชัยรัตน์   นางสาว 2100 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350302057-41   ญาณิศา แสงทอง   นางสาว 2101 

075350302061-62   ฑิฆัมพร เกตุเฉลียว   นางสาว 2102 

075350302072-33   ณัฐณิชา นุ่มโต   นางสาว 2103 

075350302068-14   ณัฐณิชา สุกาศ   นางสาว 2104 

075560302005-75   ณัฐนนท์ จงเจริญทรัพย์   นาย 2105 

075560302020-66   ณัฐพงศ์ ศิริกุลพัฒนผล   นาย 2106 

075350302032-77   ณัฐพล มณีสินธุ์   นาย 2107 

075560302241-88   ณัฐวุฒิ ส่งสาย   นาย 2108 

075350302033-59   ณิชกานต์ ประพัฒน์โพธิ์   นางสาว 2109 

075350302060-810   ดวงพร หงษ์ทอง   นางสาว 2110 

075350302064-011   เดือนเพ็ญ กันทวงค์   นางสาว 2111 

075560302039-612   ทัศนีย์ น่ิมเกิดผล   นางสาว 2112 

075350302058-213   ธนกร ทองเรืองวงค์   นาย 2113 

075350302029-314   ธนชิต นะมิ   นาย 2114 

075560302006-515   ธนพงศ์ ภักตร์กระจ่าง   นาย 2115 

075560302234-316   ธนพล ทัศมาลี   นาย 2116 

075560302202-017   ธนพล ประยูรประสพ   นาย 2117 

075460302077-918   ธนภรณ์ ทรงประไพ   นางสาว 2118 

075560302008-119   ธรรมนูญ ชูชัยวรกุล   นาย 2119 

075560302041-220   ธิดาวรรณ จันทรแจ้ง   นางสาว 2120 

075560302046-121   ธิติมา แฉล้ม   นางสาว 2121 

075560302024-822   ธิมาพร เภาเส็น   นางสาว 2122 

075560302007-323   นงคราญ คีรีแก้ว   นางสาว 2123 

075350302004-624   นนทพัทธ์ ปริวัฒนากูล   นาย 2124 

075560302040-425   นพดล วรรณา   นาย 2125 

075560302210-326   นพวรรณ ครรภาฉาย   นางสาว 2126 

075560302236-827   นฤชิต เครือเช้า   นาย 2127 

075350302039-228   นวพล ศรีรัตนประทีป   นาย 2128 

075560302230-129   นัชทรีย์ สมศิลา   นางสาว 2129 

075560302227-730   นาฎสินี เปรมปราศัย   นางสาว 2130 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.จารุณี กมลขันติธร
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350302028-531   นาลิน ช้ัวทอง   นางสาว 2131 

075350302003-832   นิสรีน อรุณโอษฐ   นางสาว 2132 

075350302069-933   นุชิต อินทร์ภิรมย์   นาย 2133 

075350302079-834   บัณฑิต เสียงใส   นาย 2134 

075350302020-235   เบญจภาคี งามสุภัคตระกูล   นางสาว 2135 

075560302240-036   ปรียานุช อัคราจินดากุล   นางสาว 2136 

075350302041-837   ปัทมา สุภชาติ   นางสาว 2137 

075560302204-638   ปิยวรรณ วัญญะโต   นางสาว 2138 

075350302059-039   พงศ์พัฒน์ โปธา   นาย 2139 

075560302012-340   พรนภา กล่ินจันทร์   นางสาว 2140 

075350302013-741   พรพิมล ช้างเจิ้น   นางสาว 2141 

075560302224-442   พฤษภา จุติกิต์ิเดชา   นางสาว 2142 

075350302014-543   พักตร์สุดา พัฒน์คุ้ม   นางสาว 2143 

075560302220-244   พัชรินทร์ ลาดํา   นางสาว 2144 

075350302019-445   พินนิตา จิราพิพัฒนชัย   นางสาว 2145 

075560302009-946   ภัทรียา ช่ืนศิริพรชัย   นางสาว 2146 

075350302015-247   ภัศรา วิลัยลักษณ์   นางสาว 2147 

075560302004-048   ภูเบศวร์ พัดปุย   นาย 2148 

075450302090-349   ภูริศร์ อายุเจริญกูล   นาย 2149 

075560302015-650   มาริษา ดวงสุวรรณ   นางสาว 2150 

075560302223-651   มินตรามาศ ปานน่ิม   นางสาว 2151 

075560302239-252   ยศพัทธ์ แจ้วชุ่มช่ืน   นาย 2152 

075350302051-753   ยุวดี บุญประเสริฐ   นางสาว 2153 

075350302010-354   รติภัทร พรมอ่อน   นาย 2154 

075350302071-555   รัชตพล แคล้วโยธา   นาย 2155 

075560302010-756   รัฐวรรณ ปรานีชน   นางสาว 2156 

075350302006-157   วงศกร พุ่มพยอม   นาย 2157 

075350302043-458   วนาลี ชูศรี   นางสาว 2158 

075560302205-359   วรนาถ ชูทิม   นาย 2159 

075450302089-560   วรบัญชา ปีกานนท์   นาย 2160 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์มันทนา รังษีกุล

หน้า 73/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350302062-41   วรรณวิภา รามโกมุท   นางสาว 2161 

075350302054-12   วรากรณ์ ธรรมนิตย์ถาวร   นาย 2162 

075350302008-73   วราภรณ์ บางประเสริฐ   นางสาว 2163 

075350302001-24   วิภาดา ทรัพย์ดี   นางสาว 2164 

075350302052-55   วิลาวัลย์ คุ้มศิริ   นางสาว 2165 

075560302215-26   วิวัฒน์ ชิขุนทด   นาย 2166 

075560302235-07   วีระพล พันหา   นาย 2167 

075560302019-88   ศรัญญา สมภา   นางสาว 2168 

075560302213-79   ศิริวรรณ เอี่ยมเจริญ   นางสาว 2169 

075560302013-110   ศุภลักษณ์ ไทยแท้   นางสาว 2170 

075560302229-311   ศุภวรรณ สิขันธกบุตร   นางสาว 2171 

075560302032-112   ศุภิสรา สุขกันตะ   นางสาว 2172 

075350302018-613   สมฤดี โตวายุนันทะ   นางสาว 2173 

075350302076-414   สมฤทัย พูลสมบัติ   นางสาว 2174 

075560302003-215   สรยุทธ เนืองนองนิล   นาย 2175 

075560302216-016   สรายุทธ ปัญญาประทีป   นาย 2176 

075350302022-817   สราลี งวนหอม   นางสาว 2177 

075350302021-018   สราวุธ บุญไพศาลดิลก   นาย 2178 

075350302067-319   สันติ คําเลิศ   นาย 2179 

075350302075-620   สิริการย์ วศิษฐสิริศรี   นางสาว 2180 

075460302022-521   สิริลักษณ์ จ้อยเจือ   นางสาว 2181 

075560302242-622   สุกัญญา กาญจนพิบูลย์   นางสาว 2182 

075350302056-623   สุจินตนา บุญขาว   นางสาว 2183 

075560302031-324   สุทธิพงษ์ สาคร   นาย 2184 

075350302005-325   สุนิสา สอนศิลป์ชัย   นางสาว 2185 

075560302001-626   สุพนิดา เสวกฉิม   นางสาว 2186 

075560302219-427   สุภากรณ์ นะสะโร   นางสาว 2187 

075560302025-528   สุภาวดี หนูรุ่น   นางสาว 2188 

075350302002-029   สุมนา เอี่ยมทอง   นางสาว 2189 

075560302221-030   อดิศักด์ิ สีหานาท   นาย 2190 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กําแหงหาญ

หน้า 74/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350302036-831   อติวิทย์ เจริญสุทธพันธ์   นาย 2191 

075560302203-832   อนุชิต จิตรเจริญวณิช   นาย 2192 

075560302002-433   อนุสรา พราหมมณี   นางสาว 2193 

075350302063-234   อรรถพล สุขเกษม   นาย 2194 

075350302023-635   อรรถวุฒิ มานะพัฒนานุกุล   นาย 2195 

075350302066-536   อรสา ยันตะพันธ์   นางสาว 2196 

075560302218-637   อังศุมาลี สวัสด์ิสุข   นางสาว 2197 

075560302028-938   อัมพวัน เคร่ืองไธสงค์   นางสาว 2198 

075560302228-539   เอกพงษ์ ฤทธิ์กล้า   นาย 2199 

075560302208-740   ไอรินทร์ ปัญจะชัย   นางสาว 2200 

075250302037-841   อภิญญา หนูเปีย   นางสาว 2201 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350303009-442   กนิษฐา เทศทิม   นางสาว 2202 

075350303013-643   กมลรัตน์ แก้วก่อง   นางสาว 2203 

075350303078-944   กษาน โตกิจพาณิชย์   นาย 2204 

075350303037-545   กัญญ์ภคภัค หนูงามพรสิงห์   นางสาว 2205 

075350303012-846   กัญญาลักษณ์ เอนกวนนท์   นางสาว 2206 

075350303075-547   กัลยา สีดาเสถียร   นางสาว 2207 

075560303903-248   กาญจนา โกสุม   นางสาว 2208 

075350303065-649   กานต์เมธา ธนวัฒนกุล   นาย 2209 

075350303087-050   กิตติ สุขสายชลธาร   นาย 2210 

075350303069-851   กิตติธัช เจริญทวีวัฒน์   นาย 2211 

075350303070-652   จักรพงษ์ แฝงฤทธิ์   นาย 2212 

075350303030-053   จิณห์จุฑา ขําภิบาล   นางสาว 2213 

075350303005-254   จิดาภา พูลสินกูล   นางสาว 2214 

075350303052-455   จิตติ จิตรวัฒนาฤกษ์   นาย 2215 

075560303920-656   จินตนา มาอุ้ย   นางสาว 2216 

075350303043-357   จินตนา มูฮําหมัดตอเฮด   นางสาว 2217 

075350303019-358   จุฑามาศ ใจโอบอ้อม   นางสาว 2218 

075560303001-559   เจนจิรา ปรางทอง   นางสาว 2219 

075350303048-260   ฉัตรวดี ศรีกระจ่าง   นางสาว 2220 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.จิรพร มหาอินทร์

หน้า 75/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560303967-71   ชญานิศ พูลทองคํา   นางสาว 2221 

075560303963-62   ชยุตม์พนธ์ ชํานาญศิลป์   นาย 2222 

075350303100-13   ชลลดา สุขมา   นางสาว 2223 

075560303956-04   ชัยมงคล ศรีสงคราม   นาย 2224 

075560303022-15   ชุติมา อยู่ใจดี   นางสาว 2225 

075560303117-96   ไชยพิศุทธิ์ เรือนแก้ว   นาย 2226 

075350303007-87   ฐนกร เศวตโพธิทอง   นาย 2227 

075350303096-18   ฐายินี ปิ่นคล้าย   นางสาว 2228 

075350303022-79   ฐิติพร โพธิศิริ   นางสาว 2229 

075560303952-910   ณัฐจิยาน์ เอี่ยมยิ้ม   นางสาว 2230 

075350303024-311   ณัฐพล ศรีเพ็ชร์   นาย 2231 

075350303017-712   ณัฐวุฒิ ไกรณรงค์   นาย 2232 

075350303011-013   ดวงกมล ประเดิมชัย   นางสาว 2233 

075560303104-714   ดวงกมล สังขกุล   นางสาว 2234 

075350303077-115   ดารณี ท่ังทอง   นางสาว 2235 

075350303098-716   ทวนทอง ทับทิม   นาย 2236 

075350303067-217   ทัชชุดา แก้วสอาด   นางสาว 2237 

075560303020-518   ทิชา ทรัพย์ศรี   นางสาว 2238 

075350303034-219   ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์   นาย 2239 

075250303100-320   ธนิน รัศมีขวัญ   นาย 2240 

075560303910-721   ธัญญลักษณ์ อําแพง   นางสาว 2241 

075560303019-722   ธัญวรัตน์ สุขประเสริฐ   นางสาว 2242 

075560303016-323   ธีรยา เช้ือรอด   นางสาว 2243 

075560303111-224   นนท์ณธี โรจศรีสุวรรณ   นาย 2244 

075350303071-425   นภาพรรณ เตมิยาจล   นางสาว 2245 

075560303901-626   นฤมล วงเหรียญทอง   นางสาว 2246 

075560303026-227   นัฐรีย์ จันทร์กระจ่าง   นางสาว 2247 

075560303003-128   นันทวรรณ คําเคน   นางสาว 2248 

075560303934-729   นาริน นามสาม   นางสาว 2249 

075460303916-730   นุจรี จิตตรัตน์   นางสาว 2250 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน

หน้า 76/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560303037-931   นุชนารถ แจ้งมงคล   นางสาว 2251 

075560303935-432   ประกายดาว นันสาแก้ว   นาง 2252 

075350303083-933   ปวีณ์นุช รอดกําพล   นางสาว 2253 

075350303031-834   ปวีณา ช้างน้อย   นางสาว 2254 

075560303005-635   ปวีณา เลาหภารากร   นางสาว 2255 

075560303004-936   ปาริชาต สายป้อม   นางสาว 2256 

075560303953-737   ปาริตา หงษ์กังวาล   นางสาว 2257 

075350303023-538   ปิติธร อุ่นเจริญดี   นางสาว 2258 

075350303018-539   ปิยพร คงกําเหนิด   นางสาว 2259 

075560303112-040   ผกามาศ เกื้อรอด   นางสาว 2260 

075350303049-041   พงศกร อรุณมิตร์   นาย 2261 

075350303101-942   พรพรรษา เวียงนนท์   นางสาว 2262 

075560303922-243   พรพิมล ทาต่อมวงศ์   นางสาว 2263 

075560303929-744   พรพิษ โพธิจักร   นางสาว 2264 

075350303054-045   พรไพลิน สุปันนา   นางสาว 2265 

075350303006-046   พรวิมล พงศ์พิริยะจิต   นางสาว 2266 

075560303926-347   พลอยประดับ ขุนทอง   นางสาว 2267 

075560303905-748   พลอยไพริน ตะเภาทอง   นางสาว 2268 

075350303056-549   พัชร มันทนานุชาติ   นาย 2269 

075350303008-650   พัชราภรณ์ รักประสงค์   นางสาว 2270 

075350303021-951   พัชรินทร์ ศุทธิวิโรจน์   นางสาว 2271 

075560303105-452   พิราวรรณ ทิพรัตน์   นางสาว 2272 

075350303081-353   พีรนันท์ เปี่ยมสิทธิ์   นางสาว 2273 

075560303103-954   ภัทรศยา สุขอุดม   นางสาว 2274 

075560303904-055   ภาวิณี ศรีลาศักด์ิ   นางสาว 2275 

075560303927-156   ภูมรินทร์ มีทรัพย์   นางสาว 2276 

075560303966-957   มณีนุช อุดทา   นางสาว 2277 

075560303107-058   มณีรัตน์ บัวแก้ว   นางสาว 2278 

075560303931-359   มาวี ผายพันธ์   นางสาว 2279 

075360303968-060   มุนี สายต่างใจ   นาย 2280 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นวรัตน์ ชวนะโชติ

หน้า 77/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350303041-71   เมธาวี สวัสด์ิเสวี   นางสาว 2281 

075560303029-62   เมวดี ถ้ําวัตร   นางสาว 2282 

075560303028-83   รจนา สะเทียนรัมย์   นางสาว 2283 

075560303006-44   รติรส มาพิบูลย์   นางสาว 2284 

075350303033-45   รัตนาวดี ขอพึ่ง   นางสาว 2285 

075560303916-46   รุจิรดา ใจแข็ง   นางสาว 2286 

075560303908-17   ละอองฝน สวัสดี   นางสาว 2287 

075560303021-38   วนัฎดา แป้นไพศาล   นางสาว 2288 

075350303073-09   วนิดา พรมเสน   นางสาว 2289 

075560303110-410   วรพล แก้วบัวดี   นาย 2290 

075350303079-711   วรรณพร พิพิธ   นางสาว 2291 

075350303045-812   วรรณพร ศรีเดช   นางสาว 2292 

075350303003-713   วรัญญา ดอกบัว   นางสาว 2293 

075560303038-714   วราภรณ์ เช้ือโนนแดง   นางสาว 2294 

075350303102-715   วราภรณ์ สุขประเสริฐศรี   นางสาว 2295 

075350303028-416   วลี แสงโสม   นางสาว 2296 

075560303035-317   วานิสสา มณีเนียม   นางสาว 2297 

075560303917-218   วิณา บุญสุนีย์   นางสาว 2298 

075560303034-619   วิภาดา พลเย่ียม   นางสาว 2299 

075560303024-720   วิมล เฉยฉาย   นางสาว 2300 

075560303943-821   วิไลภรณ์ แจงชู   นางสาว 2301 

075350303082-122   วิศิษฎ์ แสงพระจันทร์   นาย 2302 

075350303046-623   ศรัณย์ ธิจริยา   นาย 2303 

075560303962-824   ศรีวรรณ เอี่ยมอาจ   นางสาว 2304 

075560303039-525   ศวิตา วานิชกมลนันทน์   นางสาว 2305 

075560303911-526   ศิริขวัญ มาลิวงษ์   นางสาว 2306 

075560303959-427   ศิริพร พรรณเจริญ   นางสาว 2307 

075560303032-028   ศิโรรัตน์ อุทธศรี   นางสาว 2308 

075350303088-829   ศุภลักษณ์ คณะดี   นางสาว 2309 

075560303101-330   สมฤทัย ต้นพรหม   นางสาว 2310 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350303042-531   สรนาท ภิรมย์ภู่   นาย 2311 

075350303050-832   สัญญลักษณ์ ฉิมท้วม   นาย 2312 

075560303915-633   สายทอง วรรณรุกขี   นางสาว 2313 

075350303026-834   สาวิตรี ส่งเสริม   นางสาว 2314 

075350303068-035   สิทธิกานต์ สุขรักษาวงศ์   นาย 2315 

075350303053-236   สิทธิชัย หวังชูกลาง   นาย 2316 

075560303960-237   สิริวิมล หม่ืนเวช   นางสาว 2317 

075560303018-938   สุกันยา แสวงผล   นางสาว 2318 

075560303015-539   สุจิตรา ดีแป้น   นางสาว 2319 

075350303047-440   สุนารี พันมะณีย์   นางสาว 2320 

075560303036-141   สุประภา หอมยา   นางสาว 2321 

075350303010-242   สุปราณี แจ่มสงค์   นางสาว 2322 

075350303035-943   สุพาณี สีบ้าน   นางสาว 2323 

075350303016-944   สุภัทรา สุนทราภักดี   นางสาว 2324 

075560303108-845   สุภิญญา กันคง   นางสาว 2325 

075560303942-046   สุรชัย ชนชนะกุล   นาย 2326 

075350303103-547   สุรเชษฐ์ ลูกเพชร   นาย 2327 

075560303009-848   สุริษา นวลมา   นางสาว 2328 

075560303010-649   สุรีย์พร นาบํารุง   นางสาว 2329 

075350303055-750   สุวาธินี เผาะสูงเนิน   นางสาว 2330 

075350303036-751   อธิเบศร์ กําเหนิด   นาย 2331 

075560303939-652   อมร แดงวิบูลย์   นาย 2332 

075350303080-553   อมรชัย ชวนะโชติ   นาย 2333 

075350303020-154   อรพรรณ ประสพเนตร   นางสาว 2334 

075560303958-655   อรวรรณ มะโนรัตน์   นางสาว 2335 

075350303063-156   อรวรรณ อินจันทร์   นางสาว 2336 

075560303944-657   อริสรา อามาศ   นางสาว 2337 

075350303057-358   อลิษา ศรีทอง   นางสาว 2338 

075560303033-859   อัจฉรา โชคเจริญ   นางสาว 2339 

075350303027-660   อัจฉรา ทวีวัฒน์   นางสาว 2340 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์มนัส บุญวงศ์
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560303027-01   อัมพร ปักษาสุข   นางสาว 2341 

075350303074-82   อาทิตยา ทวีกาญจน์   นางสาว 2342 

075350303014-43   อานนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   นาย 2343 

075560303017-14   เอกลักษณ์ เฉลิมโฉม   นาย 2344 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075360305737-75   กนกพร กล่ินโลกัย   นางสาว 2345 

075260305903-56   กมลวรรณ แก้วน้อย   นางสาว 2346 

075350305057-17   กรณ์ เช้ือนิล   นาย 2347 

075350305026-68   กริช กุลหงวน   นาย 2348 

075350305005-09   กฤชญากร คงสวัสด์ิ   นางสาว 2349 

075460305719-310   กฤษณา ช้างงาม   นางสาว 2350 

075350305061-311   กานต์ ศิริมิตร์   นาย 2351 

075460305002-412   กิตติศักด์ิ มัสการ   นาย 2352 

075460305907-413   กิติพงษ์ แสงโพธิ์   นาย 2353 

075460305001-614   กิติยา โพธิ์กัน   นางสาว 2354 

075350305001-915   กุลเดช สาทอง   นาย 2355 

075350305021-716   คณาวุฒิ เอกนพมณี   นาย 2356 

075460305731-817   จรัญญา บุญตา   นางสาว 2357 

075560305043-518   จรัสวรรณ สุกิจโกวิท   นางสาว 2358 

075350305134-819   จริณญา ก้องวัฒนสินธุ์   นางสาว 2359 

075350305078-720   จักรพล เกตุสุขํา   นาย 2360 

075460305727-621   จันทนา กาญจนดิลก   นางสาว 2361 

075350305084-522   จาตุรนต์ เอี่ยมสําอางค์   นาย 2362 

075350305123-123   จิดาภา อิศเรศ   นางสาว 2363 

075350305027-424   จิรภัทร สงวนเผ่า   นาย 2364 

075460305908-225   จิระพันธ์ ละมูล   นางสาว 2365 

075350305025-826   จิราภณ ทรัพย์ประเสริฐ   นาย 2366 

075260305918-327   จิราวรรณ พาพันธุ์   นางสาว 2367 

075350305103-328   จุฑาวรรณ จินดาไทย   นางสาว 2368 

075460305702-929   จุไรรัตน์ กาลเศรณี   นางสาว 2369 

075350305013-430   ฉัตร วงศ์ปรีชากิจรุ่ง   นาย 2370 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560305024-531   ฉัตรพงษ์ ไชยเดชมงคลเลิศ   นาย 2371 

075460305916-532   ชญานุต์ จันทร์นาฝาย   นางสาว 2372 

075560305021-133   ชนม์ชนก ฉ่ําแสง   นาย 2373 

075350305066-234   ชนะนิตย์ ช่างเกวียน   นาย 2374 

075150305113-635   ชนัญญา จงฟุ้งเฟื่อง   นางสาว 2375 

075560305023-736   ชนาพร บุญมานะ   นางสาว 2376 

075350305119-937   ชนิดาภา ชฎาสานนท์   นางสาว 2377 

075460305921-538   ชลนิล ผดุงชาติ   นางสาว 2378 

075350305075-339   ชลลดา พิมพาเรือ   นางสาว 2379 

075350305105-840   ชํานาญ ชํานิเวสสะ   นาย 2380 

075460305027-141   ชุติมา สุทธิชัยวิบูลย์   นางสาว 2381 

075350305085-242   ไชยทัศน์ เตชพลังรักษ์   นาย 2382 

075350305136-343   ฐิติวัฒน์ เพิ่มมณีรัตน์   นาย 2383 

075350305141-344   ณฐอร ยานสาลี   นางสาว 2384 

075350305138-945   ณัฐชนน พานิชพัฒนากิจ   นาย 2385 

075350305032-446   ณัฐทยา มีกิ่ง   นางสาว 2386 

075350305125-647   ณัฐธอัตถ์ ชูช่วย   นาย 2387 

075350305004-348   ณัฐวดี เรืองรุน   นางสาว 2388 

075350305144-749   ณัฐวีร์ ทรัพย์เกิดปัญญา   นาย 2389 

075350305034-050   ณัฐศิษฏ์ จันทร์วุฒิคุณ   นาย 2390 

075350305140-551   ณัฐสิทธิ์ พันละออ   นาย 2391 

075460305902-552   ณิชาภา พรรณนา   นางสาว 2392 

075350305033-253   ดนุพล ศรนารา   นาย 2393 

075460305910-854   ดวงใจ แห้วใต้   นางสาว 2394 

075350305024-155   ดาลัด มุกค์ทรัพย์   นางสาว 2395 

075560305045-056   ตฤณ ราชา   นาย 2396 

075350305081-157   ทรงธรรม สาลํา   นาย 2397 

075460305704-558   ทรงพล ศรีประเสริฐการค้า   นาย 2398 

075350305076-159   ทองปลิว บุญเกษม   นาย 2399 

075350305044-960   ทิฆัมพร แตงอําไพ   นาย 2400 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ศิริรัตน์ ชํานาญรบ
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350305065-41   ธงไชย ตระกูลฤทธิ์   นาย 2401 

075350305073-82   ธนธร พลนอก   นาย 2402 

075250305132-43   ธนพัฒน์ ขอเหล็ก   นาย 2403 

075350305079-54   ธนวรรณ สุวรรณเมฆ   นางสาว 2404 

075350305108-25   ธนสาร จูจันทร์   นาย 2405 

075560305025-26   ธนะบูรณ์ กุลตันติวานิช   นาย 2406 

075350305088-67   ธนาธิป ธิติธนวณิช   นาย 2407 

075350305067-08   ธวัชชัย เล็กมาบแค   นาย 2408 

075350305058-99   ธันยพร รังสิโย   นางสาว 2409 

075350305016-710   ธํารงค์ อุทัยแสงไพศาล   นาย 2410 

075560305028-611   ธิดาภา พลอยเสง่ียมพงษ์   นางสาว 2411 

075350305003-512   ธิติพัทธ์ วงศ์จรัสชัย   นาย 2412 

075350305100-913   นพชัย อมตวีระกุล   นาย 2413 

075350305060-514   นภาพร จันทร์ดาคูณ   นางสาว 2414 

075350305130-615   นรวิชญ์ กุลละวณิชย์   นาย 2415 

075560305026-016   นริศรา มีมาก   นางสาว 2416 

075560305022-917   นฤพล ศักด์ิศิริรัตน์   นาย 2417 

075350305110-818   นัฐพงศ์ มาก๋ง   นาย 2418 

075350305055-519   นันทชัย เพ็ญศรีโชติ   นาย 2419 

075350305045-620   นาตยา จารณะพล   นางสาว 2420 

075560305012-021   นิชาภา ศรีเจริญ   นางสาว 2421 

075560305039-322   นิรมล คงอยู่   นางสาว 2422 

075460305722-723   นิวัฒน์ คันธี   นาย 2423 

075460305927-224   เนรียา เกษสกุล   นางสาว 2424 

075350305095-125   เบญจภา ม่วงกลม   นางสาว 2425 

075460305016-426   ประภัสสรณ์ มหาถาวรทรัพย์   นางสาว 2426 

075460305708-627   ปรารถนา สัจวรรณ์   นางสาว 2427 

075350305035-728   ปริษฐา มงคลแถลง   นางสาว 2428 

075460305901-729   ปวีณา ปานแดง   นางสาว 2429 

075460305705-230   ปัญญา บุญนาน   นาย 2430 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ดร.ศุภฉัตร ศิริเธียร
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350305020-931   ผ่องพรรณ ปัญญาบุญ   นางสาว 2431 

075460305717-732   พงษ์เพชร ธรรมนุช   นาย 2432 

075350305117-333   พรใจ หร่ิงเรไร   นางสาว 2433 

075350305012-634   พรชัย เชาว์ช่วงโชติ   นาย 2434 

075350305059-735   พรรณภา นวลปลอด   นางสาว 2435 

075460305922-336   พรรณี รุ่งแสง   นางสาว 2436 

075250305052-437   พลวิชญ์ อภินทนาพงศ์   นาย 2437 

075560305019-538   พัชรี สารภาค   นางสาว 2438 

075350305071-239   พิชญาภา ปานจันทร์   นางสาว 2439 

075560305001-340   พิชากร ประเสริฐศักด์ิ   นาย 2440 

075460305038-841   พิราวรรณ จันทร์ม่อม   นางสาว 2441 

075360305908-442   พีระภัทร์ คงคชสิงห์   นาย 2442 

075460305732-643   ไพลิน จันทร์ธานี   นางสาว 2443 

075460305724-344   ภราดร เมฆพูนลาภ   นาย 2444 

075350305142-145   ภัทรธีรา สมรวย   นางสาว 2445 

075350305102-546   ภาณุพงศ์ จิรชัยรัตนสิน   นาย 2446 

075350305112-447   ภาณุวัชร บุญภัทรรักษา   นาย 2447 

075560305002-148   เมธา เสมบุญหล่อ   นาย 2448 

075350305127-249   รพีพร พิกุลขาว   นางสาว 2449 

075350305069-650   รวีวรรณ ร่ืนรมย์   นางสาว 2450 

075350305054-851   รัชชุธร บัวประดิษฐ์   นาย 2451 

075350305009-252   รัชดาภรณ์ ทองวล   นางสาว 2452 

075350305106-653   ราชศักด์ิ ดีเหมาะ   นาย 2453 

075350305097-754   รามาส วงศ์คง   นาย 2454 

075350305133-055   ลลิตภัทร สุวีรยา   นางสาว 2455 

075350305064-756   วนิดา ปั้นเฉย   นางสาว 2456 

075360305736-957   วรธรรม สําอางค์ศรี   นาย 2457 

075250305094-658   วรพงศ์ วรคุณวิศิษฏ์   นาย 2458 

075350305040-759   วริศรา พุ่มอยู่   นางสาว 2459 

075350305070-460   วัชรภณ บาลนคร   นาย 2460 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์พรคิด อั้นขาว

หน้า 83/99



รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350305080-31   วัฒนะ บุญจันทร์   นาย 2461 

075460305931-42   วารี กุหลาบขาว   นางสาว 2462 

075350305121-53   วิราวรรณ เรืองจิตเกษม   นางสาว 2463 

075560305042-74   วิลาวัลย์ ปานนิล   นางสาว 2464 

075350305143-95   วีระวุฒิ ขันแข็ง   นาย 2465 

075460305703-76   ศิรินทิพย์ บุนนาค   นางสาว 2466 

075460305918-17   ศิริวรรณ ลําดวนหอม   นางสาว 2467 

075460305710-28   ศุภรี พิมพ์ทวด   นางสาว 2468 

075350305072-09   สมเกียรติ มลิทอง   นาย 2469 

075350305126-410   สราวุธ คงวิเชียรชีพ   นาย 2470 

075460305919-911   สรินพร อินทะจักร   นางสาว 2471 

075350305023-312   สหชัย เพ่งพินิจ   นาย 2472 

075460305039-613   สิทธิกร บัวแก้ว   นาย 2473 

075350305098-514   สิรินาถ วิบูลธิติกุล   นางสาว 2474 

075460305713-615   สุกัญญา พิมพ์ทํามา   นางสาว 2475 

075460305728-416   สุชาวดี ผ่องฉวี   นางสาว 2476 

075460305926-417   สุชีรา ศักด์ิเจริญ   นางสาว 2477 

075460305003-218   สุบงกช เพ่งไพฑูรย์   นางสาว 2478 

075350305107-419   สุรพันธ์ ดีมานพ   นาย 2479 

075350305006-820   สุรีรัตน์ ศรีสุนทร   นางสาว 2480 

075350305018-321   หน่ึงฤทัย คุ้มภักด์ิ   นางสาว 2481 

075460305712-822   หน่ึงฤทัย โยพันดุง   นางสาว 2482 

075350305139-723   ไหมลดา ม่วงไหมทอง   นางสาว 2483 

075460305718-524   อนุชา กลํ่าฉวี   นาย 2484 

075560305040-125   อภิวัฒน์ ต้ันเหลียง   นาย 2485 

075560305005-426   อมรเทพ อ้อพิมาย   นาย 2486 

075560305746-327   อมเรศ มณฑลผลิน   นาย 2487 

075350305030-828   อรจิรา แก้วเรือง   นางสาว 2488 

075350305051-429   อรวี แตงอ่อน   นางสาว 2489 

075350305029-030   อรสุภา ธรรมวงศ์วัฒน์   นางสาว 2490 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์พิพัฒน์พล ลาภอมรภิญโญ
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350305043-131   อริย์ธัช พงษ์ปาน   นาย 2491 

075460305923-132   อําพล ภูสิทธิ์   นาย 2492 

075350305113-233   อิสระพงศ์ คันทวี   นาย 2493 

075250305129-034   อิสระพงษ์ ต้ังสกุลเกียรติ   นาย 2494 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560306019-435   กนกวรรณ พูลโภค   นางสาว 2495 

075560306026-936   กัญพร ชุติวาณิชย์   นางสาว 2496 

075350306003-437   กัลยรัตน์ แย้มสัจจา   นางสาว 2497 

075560306021-038   กิตติญา เสนะสกุล   นางสาว 2498 

075350306044-839   เกรียงสิทธ์ ยังสกุล   นาย 2499 

075350306005-940   แก้วกัลยา พุทธสอน   นางสาว 2500 

075350306046-341   ขิม พิมพาศ   นางสาว 2501 

075560306039-242   จิณณพัต ดอนเหลือม   นางสาว 2502 

075350306042-243   จิรนันท์ ศรศรี   นางสาว 2503 

075560306027-744   จิระพงศ์ ช้างคํา   นาย 2504 

075560306015-245   จิราภรณ์ อินต๊ะมณี   นางสาว 2505 

075350306048-946   จิราภา แขมคํา   นางสาว 2506 

075560306022-847   จุฑาทิพย์ ธนาโอฬาร   นางสาว 2507 

075350306024-048   ชนิกา สุนา   นางสาว 2508 

075560306016-049   ชัชรินทร์ ถนอมเวช   นางสาว 2509 

075350306022-450   ชิดชนก เทพเสาร์   นางสาว 2510 

075350306021-651   ชินวัฒน์ เอี่ยมเหนือ   นาย 2511 

075350306019-052   ช่ืนจันทร์ เกนวิถี   นางสาว 2512 

075560306007-953   ชุติพล นฤภัย   นาย 2513 

075350306035-654   ฐิตาภรณ์ เนตรนิล   นางสาว 2514 

075350306049-755   ฐิติพร พันมหา   นางสาว 2515 

075350306043-056   ณัฐวัฒน์ ใจน้อย   นาย 2516 

075350306051-357   ตะวัน บุญชูเลิศรัตน์   นาย 2517 

075250306010-158   ทศพร บัญฑะมาลีกุล   นาย 2518 

075350306028-159   ทินาการ คงกะพันธ์   นางสาว 2519 

075350306011-760   ธัช เพชรรังษีตระกูล   นาย 2520 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.วราลี ศรีสมบัติ
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560306024-41   ธิติ แซ่ชี   นาย 2521 

075560306037-62   นฤมล ปิ่นสมบูรณ์   นางสาว 2522 

075560306012-93   นัฐพร กองเกิด   นาย 2523 

075350306034-94   นันทพร เปรมจิตต์   นางสาว 2524 

075560306003-85   นันทพร เหลืองทอง   นางสาว 2525 

075560306031-96   นํ้าทิพย์ ปทุมสูติ   นางสาว 2526 

075560306020-27   นุชจรี มนต์คาถา   นางสาว 2527 

075560306009-58   เนตรชนก ฤทธิ์สุข   นางสาว 2528 

075350306041-49   บุรุษ ชุมชูชาติ   นาย 2529 

075350306050-510   พงศ์ศักด์ิ อนุโลม   นาย 2530 

075350306007-511   พิราบพูน ปานแสง   นางสาว 2531 

075560306030-112   ภัทร์ธีรา โพธิ์งาม   นางสาว 2532 

075350306009-113   ภัทรานิษฐ์ มุ่งม่าน   นางสาว 2533 

075350306027-314   ภาวินี คําจันดี   นางสาว 2534 

075350306001-815   มณฑิชา สระบัวคํา   นางสาว 2535 

075560306025-116   มนฑาวีย์ วัฒนขํา   นางสาว 2536 

075350306045-517   มะลิ พรายแก้ว   นางสาว 2537 

075560306033-518   เมวิกา เครือสีดา   นางสาว 2538 

075560306028-519   รัตติยา จันทรประทัก   นางสาว 2539 

075350306008-320   รุ่งลาวัลย์ จงมีลาภอนันต์   นางสาว 2540 

075560306018-621   ลภัสรดา นาคพงศ์   นางสาว 2541 

075560306017-822   วราภรณ์ ฤกษ์ชัยศรี   นางสาว 2542 

075560306011-123   วราภรณ์ อิ่มเจริญ   นางสาว 2543 

075560306036-824   วิภาดา ภิรมย์โพล้ง   นางสาว 2544 

075560306002-025   วิโรษณา ชัยพล   นางสาว 2545 

075350306025-726   วิไลวรรณ์ ดาวกระจาย   นางสาว 2546 

075350306013-327   แววพิมพ์ มหาสิงห์   นางสาว 2547 

075560306008-728   ศรินรัตน์ รัตนเลิศ   นางสาว 2548 

075560306013-729   ศศิกิจจณัฐ ยอดนิล   นาย 2549 

075560306035-030   ศศิประภา กุลานุสนธ์   นางสาว 2550 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สนทยา เขมวิรัตน์
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560306014-531   ศิริลักษณ์ เช้ือจาด   นางสาว 2551 

075350306012-532   สโรชิน เพชรมณี   นางสาว 2552 

075350306020-833   สินีนาฎ วีระไร   นางสาว 2553 

075560306029-334   สุชญา ภูมิกาศ   นางสาว 2554 

075560306006-135   สุชาติ หัศกรรจ์   นาย 2555 

075350306032-336   สุดารัตน์ มุทนาเวช   นางสาว 2556 

075350306017-437   สุนีรัตน์ ดํารงค์ธวัช   นางสาว 2557 

075350306040-638   สุพรรณี จิตตะวงศ์   นางสาว 2558 

075350306004-239   สุรศักด์ิ โรจนสโรช   นาย 2559 

075560306038-440   สุวรรณา ภู่ดี   นางสาว 2560 

075350306010-941   อริสา สุขโต   นางสาว 2561 

075560306010-342   อรุณศรา ประโยชน์   นางสาว 2562 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350307006-643   กชพรรณ สาตสี   นางสาว 2563 

075350307026-444   กมลวรรณ สมพงษ์   นางสาว 2564 

075350307013-245   ชยภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา   นาย 2565 

075250307036-546   ธนิดา เพิ่มสา   นางสาว 2566 

075350307010-847   ธัญญาพร ทองเรือง   นางสาว 2567 

075350307031-448   ธันย์ชนก นันทลิขิตกุล   นางสาว 2568 

075350307017-349   นราธิป อินทสังข์   นาย 2569 

075350307016-550   ปณิศรา วิชัยดิษฐ   นางสาว 2570 

075350307028-051   พิไลวรรณ อะโนมา   นางสาว 2571 

075350307024-952   ภรณ์ทิพย์ พานทอง   นางสาว 2572 

075350307019-953   ภัสราภรณ์ นุ่มเจริญ   นางสาว 2573 

075350307034-854   วรกมล แซ่เอี้ย   นางสาว 2574 

075350307004-155   วราภรณ์ พ่วงจีน   นางสาว 2575 

075350307012-456   วลิญา เดชะผล   นางสาว 2576 

075350307011-657   ศิโรรัตน์ สุนทรอนุศาสตร์   นางสาว 2577 

075350307015-758   ศุทธินี แพงไพรี   นางสาว 2578 

075350307037-159   สรศักด์ิ เหมมาลา   นาย 2579 

075350307007-460   สุวิชา ลีรุ่งนาวารัตน์   นางสาว 2580 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์กุลิสรา ยงยิ่งประเสริฐ
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350307001-71   หัทยา สิทธิฉัตรทอง   นางสาว 2581 

075350307042-12   อัสมีดา อุเซ็ง   นางสาว 2582 

075350307036-33   อิทธิพงษ์ ทองแพง   นาย 2583 

075350307003-34   เอกภาพ ลาภเจือจันทร์   นาย 2584 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350316730-05   กนกวรรณ แดงจันทร์แก้ว   นางสาว 2585 

075350316716-96   จิรพันธ์ จันทรารมณ์   นาย 2586 

075350316718-57   ชาลี อุดมมหันติสุข   นาย 2587 

075350316738-38   ชิดาณัฐ จําปาไตร   นางสาว 2588 

075250316745-09   นวรัตน์ พรหมมี   นางสาว 2589 

075350316727-610   ประภาพรรณ โพธิเสถียร   นางสาว 2590 

075350316729-211   ปิยวรรณ โยธา   นางสาว 2591 

075350316715-112   พิมพ์พิศา จงจงประเสริฐ   นางสาว 2592 

075350316712-813   พิมพรรณ ประเสริฐสม   นางสาว 2593 

075250316744-314   รติมา เครือวงค์น้อย   นางสาว 2594 

075350316721-915   วรุตม์ เจียรพงศ์ปกรณ์   นาย 2595 

075350316731-816   ศุภกิตต์ิ วงศ์ต้ังสกุล   นาย 2596 

075350316732-617   หทัยธร สินธุพรม   นางสาว 2597 

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560304108-718   กนกพรรณ ไชยสวัสด์ิ   นางสาว 2598 

075560304672-219   กนกวรรณ มีภูคํา   นางสาว 2599 

075350304088-720   กนกวรรณ วรลักษณกุล   นางสาว 2600 

075560304014-721   กนกอร โฉมงาม   นางสาว 2601 

075560304689-622   กมลชณัฐฐ์ ประเสริฐศรี   นางสาว 2602 

075560304683-923   กมลชนก ทรงเขตร   นางสาว 2603 

075350304013-524   กมลพรรณ วิเศษ   นางสาว 2604 

075560304924-725   กรกานต์ หมีเงิน   นางสาว 2605 

075560304827-226   กรวดี หลาวแหลม   นางสาว 2606 

075560304742-327   กรัณฑา สัมฤทธิ์   นางสาว 2607 

075560304756-328   กฤตพร ชุมสุวรรณ   นางสาว 2608 

075560304069-129   กัญจนิกข์ ศรีคํา   นางสาว 2609 

075560304677-130   กัญญนันทน์ แสงสุข   นางสาว 2610 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.สารสิทธิ์ บุพพานนท์
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560304745-631   กัญญารัตน์ คีรีศรี   นางสาว 2611 

075560304707-632   กันตา ศักดารักษ์   นาง 2612 

075560304802-533   กันยา หงษา   นางสาว 2613 

075560304702-734   กาญจนา หล้าคํามี   นางสาว 2614 

075350304001-035   กิตติญา คงแก้ว   นางสาว 2615 

075350304065-536   กิตติธัช พาณิชย์ปรีชากร   นาย 2616 

075350304064-837   กิตตินันท์ วาณีฤทธิกุล   นาย 2617 

075560304113-738   กิตติยา อบอุ่น   นางสาว 2618 

075350304113-339   กิตติสัณห์ โชคสิริสวัสด์ิ   นาย 2619 

075560304711-840   กุลธิดา บุญสิทธิ์   นางสาว 2620 

075350304010-141   กุลพธู โชคสมัย   นางสาว 2621 

075350304105-942   กุลรวี พรหมหล้าวรรณ   นางสาว 2622 

075560304074-143   กุสุมา เงินอาจ   นางสาว 2623 

075560304130-144   เกวลิน นิลเพ็ชร   นางสาว 2624 

075560304623-545   เกวลี บัวผัน   นางสาว 2625 

075560304018-846   เกษมณี เบื้องบน   นางสาว 2626 

075350304075-447   ขนิษฐา งามสมชน   นางสาว 2627 

075560304659-948   ขนิษฐา ผลิผล   นางสาว 2628 

075560304049-349   ขนิษฐา พรเจริญศิริกุล   นางสาว 2629 

075560304035-250   ขนิษฐา วัลมาลี   นางสาว 2630 

075560304703-551   เขมนัล บํารุงเขต   นางสาว 2631 

075560304095-652   จรรยา อธิคมสวัสด์ิ   นางสาว 2632 

075560304690-453   จรัญญา ลําไยนุต   นางสาว 2633 

075560304081-654   จริยา ทิมทอง   นางสาว 2634 

075560304657-355   จันจิรา เทพวงศ์   นางสาว 2635 

075350304071-356   จิตรลดา ศักด์ิศรีพิพัฒน์   นางสาว 2636 

075560304733-257   จิตรา ศรีพงษ์   นางสาว 2637 

075560304067-558   จิตราภรณ์ โตนวล   นางสาว 2638 

075350304090-359   จิตลดา ว่องการ   นางสาว 2639 

075350304111-760   จินตนา บุญเกิด   นางสาว 2640 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์กําธร นิมิตภัทร
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560304087-31   จิรธร สีสังข์   นางสาว 2641 

075560304606-02   จิรประภา เคารพ   นางสาว 2642 

075560304121-03   จิรัชญา คล้ายคลึง   นางสาว 2643 

075560304026-14   จิราภา กองค้า   นางสาว 2644 

075560304671-45   จิราวรรณ จันทร์อุดม   นางสาว 2645 

075560304061-86   จุฑาพร ทิพพันโท   นางสาว 2646 

075460304680-87   จู แซ่เฉิน   นางสาว 2647 

075560304660-78   เจนจิรา ลอยเจริญ   นางสาว 2648 

075350304014-39   เจนจิรา ศรีทิน   นางสาว 2649 

075560304654-010   ฉัตรชัย เซียนประเสริฐ   นาย 2650 

075560304749-811   ฉันทิตา งามเจริญ   นางสาว 2651 

075560304070-912   ชญานิศ สอนสกุล   นางสาว 2652 

075350304080-413   ชณิกมล แซ่เล้า   นางสาว 2653 

075560304669-814   ชนากานต์ พันธุ์ประสิทธิ์   นางสาว 2654 

075350304057-215   ชนาพร ปริยดํากล   นางสาว 2655 

075560304128-516   ชนิกานต์ ไกรศรี   นางสาว 2656 

075350304100-017   ชนิตา แก้วนนท์   นางสาว 2657 

075560304022-018   ชลธิชา เรืองอุไร   นางสาว 2658 

075560304815-719   ชลลดา สิทธิโยธี   นางสาว 2659 

075350304140-620   ชัยวิวัฒน์ ผสม   นาย 2660 

075250304127-521   ชารินีย์ สุขสละ   นางสาว 2661 

075560304073-322   ชาลินี พันธุ์แก้ว   นางสาว 2662 

075350304094-523   ชาลี โลหะธนวณิชย์   นาย 2663 

075350304012-724   ชุติมา กตะศิลา   นางสาว 2664 

075560304003-025   ชุติมา กล่ินเจริญ   นางสาว 2665 

075560304740-726   ชุติมา ทองสัมฤทธิ์   นางสาว 2666 

075560304638-327   โชติมา ห้อยพู่   นางสาว 2667 

075350304054-928   ญาสินี เหลนพ่วง   นางสาว 2668 

075350304062-229   ฐาปณา จําปาคํา   นาย 2669 

075350304063-030   ฐิตาพร บุษษะ   นางสาว 2670 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350304091-131   ฐิติภา เกิดทองคํา   นางสาว 2671 

075560304825-632   ฐิติวรดา นิลเดช   นางสาว 2672 

075350304067-133   ฑิฆัมพร มีทองใส   นางสาว 2673 

075350304052-334   ณฐพล ทองสารี   นาย 2674 

075560304910-635   ณฐารินทร์ ฐิติภัทร์ศิริเดช   นางสาว 2675 

075560304075-836   ณัจยากาญจน์ โกศลสุวรรณ   นางสาว 2676 

075350304025-937   ณัฏฐาพร ยากล่ิน   นางสาว 2677 

075560304758-938   ณัฐชยา ปานสําราญ   นางสาว 2678 

075560304826-439   ณัฐธิดา ศรประพันธ์   นางสาว 2679 

075560304604-540   ณัฐปภัสก์ ศรีคํา   นางสาว 2680 

075350304120-841   ณัฐพงศ์ ศิริลาภธรรม   นาย 2681 

075560304039-442   ณัฐพล ประจักกะตา   นาย 2682 

075350304011-943   ณัฐริกา ส่านเพ็ชร   นางสาว 2683 

075350304002-844   ณัฐวรา แจ่มหล้า   นางสาว 2684 

075560304012-145   ณิชาภัทร สุวรรณดี   นางสาว 2685 

075560304762-146   ดวงกมล สายสิงห์   นางสาว 2686 

075560304678-947   ดวงแก้ว พะเยาว์   นางสาว 2687 

075560304691-248   ดวงเนตร พรมศร   นางสาว 2688 

075560304055-049   ดาริกา สิทธิศักด์ิ   นางสาว 2689 

075560304658-150   เดือนเพ็ญ ประคํามินทร์   นางสาว 2690 

075560304668-051   ตรีรัตน์ ทนานทอง   นางสาว 2691 

075560304909-852   ตาล สร้อยทอง   นางสาว 2692 

075560304088-153   ทรงพล เครือเนียม   นาย 2693 

075350304133-154   ทวีพร จิตตะโสภี   นางสาว 2694 

075560304676-355   ทวีพร โพนนางาม   นางสาว 2695 

075560304824-956   ทศพล ปัญญาขาว   นาย 2696 

075350304017-657   ทิฆัมพร วัฒนลีกุล   นางสาว 2697 

075560304760-558   ทิพเกล้า พุทธมงค์   นางสาว 2698 

075350304076-259   ทิพย์รัตน์ ศรีเดช   นางสาว 2699 

075560304083-260   ทิพาวรรณ บุญเถื่อน   นางสาว 2700 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สมศรี เวิ่นทอง
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560304737-31   ทิพาวรรณ แหยมพุ่ม   นางสาว 2701 

075560304782-92   ธนพร อินไชย   นางสาว 2702 

075560304911-43   ธนษมล ระรวยทรง   นางสาว 2703 

075350304102-64   ธนา ศรีคร้าม   นาย 2704 

075560304111-15   ธนาพร นํ้าดอกไม้   นางสาว 2705 

075560304640-96   ธนาภรณ์ โคตรุชัย   นางสาว 2706 

075560304822-37   ธนาวัฒน์ ทดดอน   นาย 2707 

075560304921-38   ธวัลรัตน์ สุจริตจันทร์   นางสาว 2708 

075560304127-79   ธัญญารัตน์ แก้วอนันต์   นางสาว 2709 

075350304109-110   ธัญทิพย์ พิชิตไชยพิทักษ์   นางสาว 2710 

075350304108-311   ธารณธร จริยะกุลดิลก   นาย 2711 

075560304102-012   ธารวิจิตร จงจริยเลิศ   นางสาว 2712 

075350304082-013   ธิดารัตน์ ใต้ชัยภูมิ   นางสาว 2713 

075560304803-314   ธิดารัตน์ สุวรรณพันธ์   นางสาว 2714 

075350304051-515   ธิติรัชต์ พรหมสุวรรณ   นางสาว 2715 

075560304652-416   ธีร์ธนัตถ์ จุลโพธิ์   นาย 2716 

075560304718-317   ธุวานนท์ ตู้แก้ว   นางสาว 2717 

075560304675-518   นพมณี ชมบ้านแพ้ว   นางสาว 2718 

075560304644-119   นภา โพธิ์ฆะวิวัฒน์   นางสาว 2719 

075350304086-120   นภารัตน์ ลาภเกิน   นางสาว 2720 

075560304645-821   นรมน อ้อไธสง   นางสาว 2721 

075560304700-122   นฤดล ธีระเถกิง   นาย 2722 

075560304729-023   นวพรรณ ตาบสกุล   นางสาว 2723 

075560304601-124   นันทนา มีสวัสด์ิ   นางสาว 2724 

075560304809-025   นันทนา ศรีรักษา   นางสาว 2725 

075460304122-126   นันทิดา รักศรี   นางสาว 2726 

075560304096-427   นัยรัตน์ จันทศร   นางสาว 2727 

075560304031-128   นํ้าเงิน ถิ่นวงษ์ม่อม   นางสาว 2728 

075560304912-229   นํ้าฝน เข็มทอง   นางสาว 2729 

075560304685-430   นํ้าอ้อย พานทอง   นางสาว 2730 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์วรรณวิมล นาคทัด
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560304613-631   นิธิวดี อมแย้ม   นางสาว 2731 

075560304767-032   นิภาวัลย์ ภัทรมัทนพร   นางสาว 2732 

075560304105-333   นิศมา ศรีแตงอ่อน   นางสาว 2733 

075350304110-934   นิศาพร ทองศิวะรักษ์   นางสาว 2734 

075560304780-335   นุจรีย์ พงษ์บรรเทา   นางสาว 2735 

075560304641-736   นุชจรี วิวัฒชยางกูล   นางสาว 2736 

075560304057-637   นุสรา จิรักษา   นางสาว 2737 

075350304045-738   เนตรชนก แก้วฉาย   นางสาว 2738 

075350304079-639   บุญสิทธิ์ อิทธิวิภาต   นาย 2739 

075350304119-040   บุษกร คงสวัสด์ิ   นางสาว 2740 

075560304093-141   บุษศรา ใจชุ่ม   นางสาว 2741 

075560304085-742   เบญจมาศ โพธิ์สวัสด์ิ   นางสาว 2742 

075560304738-143   ปทุมพร ทองไถ่ผา   นางสาว 2743 

075560304696-144   ปภัสสร แช่มช้อย   นางสาว 2744 

075560304748-045   ประภาพร กันทะอ่อน   นางสาว 2745 

075560304801-746   ประภาพร เบ้าทอง   นางสาว 2746 

075560304818-147   ประภาศรี แดงบรรจง   นางสาว 2747 

075350304056-448   ประสิทธิ์ กากเพชร   นาย 2748 

075350304085-349   ปริณดา ตันวัชรปาณี   นางสาว 2749 

075560304631-850   ปรีชา วงศ์สกุลชัย   นาย 2750 

075350304112-551   ปรีดาภรณ์ แววเพ็ชร   นางสาว 2751 

075560304812-452   ปวีณา วันทา   นางสาว 2752 

075560304684-753   ปานชนก จันทร์เติม   นางสาว 2753 

075350304089-554   ปาริชาติ เกตุทอง   นางสาว 2754 

075560304739-955   ปาริชาติ ปิยะทัศน์   นางสาว 2755 

075560304693-856   ปารีย์วัณย์ แก้วพลายงาม   นางสาว 2756 

075560304692-057   ปิยพร แสงชาติ   นางสาว 2757 

075560304089-958   ปิยะมาศ บัวโพธิ์   นางสาว 2758 

075560304094-959   ปุณยนุช ธีรศักด์ิสุนทร   นางสาว 2759 

075560304068-360   เปมิกา คงสําเร็จ   นางสาว 2760 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.อมรศิริ ดิสสร
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560304705-01   เปรมยุดา หลอมนาค   นางสาว 2761 

075560304131-92   เปี่ยมขวัญ พรหมวิภา   นางสาว 2762 

075560304008-93   พงศธร พวงวิจิตร   นาย 2763 

075560304751-44   พจนาค เจี่ยงเพ็ชร   นางสาว 2764 

075560304922-15   พนิตา พัฒนานุวัตร   นางสาว 2765 

075560304125-16   พรฉวี หาญศึก   นางสาว 2766 

075560304025-37   พรทิพย์ ยักสกุล   นางสาว 2767 

075560304056-88   พรพรรณ สายบุญ   นางสาว 2768 

075560304810-89   พรสุดา ไทยเจริญ   นางสาว 2769 

075560304719-110   พวงเพ็ชร รุ่งเจริญ   นางสาว 2770 

075560304021-211   พัชรกัญญ์ โชติธรรมรัตน์   นางสาว 2771 

075560304079-012   พัชราภรณ์ ชมภู   นางสาว 2772 

075460304757-413   พัชรินทร์ อนุจร   นางสาว 2773 

075560304769-614   พิกุล แช่มช้อย   นางสาว 2774 

075350304015-015   พิชชาภรณ์ แสนสุข   นางสาว 2775 

075560304918-916   พิมพ์ แซ่ม้า   นางสาว 2776 

075560304064-217   พิไลวรรณ พุทธประทานพร   นางสาว 2777 

075560304781-118   พิศมัย ละม่อมสาย   นางสาว 2778 

075560304779-519   พิศมัย อุ่นศิริ   นางสาว 2779 

075560304114-520   พิสุทธิ์ นิมิตไพฑูรย์   นาย 2780 

075350304021-821   พุฒิพงศ์ คําเสมอ   นาย 2781 

075560304744-922   พูลศิริ พูลกําลัง   นางสาว 2782 

075350304043-223   เพ็ญนิภา บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ   นางสาว 2783 

075350304034-124   ภัคจิรา ตรีชะวา   นางสาว 2784 

075560304699-525   ภัชรพร ทองจีน   นางสาว 2785 

075560304029-526   ภัทรนันท์ สินสวัสด์ิ   นางสาว 2786 

075350304106-727   ภัทราพร หนูจักร   นางสาว 2787 

075350304103-428   ภัทราพรรณ บุตะภักด์ิ   นางสาว 2788 

075560304709-229   ภัทราวรรณ นุ้ยมาก   นางสาว 2789 

075560304764-730   ภาณุกา เจียมสกุล   นางสาว 2790 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ศรีสุดา อินทมาศ
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560304766-231   ภาวิณี เผ่าจินดา   นางสาว 2791 

075560304765-432   มนชยา ปานสําราญ   นางสาว 2792 

075560304814-033   มนตรี จันทร์แป้น   นาย 2793 

075560304052-734   มนสิชา สยามนิกร   นางสาว 2794 

075350304006-935   มัชฌิมา ดวงบุปผา   นางสาว 2795 

075560304746-436   มัณฑนา สุขารมย์   นางสาว 2796 

075560304078-237   มัลลิกา เทียมสวัสดิ์   นางสาว 2797 

075350304141-438   มาลา เกิดตุ้ม   นางสาว 2798 

075560304019-639   มุกดา บัวอินทร์   นางสาว 2799 

075560304043-640   มุกระวี เขียวอ่อน   นางสาว 2800 

075560304747-241   ยุพา ลําเต็ม   นางสาว 2801 

075560304104-642   รจนา เช้ือต่าย   นางสาว 2802 

075560304639-143   รณพร คลังแก้ว   นาย 2803 

075560304757-144   รตบวร พงษ์ผา   นาย 2804 

075350304037-445   รสสุคนธ์ ขาวสว่าง   นางสาว 2805 

075560304110-346   ระพีพันธุ์ เจริญสุข   นางสาว 2806 

075560304673-047   รักสิตา อารีย์   นางสาว 2807 

075560304759-748   รัชฎาภรณ์ เชยชิต   นางสาว 2808 

075560304706-849   รัชนี บุญรัตน์   นางสาว 2809 

075350304031-750   รัชพงศ์ ตันบุญจิตต์   นาย 2810 

075350304074-751   รัฐกาล แสงจันทร์   นางสาว 2811 

075560304072-552   รัตติกานต์ จําปาขอม   นางสาว 2812 

075560304813-253   รัตติการ ไม้แก้ว   นางสาว 2813 

075560304106-154   รัตติยา นาคพุฒ   นางสาว 2814 

075560304710-055   รัตนา ดําคํา   นางสาว 2815 

075560304776-156   รารินทร์ ถาวงกลาง   นางสาว 2816 

075560304775-357   รุ่งฟ้า สาดศรี   นางสาว 2817 

075460304732-758   รุ้งรดา ฉ่ํานิตย์   นางสาว 2818 

075560304674-859   รุจิรา อุดมรัตน์   นางสาว 2819 

075560304024-660   ละอองทิพย์ จิรฉัตรโสภณ   นางสาว 2820 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ดวงดาว ทัศนประเสริฐ
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560304679-71   เลิศขวัญ ศรพรม   นางสาว 2821 

075560304621-92   วณิศ์ฐา เจริญเกียรติภากุล   นางสาว 2822 

075560304044-43   วนิดา หาญดํารงสุข   นางสาว 2823 

075350304084-64   วรนุช เช้ือทอง   นางสาว 2824 

075560304917-15   วรรณทนีย์ ดาบเพ็ชร   นางสาว 2825 

075350304142-26   วรรษชล จิตรเขม้น   นางสาว 2826 

075560304667-27   วราภรณ์ แก้วเจริญ   นางสาว 2827 

075350304116-68   วราภรณ์ มาวะดี   นางสาว 2828 

075560304614-49   วราภรณ์ สะอาด   นางสาว 2829 

075350304101-810   วลิดา ธเรษตรีศวร   นางสาว 2830 

075350304121-611   วศิน แก้วเจริญ   นาย 2831 

075560304077-412   วันวิสา แมลงภู่ทอง   นางสาว 2832 

075560304761-313   วันวิสาข์ จํารัสเศรณี   นางสาว 2833 

075560304807-414   วัลยาภรณ์ พนาพรสกุล   นางสาว 2834 

075560304098-015   วาสนา ส้มหวาน   นางสาว 2835 

075350304117-416   วิจิตรา จันทรกุล   นางสาว 2836 

075560304901-517   วิจิตรา เสียงเกษม   นางสาว 2837 

075560304920-518   วิภาวี จันทร์เทพ   นางสาว 2838 

075350304040-819   วิมล สีนาคสุก   นางสาว 2839 

075560304819-920   วิลาวัณย์ ซาพวง   นางสาว 2840 

075560304804-121   วีระยุทธ กิจวารี   นาย 2841 

075350304083-822   วุฒิชัย ต้ังเกษรานนท์   นาย 2842 

075350304127-323   ศรายุ ทรงประกอบ   นาย 2843 

075560304109-524   ศศิธร ถูนาแก้ว   นางสาว 2844 

075560304004-825   ศักด์ิดา วงษ์มณี   นาย 2845 

075560304058-426   ศิริพร เรืองแดง   นางสาว 2846 

075350304115-827   ศิริพิมพา ธนกิจจารุวัฒน์   นางสาว 2847 

075560304084-028   ศิริภรณ์ นามเมือง   นางสาว 2848 

075560304907-229   ศิริรัตน์ ปิ่นแก้ว   นางสาว 2849 

075560304925-430   ศิริรัตน์ หอมวงษ์   นางสาว 2850 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์จํานงค์ จันทโชโต
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560304923-931   ศิวาลัย ความดี   นางสาว 2851 

075560304734-032   ศุธัญ ลาภธนาวัฒน์   นางสาว 2852 

075350304087-933   เศกศักด์ิ เช้ือสวย   นาย 2853 

075460304734-334   สกุลศักด์ิ รักลอย   นาย 2854 

075560304642-535   สมฤทัย ดวงสวัสด์ิ   นางสาว 2855 

075560304750-636   สมฤทัย มุ่งผล   นางสาว 2856 

075350304007-737   สมฤทัย วังคีรี   นางสาว 2857 

075560304694-638   สมาพร สุวรรณานนท์   นางสาว 2858 

075560304688-839   สวรรยา เสียงเพราะ   นางสาว 2859 

075560304028-740   สายฝน สมนันท์   นางสาว 2860 

075560304808-241   สาวิตรี นกเล็ก   นางสาว 2861 

075560304919-742   สาวิตรี สุริวงศ์   นางสาว 2862 

075560304916-343   สุกัญญา คงจุ้ย   นางสาว 2863 

075560304681-344   สุฎารัฐ พลเทพ   นางสาว 2864 

075560304646-645   สุณิสา อยู่สงค์   นางสาว 2865 

075350304130-746   สุทธิพงษ์ มโนสกุลกิจ   นาย 2866 

075350304024-247   สุทินี กานทับ   นางสาว 2867 

075560304905-648   สุนทรี ขําวิลัย   นางสาว 2868 

075560304811-649   สุนิษา จันทรี   นางสาว 2869 

075560304615-150   สุนิสา ทองมี   นางสาว 2870 

075560304806-651   สุพรรษา ฉายจิตร   นางสาว 2871 

075350304107-552   สุพรรษา อัตตะเกษมสิริ   นางสาว 2872 

075560304620-153   สุพัฒตรา ฉิมคุ้ม   นางสาว 2873 

075560304697-954   สุพัตชา เทียบศิริปกรณ์   นางสาว 2874 

075560304763-955   สุพัตรา เทพสมรส   นางสาว 2875 

075350304039-056   สุพัตรา นิยมพันธ์   นางสาว 2876 

075560304698-757   สุภนิดา ไรตะคุ   นางสาว 2877 

075350304041-658   สุภัทร เมืองด้วง   นางสาว 2878 

075560304122-859   สุภัทรา คําโต   นางสาว 2879 

075560304115-260   สุภาพร โพธิ์ศรี   นางสาว 2880 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สมใจ ฉินธนะปทุมพร
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 49 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075350304131-51   สุภาภรณ์ ถือพลอย   นางสาว 2881 

075560304071-72   สุภาภรณ์ เผือกกลางเมือง   นางสาว 2882 

075560304013-93   สุมารินทร์ สนธิ   นางสาว 2883 

075560304119-44   สุรินีย์ บุญเกตุ   นางสาว 2884 

075560304637-55   สุวรรณา ขอนโพธิ์   นางสาว 2885 

075560304103-86   สุวิมล ทิพาศรี   นางสาว 2886 

075560304001-47   เสาวลักษณ์ สาระ   นางสาว 2887 

075350304081-28   โสภา เกษพานิช   นางสาว 2888 

075560304607-89   โสรยา หะดีเยาะ   นางสาว 2889 

075560304913-010   หทัยพร บุญศรีดา   นางสาว 2890 

075560304717-511   หฤทัย เฉลิมพิพัฒน์   นางสาว 2891 

075560304009-712   หฤทัย วิจิตรสมบัติ   นางสาว 2892 

075350304077-013   อธิป อติภัทรากูล   นาย 2893 

075350304139-814   อนงค์ สอนนิยม   นางสาว 2894 

075560304712-615   อนงลักษณ์ ศิลาลัย   นางสาว 2895 

075350304118-216   อภิชญา กุลอาบ   นางสาว 2896 

075350304003-617   อภิชิต คํากล่ิน   นาย 2897 

075560304904-918   อภิญญา ยืนยง   นางสาว 2898 

075560304063-419   อภินยา รังแก้ว   นางสาว 2899 

075560304914-820   อภิรดา กล่ินศร   นางสาว 2900 

075560304099-821   อมรรัตน์ กล่ินคง   นางสาว 2901 

075560304086-522   อมรรัตน์ เกิดสวัสด์ิ   นางสาว 2902 

075560304686-223   อมรรัตน์ แต้มคงคา   นางสาว 2903 

075560304053-524   อรจิรา แสงสมี   นางสาว 2904 

075560304603-725   อริสรา กิจประชุม   นางสาว 2905 

075560304045-126   อรุณี สาลี   นางสาว 2906 

075560304124-427   อลิษา นิลสาริกา   นางสาว 2907 

075350304005-128   อวิรุทธ์ วงศ์ชัยสถาพร   นาย 2908 

075560304680-529   อังคณา พุดกลํ่า   นางสาว 2909 

075560304616-930   อัจฉราพรรณ สาทิม   นางสาว 2910 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา
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รหัสเลขที่น่ัง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 49 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560304636-731   อัญชลี สร้อยแสงแดง   นางสาว 2911 

075560304768-832   อัญชลี สีหะวงษ์   นางสาว 2912 

075560304628-433   อาภาพรรณ จากเฮิง   นางสาว 2913 

075560304728-234   อุดมพร ทิศลาว   นางสาว 2914 

075560304902-335   อุไรวรรณ ใจดี   นางสาว 2915 

075560304116-036   อุษา เพ็ชแพง   นางสาว 2916 

075360304678-437   วันทนา พุ่มอํานวย   นางสาว 2917 

075350316704-538   จิรายุ ศิริชู   ว่าท่ีร้อยตรี 2918 

075350303061-539   ณัฐพงษ์ ปถมทรัพย์   ว่าท่ีร้อยตรี 2919 

075560302211-140   นฤเบศร์ พิมพ์พระจันทร์   ว่าท่ีร้อยตรี 2920 

075560302237-641   รัชพล ธนะวัฒนโสภณ   ว่าท่ีร้อยตรี 2921 

075350305031-642   สิทธิโชค ถ้วยทอง   ว่าท่ีร้อยตรี 2922 

075560302011-543   เสกสิทธิ์ เผ่าถนอม   ว่าท่ีร้อยตรี 2923 

075560302018-044   อิทธิกร ประพฤติงาม   ว่าท่ีร้อยตรี 2924 

075350304053-145   เชษฐา ไกรงู   ว่าท่ีร้อยตรี 2925 

075350304069-746   ณัฐพงศ์ กิจจาภัทร   ว่าท่ีร้อยตรี 2926 

075350304030-947   วรวิช บัวศรี   ว่าท่ีร้อยตรี 2927 

075350303001-148   กฤษณา โตเล้ียง   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2928 

075560302209-549   นฤมล ง่วนจร   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2929 

075560302017-250   รุ่งนภา วันทอง   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2930 

075560302207-951   วันวิสาข์ เปี่ยมอยู่สุข   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2931 

075560304695-352   ณัฐมน กาญจนพิบูลย์   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2932 

075560304687-053   พลอยชมภู บู่ศรี   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2933 

075560304908-054   สิริวิมล โปร่งฟ้า   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2934 

075560304090-755   สุนิศา เจริญสุข   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2935 

075560304048-556   อาวีนา กองจําปา   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2936 

075560304752-257   พัชราภรณ์ สุขชาติ   สิบโทหญิง 2937 

075560304755-558   สาคร ภาดี   สิบโทหญิง 2938 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับท่ี..........

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์อุมาพร สุทธิคุณ โอรัญรักษ์
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