
รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด้านซ้าย)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125370703513-71   จารึก ศรีอรุณ   นาย 1 

125670703505-82   เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน   นางสาว 2 

125370706505-03   นภษร จันทนโอ   นางสาว 3 

125370706509-24   เบญจวรรณ แสงอรุณ   นาง 4 

125370703515-25   มัทวัน พยัคฆนันทน์   นางสาว 5 

125370703510-36   วิไล สุทธิจิตรทิวา   นางสาว 6 

125470706505-07   ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ   นาย 7 

125370703508-78   สินีเนตร รักษา   นางสาว 8 

125370706507-69   อติชาติ สมบัติ   นาย 9 

125370706502-710   อนุสรณ์ ใจทน   นาย 10 

125370706504-311   อัมพวัน ยันเสน   นางสาว 11 

125370703506-112   อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์   นางสาว 12 

125570701507-813   ไอรดา สุดสังข์   นางสาว 13 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125660703033-214   ชยธร จันทร์เรีย   นาย 14 ทอง

125450703188-015   ธนาพงษ์ อ่อนคํา   นาย 15 เงิน

125450703032-016   กมลฉัตร อินทผลึก   นางสาว 16 

125450702024-817   เกรียงไกร ช่วยสงคราม   นาย 17 

125660706031-318   ชิดชนก ธนะเจริญ   นางสาว 18 

125660703028-219   ปิยนันท์ แสนกล้า   นางสาว 19 

125450703181-520   พรเพ็ญ ชะโรจน์บวร   นางสาว 20 

125450703033-821   พัชร บุญพร้อมอาษา   นางสาว 21 

125450702023-022   มาริษา หวังนิบิง   นางสาว 22 

125660706029-723   ศิรินภา โออิน   นางสาว 23 

125450702009-924   สุธาวัลย์ พัชรครุกานนท์   นางสาว 24 

125450706009-525   องอาจ คาบพิมาย   นาย 25 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450705018-726   กนกวรรณ ตรีสัตย์   นางสาว 26 

125660703025-827   กฤติมา นพกรมงคล   นางสาว 27 

125660705020-728   จันทร์เพ็ญ ทูลนอก   นางสาว 28 

125450701023-129   ฐิติรัตน์ โล่ห์งาม   นางสาว 29 

125660703013-430   ณัฐฐิติ บุญทรง   นาย 30 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง

หน้า 1/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 1 ด้านขวา)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450703159-131   ณัฐสิทธ์ิ ทวิชศรี   นาย 31 

125660701001-132   ณิชกมล เพ็งกลัด   นางสาว 32 

125660701005-233   ดรุณี มณีศรี   นางสาว 33 

125660703008-434   ธิดาทิพย์ ยิ่งกําแหง   นางสาว 34 

125450706027-735   ธีรภัทร ธนกิจสุนทรกุล   นาย 35 

125450706078-036   นฤมล อนุกูลพรชัย   นางสาว 36 

125450703121-137   ปทุมา คงกล่ินสุคนธ์   นางสาว 37 

125450706022-838   ปนัดดา ใหญ่มีศักด์ิ   นางสาว 38 

125660706039-639   ปวีณา พรหมทา   นางสาว 39 

125450703049-440   วรรณรดา กิจพิทักษ์   นางสาว 40 

125450705016-141   สุภาวดี ชื่นจิตร์   นางสาว 41 

125660706009-942   อรทัย ฉลาดลํ้า   นางสาว 42 

125350705013-843   ศรัณยู กุลยวุฒิภักด์ิ   นาย 43 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ้าและเคร่ืองแต่งกาย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125660701004-544   กนกวรรณ นวลสาหร่าย   นางสาว 44 

125450701008-245   กมลทิพย์ เหมชัย   นางสาว 45 

125450701005-846   กฤษฎา เวชนุเคราะห์   นาย 46 

125660701006-047   กิตติวรรณ ปิ่นท้วม   นางสาว 47 

125660701002-948   ขันติธร ปิ่นท้วม   นางสาว 48 

125450701031-449   จงรัก นวมนิ่ม   นางสาว 49 

125660701003-750   จิราภา ทองนวล   นางสาว 50 

125450701017-351   เจนจิรา ปี่ไทย   นางสาว 51 

125450701002-552   ฉัตร์พากาญก์ กัณล์ฑิรากุล   นางสาว 52 

125450701046-253   ชินดนัย ภูชิชย์พิโรดม   นาย 53 

125450701003-354   ดวงสุดา แสงนนท์   นางสาว 54 

125450701007-455   ทศวรรษ เวียงสันเทียะ   นาย 55 

125250701033-456   ทัตต์วรากร ช่วงรัศมิ์สกุล   นางสาว 56 

125450701044-757   ธนวัฒ ล้อมไธสง   นาย 57 

125250701044-158   ธนา จรุงพร   นาย 58 

125450701013-259   ธัญญลักษณ์ เอ่ียมชุติกุลสินธุ์   นางสาว 59 

125250701024-160   ธีรวัฒน์ แสวงศรี   นาย 60 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟช่ันผ้าและเคร่ืองแต่งกาย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450701048-81   ปิยาอร พวงเงิน   นางสาว 61 

125450701025-62   พงศกร สาตร์เวช   นาย 62 

125450701042-13   ภาณุมาส ณรงค์เลิศไพบูลย์   นางสาว 63 

125450701034-84   มานัส ฤทธิรงค์   นาย 64 

125450701039-75   รัชฎาภรณ์ พูนจันทร์   นางสาว 65 

125450701006-66   วรัญญา พวงคํา   นางสาว 66 

125450701047-07   วราภรณ์ พลันไธสง   นางสาว 67 

125450701043-98   ศิริลักษณ์ วงษ์ศิริ   นางสาว 68 

125450701038-99   ศิริวัฒน์ วรวงษ์   นาย 69 

125450701041-310   ศิริเศรษฐ ศุภลักษณ์หิรัญ   นางสาว 70 

125450701004-111   ศิวะพร สําเนียง   นางสาว 71 

125660701007-812   สุนิสา พูลสระคู   นางสาว 72 

125450701015-713   สุพัตรา เนียมชมภู   นางสาว 73 

125450701009-014   อภิสิทธิ์ แซ่ต้ัง   นาย 74 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450703182-315   กมลรักษ์ โรจนวงศ์   นางสาว 75 

125450703024-716   กมลวรรณ กาญจนไพศาสตร์   นางสาว 76 

125450703071-817   กษิดิศ เวชนุเคราะห์   นาย 77 

125450703038-718   กัญญานัฐ ตั้งจิตปฏิยุทธ์   นางสาว 78 

125450703057-719   กัณฐาภรณ์ แก้วเปี้ย   นางสาว 79 

125660703019-120   กาญจนา เย็นเปิง   นางสาว 80 

125450703042-921   กิตติมา นาคพล   นางสาว 81 

125450703128-622   กุลพรขวัญ วีรยารัศมิ์   นางสาว 82 

125450703099-923   เกียรติศักดิ์ ทองเชื้อ   นาย 83 

125450703080-924   ขนิษฐา ศิริสาร   นางสาว 84 

125450703109-625   คณิน เทิดธนสาร   นาย 85 

125450703126-026   คริษฐ์ หอมหวล   นาย 86 

125450703114-627   จันทิมา อินทรชัย   นางสาว 87 

125450703117-928   จิดาภา เหล่าพระจันทร์   นางสาว 88 

125450703087-429   จิตรรินทร์ จริงจิตร   นางสาว 89 

125660703021-730   จินตวีร์ อดทน   นางสาว 90 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์เชาวลิต อุปฐาก

หน้า 3/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 2 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450703195-531   จีระปภา เพ่ิมพูล   นางสาว 91 

125450703179-932   จุฑามาศ พฤกษพงค์   นางสาว 92 

125450703026-233   เจนจิรา โอฐสร้อยสําอางค์   นางสาว 93 

125450703016-334   ชญาวไล ไชยสิทธิ์   นางสาว 94 

125450703091-635   ชนาภา สอนใจ   นางสาว 95 

125450703152-636   ชลิตา ปิยะพันธ์   นางสาว 96 

125450703044-537   ชัยชนะ วิสุทธิศาสตร์   นาย 97 

125660703040-738   ชัยธวัฒน์ เกือบกลาง   นาย 98 

125450703017-139   ชาญณรงค์ ระกาศ   นาย 99 

125450703079-140   ชาญวิทย์ บุษบรรณ   นาย 100 

125450703183-141   ชิตาภา สีม่วง   นางสาว 101 

125450703122-942   ชุติมา กลึงพงษ์   นางสาว 102 

125660703031-643   ณัชชา ศรีลํ้า   นาย 103 

125660703026-644   ณัฐกานต์ รัตตะฤทธ์ิ   นางสาว 104 

125450703161-745   ณัฐกานต์ อยู่เล็ก   นางสาว 105 

125660703004-346   ณัฐชยา เปียแก้ว   นางสาว 106 

125450703180-747   ณัฐตาชา นุชนารถ   นางสาว 107 

125450703008-048   ณัฐธิดา ใจเกษมสําราญ   นางสาว 108 

125450703145-049   ณัฐวุฒิ ประจันตะเสน   นาย 109 

125450703190-650   ณัฐวุฒิ พัฒนาพลกรสกุล   นาย 110 

125450703106-251   ณัฐวุฒิ เรียงจาบ   นาย 111 

125450703078-352   ณัฐวุฒิ สุดตามัย   นาย 112 

125450703013-053   ณัฐสุรีย์ รัตนเสรีสุข   นางสาว 113 

125450703189-854   ณิชชารีย์ กันเกตุ   นางสาว 114 

125450703097-355   เณศรา สดชื่นแจ่มใส   นางสาว 115 

125450703028-856   ดวงพร ใจใสสุข   นางสาว 116 

125450703086-657   ดวงรัตน์ เย็นปรีชา   นางสาว 117 

125450703187-258   เดชาพันธ์ พิธิวัตโชติกุล   นาย 118 

125450703149-259   ทัชชญา พินิจสุขใจ   นางสาว 119 

125660703018-360   ทิฐินันท์ อารมย์เกล้ียง   นาย 120 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สุมภา เทิดขวัญชัย

หน้า 4/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450703200-31   ทิพรดา สายฟ้า   นางสาว 121 

125660703036-52   ทิราภรณ์ นวลศรี   นางสาว 122 

125660703035-73   ธนชัย ทองมา   นาย 123 

125660703042-34   ธนยุทธ เอ่ียมสอาด   นาย 124 

125660703020-95   ธรรมรัตน์ สิทธิบรรเจิด   นาย 125 

125450703107-06   ธวัชชัย ศรีสําราญ   นาย 126 

125450703113-87   ธวัลรัตน์ ปัญจโชติรัตน์   นางสาว 127 

125450703146-88   ธัญญา สมานรักษ์   นางสาว 128 

125450703169-09   ธัญลักษณ์ สีผ้ึง   นางสาว 129 

125450703120-310   นชา ธนขจรเกียรติ   นางสาว 130 

125450703176-511   นพดล วิลัยโรจน์   นาย 131 

125450703025-412   นภาพร เฟ่ืองผล   นางสาว 132 

125450703172-413   นภาเพ็ญ คงสุวรรณ   นางสาว 133 

125450703092-414   นฤมล อาศิรเมธี   นางสาว 134 

125450703154-215   นัชชา บุญเกิดนําผล   นางสาว 135 

125450703051-016   นัธทวัฒน์ ชาญนารถ   นาย 136 

125450703041-117   นาถชนก ทองหอม   นางสาว 137 

125660703005-018   นิตยา บุญเอ่ียมศรี   นางสาว 138 

125450703115-319   นิตยา อินทร์คํา   นางสาว 139 

125450703067-620   นิสาชล ตาลแวง   นางสาว 140 

125450703143-521   บุษบง ครุธานุชาติ   นางสาว 141 

125450703193-022   เบญจพร กมลสุวรรณ์   นางสาว 142 

125450703039-523   เบญจมาศ ปรีชากุล   นางสาว 143 

125450703018-924   ป.กาญจน์ ชิตเจริญ   นาย 144 

125450703129-425   ปฐวี ปักษี   นาย 145 

125450703110-426   ปณต โห้ยุขัน   นาย 146 

125450703153-427   ปภาณัฐ เอ่ียมพินพันธุ์   นางสาว 147 

125450703043-728   ประพันธ์ ภู่เจริญ   นาย 148 

125560703077-129   ประภัสสร บุญเอ่ียม   นางสาว 149 

125450703191-430   ปริยฉัตร แสงเนตร   นางสาว 150 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์

หน้า 5/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 3 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125660703027-431   ปวีณา เฉลียวไว   นางสาว 151 

125450703088-232   ปัญญ์ชลี ส่ือหงวน   นางสาว 152 

125450703030-433   ผกาวรรณ เกตุแย้ม   นางสาว 153 

125450703184-934   พรชนก อาษาสิงห์   นางสาว 154 

125450703053-635   พรทิพย์ มีพลกิจ   นางสาว 155 

125450703052-836   พรเพ็ญ กมลวรรณ   นางสาว 156 

125450703157-537   พรหมเทพ อภิชาติพัฒนศิริ   นาย 157 

125450703177-338   พลอยประภัส อธิโชคประพัฒน์   นางสาว 158 

125450703164-139   พิมพาภรณ์ จีนสุข   นางสาว 159 

125450703150-040   พุฒิธร ปิยะพันธ์   นาย 160 

125450703081-741   พุธิตา ชาศรพิทักษ์   นางสาว 161 

125450703199-742   เพ็ญพิชชา อุตระไชย   นางสาว 162 

125450703003-143   เพียงฟ้า วิชัยดิษฐ   นางสาว 163 

125450703020-544   แพรพรรณ คงเหมือน   นางสาว 164 

125660703034-045   ภควัต ชิตสุข   นาย 165 

125450703124-546   ภัทรสินี เนียมชุ่มรัตน์   นางสาว 166 

125450703002-347   ภัทราภรณ์ สุขสวัสดิ์   นางสาว 167 

125450703022-148   ภานุวัฒน์ แก้ววันนา   นาย 168 

125450703130-249   ภิรัฐพงศ์ ศรีเล็ก   นาย 169 

125660703016-750   มณฑนันท์ อนันตศิริ   นางสาว 170 

125450703174-051   มนชนก ชนะจิตต์   นางสาว 171 

125450703111-252   มยุรี อัศวรักษ์   นางสาว 172 

125660703039-953   มัทนียา สูญรอด   นางสาว 173 

125450703076-754   มีชัย มีบุญ   นาย 174 

125450703035-355   ยลดา สุดกิจ   นางสาว 175 

125450703118-756   รชนิศ เขียวขจี   นางสาว 176 

125660703032-457   ระพีพรรณ วัฒนาโภคยกิจ   นางสาว 177 

125450703102-158   รัชชประภา สิงห์ชู   นางสาว 178 

125450703011-459   รัชนี โคตสมบัติ   นางสาว 179 

125660703030-860   รัตนาพร เหมะธุลิน   นางสาว 180 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.วรรณภา หวังนิพพานโต

หน้า 6/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450703089-01   รุจิรัตน์ คงขันธ์ุ   นางสาว 181 

125450703144-32   รุจิรา ฮันเย็ก   นางสาว 182 

125450703151-83   ลลิตา อ้ิวชาวนา   นางสาว 183 

125450703074-24   ลักษิกา สุวรรณะโสภณ   นางสาว 184 

125450703134-45   วราภรณ์ อ่อนดี   นางสาว 185 

125450703047-86   วศินี อํ่าทับ   นางสาว 186 

125450703173-27   วิจิตตรา กล้าหาญ   นางสาว 187 

125450703023-98   วิภาดา ปินะถา   นางสาว 188 

125450703034-69   วิภาพรรณ สรรพพันธ์   นางสาว 189 

125660703022-510   วิลัยวรรณ ทุมพร   นางสาว 190 

125660703014-211   วิษณุพงษ์ ศรีบุญเพ็ง   นาย 191 

125450703196-312   วีรนุตร สุขทอง   นางสาว 192 

125450703056-913   ศรสวรรค์ ดําคง   นางสาว 193 

125450703100-514   ศราวดี หลํ่าวังช่วย   นางสาว 194 

125450703073-415   ศราวุธ โพธิ์นอก   นาย 195 

125450703194-816   ศศิกร สกุลไทย   นางสาว 196 

125450703066-817   ศศิภา อภิชนังกูร   นางสาว 197 

125450703021-318   ศศิมล ศรีกนก   นางสาว 198 

125660703007-619   ศศิวิมล กองแวง   นางสาว 199 

125350703029-620   ศักดิ์พิเชฐ คุ้มภัย   นาย 200 

125450703068-421   ศักรินทร์ จิตตานุภาพ   นาย 201 

125450703014-822   ศุขเกษม ล้ิมโสภาธรรม   นาย 202 

125450703055-123   ศุภลักษณ์ เอ่ียมท้วม   นางสาว 203 

125450703127-824   สถาพร เกตุแก้ว   นาย 204 

125450703119-525   สรกฤช เอมอ่ิมธรรม   นาย 205 

125450703132-826   สริตา ฤทธิ์มนตรี   นางสาว 206 

125450703125-227   สิตานันท์ ชัยรัตน์   นางสาว 207 

125450703001-528   สิทธิพงษ์ สมบูรณ์   นาย 208 

125450703142-729   สุกัญญา นามวงษ์   นางสาว 209 

125450703166-630   สุจิตรา งามนวล   นางสาว 210 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.วาสนา ขวยเขิน

หน้า 7/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 4 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450703093-231   สุชาดา มัญญู   นางสาว 211 

125660703037-332   สุฑารัตน์ แฝงเมืองครุธ   นางสาว 212 

125660703017-533   สุดารัตน์ รัตนบํารุง   นางสาว 213 

125450703012-234   สุนิสา โยประทุม   นางสาว 214 

125450703156-735   สุปราณี หงษ์ศาลา   นางสาว 215 

125450703163-336   สุภัสสร สามเกษร   นางสาว 216 

125450703138-537   สุภาพร จําปานิล   นางสาว 217 

125450703082-538   สุรศักดิ์ สงเคราะห์ชาติ   นาย 218 

125450703070-039   สุรอรรถ จันกระพ้อ   นาย 219 

125450703005-640   สุวรรณา จันทร์ทัสสะ   นางสาว 220 

125660703006-841   สุวิมล จาตุรัส   นางสาว 221 

125450703065-042   เสาวภา รอดกําพล   นางสาว 222 

125450703170-843   เสาวรส แดงสวัสด์ิ   นางสาว 223 

125450703064-344   เสาวลักษณ์ ผลประเสริฐ   นางสาว 224 

125450703031-245   อณุรัตน์ พงษ์พยัคฆ์   นางสาว 225 

125450703108-846   อนุชา หะรีเมา   นาย 226 

125450703147-647   อนุศักดิ์ หอมดิบ   นาย 227 

125150703137-148   อภิญญา  ธิติชาญกุล    นางสาว 228 

125450703084-149   อภิณัฐ วิสุทธิกากรกุล   นางสาว 229 

125660703015-950   อมรศักดิ์ พวงแก้ว   นาย 230 

125450703015-551   อมิตรา วิไลเลิศ   นางสาว 231 

125450703085-852   อรพรรณ สุดเสนาะ   นางสาว 232 

125450703148-453   อรวรรณ พลอยประเสริฐ   นางสาว 233 

125450703036-154   อัจจิมา สังข์ทอง   นางสาว 234 

125450703139-355   อาภาพร แซ่ล้ิม   นางสาว 235 

125450703160-956   อาภาภัทร เวชสวรรค์   นางสาว 236 

125450703045-257   อิสริยา บุญจันทร์   นางสาว 237 

125660703023-358   อุทุมพร คําบัวโคตร   นางสาว 238 

125450703140-159   อุรารัตน์ ใจซื่อ   นางสาว 239 

125450703075-960   เอนก ศรฟ้า   นาย 240 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.พจนีย์ บุญนา

หน้า 8/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450703069-21   โอภาส ไพรศักดาสกุล   นาย 241 

125560703003-72   ธีรกิจ สาธุจรัญ   นาย 242 

125560703004-53   สยาม บัวอ่อน   นาย 243 

125350703104-74   อดิศักดิ์ สิริวัฒนาพิบูลย์   นาย 244 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450705040-15   กัญติญา บุตรดา   นางสาว 245 

125450705072-46   กาญจนา บุญหนัก   นางสาว 246 

125450705066-67   ก่ิงมณี กุลพัฒนะพันธ์   นางสาว 247 

125450705041-98   กุสุมา วงษ์จําปา   นางสาว 248 

125660705005-89   จริยา ปัญญาดี   นางสาว 249 

125660705019-910   จารุณี ยศใจสุรินทร์   นางสาว 250 

125450705034-411   จีรนันท์ จันทร์พรหม   นางสาว 251 

125450705001-312   เจนจิรา พันธ์พุ่ม   นางสาว 252 

125450705023-713   ฐาปนา พุกประยูร   นาย 253 

125450705026-014   ฐิติมา เรืองอ่อง   นางสาว 254 

125450705070-815   ณัฐชา ทอมมัส   นางสาว 255 

125450705059-116   ณัฐพร จรรยาจรัสกุล   นางสาว 256 

125660705015-717   ณัฐยา จอมภา   นางสาว 257 

125450705022-918   ดวงกมล บุญชู   นางสาว 258 

125450705037-719   ธัญจิรา พ่วงสุข   นางสาว 259 

125450705008-820   ธัญญรัตน์ ศรีเนตร   นางสาว 260 

125450705074-021   ธันวัตถ์ ภาสพันธ์   นาย 261 

125450705044-322   ธิดา อินพรหม   นางสาว 262 

125450705068-223   ธีทัต ภู่ประดิษฐ์   นาย 263 

125660705028-024   นภัสสร ตันตุลา   นางสาว 264 

125450705024-525   นริศรา ภูคําตา   นางสาว 265 

125450705062-526   นักสิทธ์ พันธ์ุอุดม   นาย 266 

125450705058-327   นิสาวรรณ พรหมสมบัติ   นางสาว 267 

125660705023-128   บุญญา เรือแก้ว   นาย 268 

125660705002-529   บุษกร สมิทธิสถิต   นางสาว 269 

125660705004-130   เบญจมาภรณ์ สัตตะ   นางสาว 270 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์

หน้า 9/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 5 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450705051-831   เบญจรัตน์ วังนาค   นางสาว 271 

125660705003-332   ปวีณา นามจันดา   นางสาว 272 

125450705013-833   พงศ์ยศ พงศ์วัฒนาวิจิตร   นาย 273 

125450705069-034   พชรพล ศรัทธากุล   นาย 274 

125450705075-735   พรพรรณ ใจสูงเนิน   นางสาว 275 

125450705005-436   พิมพ์นิศา ทัศนวีระสิน   นางสาว 276 

125660705029-837   พิมพิศา เฉยกลาง   นางสาว 277 

125450705011-238   ภราณี แซ่แต้   นางสาว 278 

125450705021-139   ภิญญดา อัตตัญญู   นางสาว 279 

125450705029-440   ภูริมาส ยงเจริญชัยสิทธิ์   นางสาว 280 

125450705073-241   มณฑกานต์ อยู่เล็ก   นางสาว 281 

125660705006-642   มิ่ง ชูหมื่นไวย์   นาย 282 

125660705027-243   เมทินี ศรีเหนี่ยง   นางสาว 283 

125450705043-544   รัชนีพร ตระกูลสุนทร   นางสาว 284 

125660705022-345   รุ่งทิวา แซ่วะ   นางสาว 285 

125450705071-646   วชิรกานต์ ชลคีรี   นาย 286 

125450705064-147   วนาพร สังข์เรือง   นางสาว 287 

125660705001-748   วรรณภา กล่ันผล   นางสาว 288 

125450705061-749   วรรณภา จริยะมา   นางสาว 289 

125450705045-050   วริศรา เรืองรองรัตนา   นางสาว 290 

125660705026-451   วิลาวัลย์ เพ็งเรือนงาม   นางสาว 291 

125660705017-352   วิไล เตชะพนาลัย   นางสาว 292 

125450705020-353   ศศิธร จันทรุทัย   นางสาว 293 

125450705007-054   ศศินุช คงคาสุวรรณ   นางสาว 294 

125450705035-155   ศุภกร ทองสุภา   นาย 295 

125450705010-456   ศุภรักษ์ ศรีมนตรี   นางสาว 296 

125560705020-957   สงกรานต์ เมฆแย้ม   นาย 297 

125660705011-658   สนั่น ถนัดทาง   นาย 298 

125660705025-659   สิทธิศักด์ิ สิริสุทธิ์   นาย 299 

125450705039-360   สุนิศา ทองอยู่   นางสาว 300 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง

หน้า 10/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450705049-21   สุพรรณี อุ่นเจริญ   นางสาว 301 

125450705009-62   สุรีรัตน์ นิลกําแหง   นางสาว 302 

125660705010-83   เสลมาน โพธ์ิพ่ึง   นาย 303 

125450705050-04   เสาวลักษณ์ พงษ์พิลา   นางสาว 304 

125450705028-65   อภิรักษ์ หล่อไพบูลย์   นาย 305 

125660705018-16   อรวรรณ แก้วเก้า   นางสาว 306 

125450705032-87   อวยพร พรรณธนะ   นางสาว 307 

125660705016-58   อังคณา มาลา   นางสาว 308 

125350705023-79   ศตพล ศุภวาที   นาย 309 

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450706094-710   กชพร คงแสงชู   นางสาว 310 

125450706033-511   กรรณิภา บั้งทอง   นางสาว 311 

125660706003-212   กฤษณ บริสุทธิ์   นาย 312 

125660706005-713   กฤษณะ จันทร์ขอนแก่น   นาย 313 

125660706040-414   กานต์ธีรา จ่าพันดุง   นางสาว 314 

125450706068-115   กิตติยา เอ่ียมใจกล้า   นางสาว 315 

125660706008-116   จักรกฤช ลีคําโหมง   นาย 316 

125450706080-617   จักรกฤษ ชนะชาญ   นาย 317 

125660706018-018   จุไรรัตน์ พัฒนภากรณ์   นางสาว 318 

125450706021-019   ฉัตรเพ็ชร ชมใจ   นาย 319 

125450706034-320   ชนนิกานต์ เปรมสวัสดิ์   นางสาว 320 

125450706041-821   ชลธิชา ทรายทอง   นางสาว 321 

125660706038-822   ฐิตินันท์ แสงอรุณ   นางสาว 322 

125450706008-723   ณัฐดนัย เกาะหาร   นาย 323 

125450706016-024   ณัฐทิพย์ โชคชัยพาณิชย์   นางสาว 324 

125660706032-125   ณัฐพงษ์ คูนาโคก   นาย 325 

125450706096-226   ณัฐพล เข็มแดง   นาย 326 

125660706010-727   ณัฐหทัย สีนอ   นางสาว 327 

125450706030-128   ดุลย์ธนัตถ์ เกิดไพโรจน์   นาย 328 

125450706062-429   ถิรเดช โจซิ้ม   นาย 329 

125450706025-130   ทัศนีย์ แก้ววิชิต   นางสาว 330 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สุริยา เทพิน

หน้า 11/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 6 ด้านขวา)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450706019-431   ธนกร เปล่ียนพิทักษ์   นาย 331 

125660706012-332   ธัญลักษณ์ โคกกรวด   นางสาว 332 

125450706095-433   นันธกร นามรส   นางสาว 333 

125450706082-234   นาตาชา แวลุน   นางสาว 334 

125450706004-635   นาวิยา ดอกรักษ์   นางสาว 335 

125660706006-536   นิตยา เพ็งเภา   นางสาว 336 

125660706030-537   นุชนาฏ แซ่อ๋อง   นางสาว 337 

125450706029-338   นุดา มั่งเจียม   นางสาว 338 

125450706015-239   ปณิธาน งามละม่อม   นางสาว 339 

125450706090-540   ประภาศิริ พูลสวัสด์ิ   นางสาว 340 

125450706074-941   พรกนก หรรษาจารุพันธ์   นางสาว 341 

125450706060-842   พรทิพย์ อินทโชติ   นางสาว 342 

125450706047-543   พิริยาพร สิงหาพันธุ์   นางสาว 343 

125450706058-244   เพชรกมล ปณิธานธรรม   นางสาว 344 

125450706086-345   เพชรัตน์ สิโนรัตน์   นางสาว 345 

125450706061-646   ภทรมน นวลจันทร์   นางสาว 346 

125450706031-947   ภัทรชัย อาพัดนอก   นาย 347 

125450706056-648   ภานุมาศ เกิดโภคา   นางสาว 348 

125450706075-649   มัลลิกา อํ่าเมือง   นางสาว 349 

125450706059-050   เมทินี ทิพพิมาร   นางสาว 350 

125450706005-351   ยุทธภูมิ ชุมภูรัตน์   นาย 351 

125450706020-252   รัตนาพร อุเทนสุต   นางสาว 352 

125660706007-353   ฤดีรัตน์ ไตรสวัสดิ์วงศ์   นางสาว 353 

125660706041-254   ลลิตา ปิ่นมังเล   นางสาว 354 

125450706057-455   วรดา อินทรักษ์   นางสาว 355 

125450706045-956   วัชรพงษ์ ม่วงไหมทอง   นาย 356 

125450706006-157   วัชระ อุปรัง   นาย 357 

125450706091-358   วีรินทร์ วิชญะเชาว์เลิศ   นางสาว 358 

125660706013-159   ศรีสมร สุวรรณโมกข์   นางสาว 359 

125660706004-060   สถาปัตย์ เรียงปาน   นาย 360 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.มานิตย์ แก้ววงษ์ศิริ

หน้า 12/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด้านซ้าย)

 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450706072-31   สาวิตรี ชัยบรรลือ   นางสาว 361 

125450706002-02   สิทธิศักด์ิ สร้อยศรี   นาย 362 

125450706098-83   สิริวรรณ สุขประวัติ   นางสาว 363 

125660706016-44   สุทธาสินี สุทธินิยม   นางสาว 364 

125660706015-65   สุนิสา อินทฤกษ์   นางสาว 365 

125660706011-56   สุนิสา เอ่ียมน้อย   นางสาว 366 

125450706017-87   สุพรรณีย์ ยามี   นางสาว 367 

125450706081-48   สุพัตรา สุดรักษ์   นางสาว 368 

125450706053-39   สุภัทรา รุ่งเรือง   นางสาว 369 

125450706049-110   เสฏฐวุฒิ สมณะ   นาย 370 

125660706025-511   แสงนภา โพธ์ิยวง   นางสาว 371 

125450706092-112   หนึ่งฤทัย ศิลากุล   นางสาว 372 

125450706042-613   อดิศร ว่องไว   นาย 373 

125450706001-214   อภิญญา งามพร้อมวงษ์   นางสาว 374 

125450706040-015   อรรถกร ภิญโญ   นาย 375 

125460706005-216   อรรถพล วงค์อินถา   นาย 376 

125450706087-117   อรรัตน์ รอดทิม   นางสาว 377 

125450706035-018   อรวรรณ สรุปราษฎร์   นางสาว 378 

125660706002-419   อริสา หลวงคณะ   นางสาว 379 

125450706010-320   อัษฎาวุธ โกพิมาย   นาย 380 

125450706079-821   อิทธิพัฒน์ ศุภผล   นาย 381 

125450706014-522   เอกลักษณ์ แถนสีแสง   นาย 382 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125350702033-123   กันต์สินี สุวรรณสุนทร   นางสาว 383 

125450702036-224   กานต์สิรี กัลยกร   นางสาว 384 

125450702029-725   จันทรา ธารธรรมวงศ์   นางสาว 385 

125450702017-226   จิตรลดา จูวันนะ   นางสาว 386 

125450702033-927   เจตนิพัทธ์ เพ็ชรรัตน์   นาย 387 

125450702006-528   ชลิดา ชาติน้ําเพชร   นางสาว 388 

125250702022-629   ฐิติพงษ์ กิมเฮง   นาย 389 

125450702037-030   นีรชา เสนาะเมือง   นางสาว 390 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ณัฐชยา เปียแก้ว

หน้า 13/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 7 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450702021-431   บุณยนุช ปรางละออ   นางสาว 391 

125450702030-532   มณีกาญจน์ ยอดสิงห์   นางสาว 392 

125450702035-433   ยลวรรณ กิตติจิตวรางกูร   นางสาว 393 

125450702025-534   รชตภร กล่ันทอง   นางสาว 394 

125450702032-135   วีรยา วิริยะสถาพร   นางสาว 395 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450704060-036   กมลขวัญ อินสุชาติ   นางสาว 396 

125450704051-937   จิราพร ทองนวล   นางสาว 397 

125450704026-138   จิราพรรณ ขาวคม   นางสาว 398 

125450704031-139   จีระภัทท์ เจริญรัตน์   นางสาว 399 

125450704081-640   เจตณัฐ เกล้ียงทอง   นาย 400 

125450704019-641   ชนาภา เจริญพงศ์   นางสาว 401 

125450704086-542   ชไมพร รุ่งแสง   นางสาว 402 

125450704072-543   ชุติมา เย็นแดง   นางสาว 403 

125450704032-944   ฐาปนี อังกระโทก   นางสาว 404 

125450704007-145   ณัฐพร รอดนิยม   นางสาว 405 

125450704078-246   ดาวส่อง สุขแจ่ม   นางสาว 406 

125450704076-647   ถิรวุฒิ ลือชาอภิชาติกุล   นาย 407 

125450704075-848   นัดตา อัตตะวิริยะสุข   นางสาว 408 

125450704074-149   นันท์ธนัตถ์ มณีจันสุข   นางสาว 409 

125450704011-350   บัณฑิตา บัวภูมิ   นางสาว 410 

125450704064-251   บุรินทร สอาดศรี   นาย 411 

125450704062-652   เบญญทิพย์ วังสินธ์สุขสม   นางสาว 412 

125450704028-753   ประวีณา สุดสงวน   นางสาว 413 

125450704010-554   ปวีณ์กร ไกรยะวุธ   นางสาว 414 

125450704024-655   ปาริชาติ พิมพ์วงศ์   นางสาว 415 

125450704065-956   ปาลิกา ศรีศักดิ์   นางสาว 416 

125450704067-557   พรจิตต์ อินทร์โต   นางสาว 417 

125450704054-358   พรรษพล แจงเล็ก   นาย 418 

125450704055-059   พลอยไพลิน สุขอะหลํ่า   นางสาว 419 

125450704027-960   ภิรมณ ภานุมาส   นางสาว 420 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์

หน้า 14/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450704018-81   มณฑลี สมพงษ์   นางสาว 421 

125450704084-02   มิ่งสยาม สินสุพรรณ์   นาย 422 

125450704052-73   รัตติยา ชนประชา   นางสาว 423 

125450704085-74   ลัดดาวัลย์ โพธิมูล   นางสาว 424 

125450704029-55   วรรษิกา โจ้นโทน   นางสาว 425 

125450704042-86   วัลลีญา นามจันทร์   นางสาว 426 

125450704066-77   วิระยา กฤตาภัย   นางสาว 427 

125450704006-38   วิริยา สายด้วง   นางสาว 428 

125450704063-49   ศศิภา เดสูงเนิน   นางสาว 429 

125450704058-410   ศุภานัน เมืองเงิน   นางสาว 430 

125450704073-311   สิริภา ร่มโพธิ์ทอง   นางสาว 431 

125450704013-912   สิริรักษ์ มาลัยทอง   นางสาว 432 

125450704056-813   สุชัญญา โพธิ์ศรี   นางสาว 433 

125450704014-714   สุดารัตน์ พ้นโศก   นางสาว 434 

125450704012-115   สุนิสา มาตรา   นางสาว 435 

125450704047-716   สุพนา สว่างคํา   นางสาว 436 

125350704005-517   สุภาภรณ์ ฮุยสุสดี   นางสาว 437 

125450704023-818   สุมิตรา สิทธิพล   นางสาว 438 

125450704004-819   อโณทัย แซ่จิว   นางสาว 439 

125450704016-220   อังคณา วรประสาทกุล   นางสาว 440 

125450704059-221   อุดมพร ตังป๊อก   นางสาว 441 

125450704083-222   เอมอร เขียวกลม   นางสาว 442 

125450703054-423   กัญจน์ คุนผลิน   ว่าท่ีร้อยตรี 443 

125450706066-524   คิว หนูฤทธิ์   ว่าท่ีร้อยตรี 444 

125450703133-625   กัญชพร สุขประเสริฐ   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 445 

125660706035-426   จิรนันท์ วนสันเทียะ   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 446 

125450703103-927   ทวนันท์ ศรีใส   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 447 

125450706039-228   ปัทมาพร สกุลแก้ว   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 448 

125450706032-729   ภิรมณ เรืองสมบูรณ์   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 449 

125450703104-730   สุณิชา ครบุรี   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 450 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นพพร สกุลยืนยงสุข

หน้า 15/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 8 ด้านขวา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055670403705-131   กมล สุภานัส   นาย 451 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055657042512-532   เกียรติกร วิจิตรเวชการ   นาย 452 

055657042502-633   คํานวณ วงค์สวัสด์ิ   นาย 453 

055657042514-134   เฉลิมพล เฮียบสุวรรณ   นาย 454 

055657042526-535   ณรงค์ เจริญสุข   นาย 455 

055657042533-136   นพวรรณ เจริญกิจ   นางสาว 456 

055657042532-337   พงษ์ชัย พงษ์ชวลิต   นาย 457 

055657042517-438   พรรัตน์ ศรีพัฒน์   นาย 458 

055657042516-639   พิจารณ์ สุริยวงศ์   นาย 459 

055657042511-740   พิสุทธิ์ จงเจนยุทธ์   นาย 460 

055657042529-941   ไพศาล พุ่มพงษ์   นาย 461 

055657042519-042   ภาณุวัฒน์ เพ็ชรใส   นาย 462 

055657042509-143   รังสี จุลโพธ์ิทอง   นาย 463 

055657042507-544   รัชนี ปาสาณพันธ์   นาง 464 

055657042528-145   วิทูรย์ ก่ิงนอก   นาย 465 

055657042534-946   ศานติ อธิยะ   นาย 466 

055657042503-447   ศุภการ ตรีชัยชญาการ   นาย 467 

055657042501-848   สงกรานต์ ลีรัตนชัย   นาย 468 

055657042513-349   แสนศักดิ์ ภาคลําเจียก   นาย 469 

055657042520-850   หะริน กุลพิทักษ์   นาย 470 

055470402503-651   ปฐมพงษ์ จํานงค์พันธ์   นาย 471 

055657042524-052   ไกรลาศ ศิริสรณ์   ว่าท่ีร้อยตรี 472 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450407018-253   จิรพงค์ จิตต์บํารุงสกุล   นาย 473 ทอง

055450404013-654   เกษมชัย สุวรรณสุขสิริ   นาย 474 เงิน

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450401082-455   เกียรติพงษ์ ชูจิตร   นาย 475 

055350404041-956   จักรพันธุ์ ภู่ระหงษ์   นาย 476 

055450403071-557   จักรี แต่ประเสริฐ   นาย 477 

055350404090-658   จันทนา ประดิษฐเทา   นางสาว 478 

055350401063-659   ทินธินาถ แก่นแฉ่ง   นาย 479 

055450407010-960   ธนภัทร ไตรรัตน์   นาย 480 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

หน้า 16/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055460401703-41   นิวัฒน์ กลํ่าเพ็ชร   พันจ่าตรี 481 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450401072-52   กฤติพงศ์ มะหิงษา   นาย 482 

055250401029-93   กฤษดา ต่อติด   นาย 483 

055460401716-64   กฤษดา เภาภาท   นาย 484 

055350401071-95   กษิด์ิเดช เกียรติพิมล   นาย 485 

055350401065-16   กายสิทธิ์ พงษ์ปาลิต   นาย 486 

055350401044-67   คณิน เรืองศาสตร์   นาย 487 

055350401006-58   จิตรภาณุ เฉลิมสิริมงคล   นาย 488 

055450401079-09   จินตนา เต็มเปี่ยมวัชโรทัย   นางสาว 489 

055450401007-110   จิระวัฒน์ ดอกแย้ม   นาย 490 

055350401052-911   จิราคม ล้ีสกุล   นาย 491 

055460401045-012   จิรายุ สายยนต์   นาย 492 

055250401044-813   เฉลิมชัย ยุวัฒนะกุล   นาย 493 

055350401046-114   ชินดนัย แสงพราย   นาย 494 

055360401705-115   เชิดศักดิ์ โสภากุล   นาย 495 

055450401097-216   ฐาปกรณ์ แดนสุริยานนท์   นาย 496 

055350401041-217   ณภัทร เห่งนาเลน   นาย 497 

055350401022-218   ณัฐพล เผือกเทศ   นาย 498 

055460401037-719   ณัฐพล มูลแก่น   นาย 499 

055350401009-920   ณัฐวุฒิ อนุพงษ์องอาจ   นาย 500 

055350401055-221   ไตรรัตน์ วายุพาขจร   นาย 501 

055360401741-622   ธนากร เล้ารุ่งเรือง   นาย 502 

055350401027-123   ธเนธ ขวัญแก้ว   นาย 503 

055350401069-324   ธันชนก คล้อยใหญ่   นาย 504 

055350401053-725   ธีรภัทร ยอดดี   นาย 505 

055460401038-526   นัทที จารุทรัพย์   นาย 506 

055450401031-127   ปฐมพร ตันทางกูล   นาย 507 

055450401032-928   พงศกร กาญจนพลเลิศ   นาย 508 

055360401711-929   พรศักด์ิ สวัสดิกุล   นาย 509 

055350401047-930   พิพัฒนพงศ์ หงษ์ยนต์   นาย 510 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน

หน้า 17/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 9 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055460401041-931   พิสิษฐ์ แจ่มวิถีเลิศ   นาย 511 

055450401070-932   พีรวัฒน์ ทองจิตร   นาย 512 

055450401038-633   พีรวิชญ์ แก้วฤทธ์ิ   นาย 513 

055560401715-534   ไพปภณ นิ่งน้อย   นาย 514 

055360401038-735   ยุทธวัตร์ สุขสาลี   นาย 515 

055350401064-436   รัฐวุฒิ อริยกิจสกุล   นาย 516 

055350401010-737   วงศ์ตะวัน แสงเทศ   นาย 517 

055350401028-938   วัสพล สินทร   นาย 518 

055460401708-339   วิฑูรย์ ฟีสันเที้ยะ   นาย 519 

055250401023-240   วุฒิชัย สุระพิน   นาย 520 

055350401084-241   ศิรวิชญ์ ฉาบเพชร   นาย 521 

055460401034-442   ศุภกฤษณ์ มั่นนุช   นาย 522 

055450401050-143   สถาพร วันนาพ่อ   นาย 523 

055460401028-644   สุประชัย วงศสุวรรณมณี   นาย 524 

055560401716-345   สุรพงศ์ สุขนันทศักด์ิ   นาย 525 

055460401711-746   อภิวัฒน์ นาลิน   นาย 526 

055150401010-147   ธนธร อินทร์แดง   นาย 527 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055560402013-448   กรกช อ่อนสําลี   นาย 528 

055260402019-849   ก้องเกียรติ บัวคล่ี   นาย 529 

055460402078-050   กิตติพันธ์ ทองทรัพย์   นาย 530 

055360402725-851   กิติศักดิ์ ไชยเอียด   นาย 531 

055350402022-152   กิรติ เรืองฉาย   นาย 532 

055460402062-453   เกียรติยุทธ์ อ่องยิ่ง   นาย 533 

055360402711-854   โกศล เรือนคง   นาย 534 

055560402057-155   ขจรพงศ์ มีใจซื่อ   นาย 535 

055460402715-756   ขจรวิทย์ สงศรีอิน   นาย 536 

055350402059-357   จักรกฤษณ์ วังคะฮาด   นาย 537 

055560402070-458   จักรพันธ์ โตใหญ่   นาย 538 

055350402002-359   จักรพันธ์ นาคเกษม   นาย 539 

055260402036-260   จักราวุฒิ มีงาม   นาย 540 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย

หน้า 18/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055150402017-51   จาตุรงค์ เหมือนวงษ์   นาย 541 

055560402059-72   จุฑารพ ประสูตรนาวิน   นาย 542 

055560402062-13   เจตริน ทองธานี   นาย 543 

055560402007-64   ชัยรัตน์ ยอดภีระ   นาย 544 

055350402010-65   ฐิติรัตน์ ไชยพลฤทธ์ิ   นาย 545 

055450402030-26   ณัฐนันท์ นิมิตพงศ์พร   นาย 546 

055350402088-27   ณัฐพงศ์ ด่านกิจยิ่งยง   นาย 547 

055350402008-08   ณัฐพล เขาทอง   นาย 548 

055450402031-09   ณัฐพล ผูกเกษร   นาย 549 

055560402021-710   ณัฐพล เพ็งแพง   นาย 550 

055560402058-911   ณัฐพล รอดกลาง   นาย 551 

055560402011-812   ณัฐพัสธร พงศโอสธี   นาย 552 

055450402046-813   ณัฐวุฒิ เก่งศิริสกุลพงษ์   นาย 553 

055350402092-414   ดํารงศักดิ์ วันอยู่   นาย 554 

055460402051-715   เดชอุดม สุขศิริ   นาย 555 

055460402714-016   ตะวัน แก้วถาวร   นาย 556 

055560402051-417   ถวัลย์ อาตวงษ์   นาย 557 

055450402075-718   ทวีสิน ดิเรกโรจน์วุฒิ   นาย 558 

055460402086-319   ทัศนัย เหรียญเพ่ิมพงศ์   นาย 559 

055460402065-720   เทอดศักด์ิ ช้างน้ํา   นาย 560 

055560402008-421   ธงไชย ทรัพย์น้อย   นาย 561 

055560402014-222   ธนกร เที่ยงพลับ   นาย 562 

055560402069-623   ธนวัฒน์ สุขเนตร   นาย 563 

055560402052-224   ธนากร กาญจนภี   นาย 564 

055560402010-025   ธราพงษ์ เสถียรอินทร์   นาย 565 

055560402019-126   ธัญญะ ตุลากันย์   นาย 566 

055350402082-527   ธัญพิสิษฐ์ ทองแก้ว   นาย 567 

055450402006-228   ธารินทร์ ช้อนทอง   นาย 568 

055350402081-729   ธิติ นรดี   นาย 569 

055450402076-530   นัฐกฤษ อิสสระ   นาย 570 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์

หน้า 19/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 10 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055460402075-631   นัฐวุฒิ ภู่สวรรค์   นาย 571 

055350402013-032   ปนัดดา กลมอ่อน   นางสาว 572 

055450402012-033   ปริญญา ทรายมุก   นาย 573 

055450402029-434   ปรีชา บัวพิมพ์   นาย 574 

055560402060-535   ปัญญา อุสาหะ   นาย 575 

055450402014-636   พงศกร เหลืองทอง   นาย 576 

055350402070-037   พงศธร นันทนาวุฒิ   นาย 577 

055450402003-938   พรนภา สมทะษะ   นางสาว 578 

055450402002-139   พลวัฒน์ แสงสุริยา   นาย 579 

055350402003-140   พลากร สวัสด์ิธรรมกิจ   นาย 580 

055560402027-441   พานิช นันตา   นาย 581 

055560402032-442   พีระชัย ชัยเล็ก   นาย 582 

055450402055-943   พีระพล น้อยไพบูลย์   นาย 583 

055450402063-344   ไพรินทร์ หอมพวงภู่   นางสาว 584 

055460402069-945   ไพศาล อํ่าพ่วง   นาย 585 

055560402016-746   ภัทรพงศ์ แดงประเสริฐ   นาย 586 

055560402073-847   ภัทรพล จันทร์รัตน์   นาย 587 

055360402073-348   ยศวีร์ ธนาวรานันท์   นาย 588 

055450402060-949   รสสุคนธ์ จันทบาล   นางสาว 589 

055450402084-950   ไรวินท์ มีอารีย์   นาย 590 

055450402013-851   วสิน กิจจิว   นาย 591 

055450402017-952   วัฒนา ซื่อสัตย์   นาย 592 

055460402704-153   วันเฉลิม ธวัชเมธี   นาย 593 

055450402054-254   วิชชุดา ตระหง่านศรี   นางสาว 594 

055460402702-555   วิทยา เชาว์ไกร   นาย 595 

055450402021-156   วิทยา สายอุตต๊ะ   นาย 596 

055450402022-957   วุฒิศักด์ิ ทองหล่อ   นาย 597 

055460402080-658   ศรัณยู ป้องเศร้า   นาย 598 

055560402002-759   ศิริชัย ชัยมงคล   นาย 599 

055560402064-760   ศิริศักด์ิ สุดธานี   นาย 600 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.พิษณุ ทองขาว

หน้า 20/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350402072-61   ศุภสิน เสวะกะ   นาย 601 

055350402060-12   เศรษฐสิริ เผือกน้อย   นาย 602 

055560402009-23   สทานันท์ จันทร์เหลือง   นาย 603 

055360402059-24   สมบัติ จําปานิล   นาย 604 

055560402001-95   สมพงษ์ ศรีโสภา   นาย 605 

055360402038-66   สมยศ คงอยู่   นาย 606 

055450402045-07   สรณ์ จีระสันติ   นาย 607 

055350402067-68   สรสิทธน์ ภักดีตุละ   นาย 608 

055360402732-49   สราวุธ เชื้อกรด   นาย 609 

055450402010-410   สาธิต ก๊ักโสภณ   นาย 610 

055250402057-911   สิทธิพงษ์ แก้วนาเคียน   นาย 611 

055450402015-312   สิทธิศักด์ิ ทศรัตน์   นาย 612 

055350402009-813   สุทธิศักด์ิ มูฮําหมัด   นาย 613 

055460402008-714   สุทิน สุนันตา   นาย 614 

055460402068-115   สุรพงศ์ ขุนบํารุง   นาย 615 

055450402059-116   สุรศักดิ์ สุวัฒนรัตน์   นาย 616 

055450402043-517   สุริยนต์ ล่าสมบูรณ์   นาย 617 

055560402005-018   สุริยะ นวลตา   นาย 618 

055460402059-019   สุวัฒนา ประทิตย์   นาย 619 

055350402007-220   สุวิชา หาญปราบ   นาย 620 

055350402073-421   สุวิชาญ กายผล   นาย 621 

055460402038-422   โสภณ นอระสาน   นาย 622 

055560402065-423   อดิศร ทนันชัย   นาย 623 

055560402068-824   อดิศักดิ์ ชื่นอารมณ์   นาย 624 

055250402047-025   อนันต์ สุพินศรี   นาย 625 

055460402037-626   อนิวัฒน์ เนียมสูงเนิน   นาย 626 

055560402023-327   อนุสรณ์ ใสสุข   นาย 627 

055560402018-328   อภิวัฒน์ ธนะพิมลกุล   นาย 628 

055560402006-829   อภิวัฒน์ พ่ึงพงษ์   นาย 629 

055350402066-830   อภิวัฒน์ ม้าเฒ่า   นาย 630 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สุทธิพงษ์ จํารูญรัตน์

หน้า 21/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 11 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055560402015-931   อภิสิทธิ์ คงคาลึก   นาย 631 

055560402020-932   อมรเทพ รัตนวงษ์   นาย 632 

055360402088-133   อรรถพล โชคล้นหลาม   นาย 633 

055350402054-434   อรรถวุฒิ ม่วงปั่น   นาย 634 

055450402016-135   อังคริสต์ แสงสีทอง   นาย 635 

055460402705-836   อานนท์ บุตรวาปี   นาย 636 

055560402055-537   อุกฤษณ์ แก้วไสล   นาย 637 

055560402081-138   เอกชัย แสนใจวุฒิ   นาย 638 

055560402054-839   เอกพล สุวัฒนพันธุ์กุล   นาย 639 

055360402072-540   ภานุวัฒน์ มักเจียว   นาย 640 

055360402086-541   ลัคนัย ศรีไทย   นาย 641 

055360402078-242   วันเฉลิม จินะชัย   นาย 642 

055350402023-943   สัณหณัฐ กิจรอบคอบ   นาย 643 

055360402082-444   สุขุมพันธ์ ชิมะกุลพันร์รบ   นาย 644 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450403034-345   กบินทร์ จงขะวะดี   นาย 645 

055350403033-746   กฤษฎิ์ รอดสวัสด์ิ   นาย 646 

055460403735-447   กฤษณพงษ์ สุขเทียบ   นาย 647 

055360403008-848   เกรียงศักดิ์ โตสุข   นาย 648 

055460403708-149   ไกรศร มณีโชติ   นาย 649 

055350403032-950   คฤหาสณ์ จําสูญ   นาย 650 

055460403720-651   จักรพงษ์ สุขเขียว   นาย 651 

055450403040-052   จิรวัฒน์ ไม้แก่น   นาย 652 

055560403042-253   เจษฎา ศุภชัยโกศล   นาย 653 

055450403023-654   ฉัตรพงษ์ บุบผา   นาย 654 

055450403016-055   ชนินทร แสนคลัง   นาย 655 

055260403760-656   ชิตพล ดวงแก้ว   นาย 656 

055450403062-457   เชวงศักด์ิ ชูเมือง   นาย 657 

055450403035-058   ฐานวัฒน์ บุญธรรม   นาย 658 

055350403024-659   ณฐวัฒน์ ขุนทิพย์   นาย 659 

055450403095-460   ณัฐกานต์ สารีโท   นาย 660 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์อดิศักด์ิ วิริยกรรม

หน้า 22/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055560403038-01   ณัฐพนธ์ สอนแก้ว   นาย 661 

055250403015-62   ณัฐพล นิ่มเพลา   นาย 662 

055450403055-83   ณัฐวุฒิ อ่ิมโอษฐ์   นาย 663 

055460403040-94   ไตรรงค์ ขาวล้วน   นาย 664 

055460403728-95   ทรงกลด ศรีสังข์   นาย 665 

055460403017-76   ธงชัย ใจเร่ง   นาย 666 

055450403083-07   ธณรัฐ วีระชวนะศักดิ์   นาย 667 

055350403069-18   ธนพล เจริญสุข   นาย 668 

055350403015-49   ธนพล ศรีใหม่   นาย 669 

055260403764-810   ธนศักดิ์ ทุ่มกล่ิน   นาย 670 

055350403063-411   ธนันท์ชัย ใจวรรณาไชยพร   นาย 671 

055450403028-512   ธรรมวุฒิ หนูแก้ว   นาย 672 

055350403046-913   ธวัฒชัย ลาภมณีย์   นาย 673 

055560403040-614   ธีรเจต สวัสดี   นาย 674 

055450403024-415   ธีรภัทร ทวีวงศ์   นาย 675 

055460403731-316   ธีระชัย กอเดช   นาย 676 

055450403014-517   ธีระพล สนธนวณิชย์   นาย 677 

055450403003-818   ธีระยุทธ ทองคํา   นาย 678 

055560403024-019   นรพล แก้วซัง   นาย 679 

055460403734-720   นราชัย อยู่เปี่ยม   นาย 680 

055560403041-421   นฤเบศร์ สีนวล   นาย 681 

055560403006-722   นฤพนธ์ พิศดวง   นาย 682 

055460403711-523   นัฐวุฒิ สารบูรณ์   นาย 683 

055460403740-424   บดีพล ภัทรปรัชญา   นาย 684 

055450403031-925   บุณยกร ท่าดี   นาย 685 

055450403037-626   ปฐมพงษ์ กล่ินอุบล   นาย 686 

055560403028-127   ประพัฒน์ ภูมิวัชรพล   นาย 687 

055450403021-028   ประมุข ปัณฑ์ศิริโรจน์   นาย 688 

055260403761-429   ประวุธ บัวขาว   นาย 689 

055560403701-330   ปรีชา พรหมสมบัติ   นาย 690 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สุรสิทธ์ิ ประกอบกิจ

หน้า 23/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 12 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055460403722-231   ปิยะวัฒน์ นามเคน   นาย 691 

055450403053-332   พงศ์ศิริ พรหมศร   นาย 692 

055360403742-233   พงษ์ดนัย จันทร์หอมกุล   นาย 693 

055460403012-834   พงษ์ธร ยิ้มแฉล้ม   นาย 694 

055450403039-235   พลกฤต พ่ึงกัน   นาย 695 

055560403710-436   พสิษฐ์ เกตุนอก   นาย 696 

055450403044-237   พิชยนันท์ พิมพ์ช่ืน   นาย 697 

055460403706-538   พิบูลย์ อิสาณ   นาย 698 

055450403032-739   พิยะนันท์ พราหมทอง   นาย 699 

055450403067-340   พิสิษฐ์ ป๊อกบุญเรือง   นาย 700 

055350403080-841   พีรดล จรูงจิตรอารี   นาย 701 

055560403017-442   พีรพล สุขชูศรี   นาย 702 

055350403037-843   ภคภต อัมระนันท์   นาย 703 

055560403014-144   ภาสกร เทียนเล็ก   นาย 704 

055460403707-345   ยุทธภูมิ ศิริประกอบ   นาย 705 

055560403044-846   โยคิณ ศรีษะ   นาย 706 

055460403727-147   รัชพล เทนโสภา   นาย 707 

055560403025-748   วัชระชัย ปัญญาสาร   นาย 708 

055560403013-349   วิเชียร อาจเอ่ียม   นาย 709 

055050403012-750   วิทวัส พระโยธา   นาย 710 

055450403065-751   วิสุทธิ์ สถาพรพิทักษ์ชัย   นาย 711 

055260403752-352   วุฒิชัย รักตะกนิษฐ์   นาย 712 

055350403094-953   ศุภกฤต ราชประดิษฐ์   นาย 713 

055450403074-954   ศุภชัย พรหมปรุง   นาย 714 

055460403721-455   ศุภสิทธิ์ วรรณพิรุณ   นาย 715 

055250403026-356   เศรษฐสิริ มนาปี   นาย 716 

055460403719-857   สกล นามนิล   นาย 717 

055450403029-358   สนธยา กาญจนกุล   นาย 718 

055460403709-959   สราวุธ ไทยเจริญ   นาย 719 

055350403003-060   สรุจ ดาวเรือง   นาย 720 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์พูนศรี วรรณการ

หน้า 24/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055560403043-01   สัญชัย เกตุอัมพร   นาย 721 

055460403041-72   สุทัศน์ ปานนาท   นาย 722 

055450403022-83   สุพจน์ จันทร์ทอง   นาย 723 

055450403043-44   สุรเดช หอมนาน   นาย 724 

055450403057-45   สุรพงษ์ สรรเสริญประภา   นาย 725 

055450403020-26   สุรศิษฏ์ บุณยะยุต   นาย 726 

055560403023-27   สุริยา ไชยวงค์   นาย 727 

055350403086-58   สุวิน พักตรหาญ   นาย 728 

055560403001-89   อดิรุจ น้อยขํา   นาย 729 

055250403024-810   อดิศักดิ์ วิสุทธ์ิสิริ   นาย 730 

055450403038-411   อนุพงศ์ พรหมมณี   นาย 731 

055450403006-112   อนุสรณ์ ธรเสนา   นาย 732 

055350403055-013   อภิเชษฐ์ ทิพยสิทธิ์   นาย 733 

055450403047-514   อัมรินทร์ จงไพศาล   นาย 734 

055350403098-015   อานนท์ พิมพิสัย   นาย 735 

055450403076-416   อานนท์ อินทยักษ์   นาย 736 

055560403045-517   อานนท์ เอ่ียมเพชร   นาย 737 

055460403710-718   เอกฉันท์ สีหร่ัง   นาย 738 

055350403041-019   วีรพล คงภิวัฒนา   นาย 739 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450404043-320   กนกรัตน์ สมบัติศิริมงคล   นางสาว 740 

055350404076-521   กมล มะลิทอง   นาย 741 

055350404094-822   กรกนก กุลยอด   นางสาว 742 

055260404039-423   กรรธิมา พิมพ์หอม   นางสาว 743 

055450404014-424   กฤตชัย จั่นขาว   นาย 744 

055350404065-825   กษมากร วิริยะบุญญาภิวาทย์   นาย 745 

055450404009-426   จักรกฤษ ฉิมพิมล   นาย 746 

055150404045-427   จิรวัฒน์ ชิณบุตร   นาย 747 

055350404008-828   จิรายุ สระทองพิมพ์   นาย 748 

055350404019-529   ฉัตรมงคล ทิมมณี   นาย 749 

055250404035-330   ชนัตพล ลําจวน   นาย 750 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นพกฤศณ์ ดําน้อย

หน้า 25/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 13 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350404083-131   ณัฐกร ปิ่นทอง   นาย 751 

055450404025-032   ณัฐนันท์ ธรรมบันดาลสุข   นาย 752 

055350404056-733   ณัฐภัทร เทพมงคล   นาย 753 

055250404006-434   ดวงกมล ชลภักด์ิ   นางสาว 754 

055050404016-735   ธนัตถ์ สัมมาวอน   นาย 755 

055350404051-836   ธีรพัฒน์ ชมขวัญ   นาย 756 

055450404018-537   ปิยวัช กันต่าย   นาย 757 

055250404049-438   พรฤดี วิรัมย์   นางสาว 758 

055250404005-639   พลพัชร สุวรรณศิล   นาย 759 

055350404078-140   พัศรุจ พ่วงขํา   นาย 760 

055350404014-641   ภาณุวัฒน์ แสงเสวตร   นาย 761 

055250404009-842   ภูเบศร์ พูนมาศ   นาย 762 

055250404042-943   มงคล ม่วงมี   นาย 763 

055350404069-044   มูฮําหมัดฮานาฟี หะยียามา   นาย 764 

055350404023-745   ยุรนันท์ ปัญญาสาร   นาย 765 

055350404043-546   วรพจน์ เงินดี   นาย 766 

055350404005-447   วิศรุต ภักด์ิชัยภูมิ   นาย 767 

055350404054-248   ศิริชัย โสฬส   นาย 768 

055350404064-149   สถาพร ดอนเจดีย์   นาย 769 

055350404029-450   สยาม จันทร์มีศรี   นาย 770 

055250404034-651   สุทธิพร แต้วไธสง   นาย 771 

055350404071-652   สุวัฒนา การบรรจง   นาย 772 

055350404061-753   อัครพงศ์ สิขิวัฒน์   นาย 773 

055350404036-954   อาคม วิทวัฒน์เจริญพล   นาย 774 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450405001-055   กรณัฐ ภูนุชอภัย   นาย 775 

055350405074-956   เกรียงไกร ใบสะอาด   นาย 776 

055350405068-157   จิรพงษ์ ทาหาญ   นาย 777 

055450405010-158   เจษฎากร เกษมสุข   นาย 778 

055450405026-759   ธงชัย แก้วมณี   นาย 779 

055450405042-460   ธนาวุฒิ พรวีรสุนทร   นาย 780 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์กร พวงนาค

หน้า 26/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450405045-71   นัฐกานต์ ไตรอุโฆษ   นาย 781 

055450405044-02   ปรานี ชาวกล้า   นางสาว 782 

055350405053-33   ปวีณ สายก้ิมซ้วน   นาย 783 

055450405017-64   ปิยะศักด์ิ เฮงประเสริฐ   นาย 784 

055350405003-85   พงศกร อรุณกิจอยู่สุข   นาย 785 

055350405087-16   พิริยวัฒน์ เนียมจีน   นาย 786 

055350405078-07   มงคล ผินสู่   นาย 787 

055450405012-78   รัฐกร จอมซื่อตรง   นาย 788 

055350405088-99   เรืองศักดิ์ เกตุแก้ว   นาย 789 

055450405002-810   วชิระ ยมาภัย   นาย 790 

055450405020-011   วรรณธัช หนูรินทร์   นาย 791 

055450405023-412   วัชรพล วงษ์ธนเจริญ   นาย 792 

055350405055-813   วัลย์ลดา ประสาทกุล   นางสาว 793 

055450405016-814   วิลาศ แซ่เตีย   นาย 794 

055150405041-215   ศรายุทธ  ม่วงทิม    นาย 795 

055350405086-316   ศุภณัฐ สิริวรจรรยาดี   นาย 796 

055450405011-917   เศกสิทธิ์ เทียนบุญ   นาย 797 

055250405045-118   สิทธิโชค กันตามระ   นาย 798 

055450405013-519   สุรศักดิ์ กันไพเราะ   นาย 799 

055450405037-420   อชิระ ไพบูลย์ภิญญาเลิศ   นาย 800 

055250405097-221   อรอุมา สาวิไสย   นางสาว 801 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450406001-922   กมล แซ่เล่ียง   นาย 802 

055350406041-723   กิติศักดิ์ ญาณฐิติกุล   นาย 803 

055350406040-924   เกษม ทองเปลว   นาย 804 

055450406003-525   คมสันต์ ดิษฐประสพ   นาย 805 

055350406034-226   จักรพรต พุทธครู   นาย 806 

055350406049-027   จิระเดช สายสุโชค   นาย 807 

055350406021-928   ชาญณรงค์ สิทธิสุขสกุล   นาย 808 

055350406017-729   ฐิติกร ติรกาญจนา   นาย 809 

055350406023-530   ทวีวัฒน์ ทองจอน   นาย 810 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สุรพล จักรชัยกุล

หน้า 27/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 14 ด้านขวา)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350406020-131   ธนภณ วิรัชมาศโกมล   นาย 811 

055350406012-832   ธนภัทร บุญประเสริฐ   นาย 812 

055350406009-433   ธนัญชัย จันทร์วิมลสิน   นาย 813 

055350406002-934   ธีรวัฒน์ พระคุระ   นาย 814 

055350406014-435   ธีรวัฒน์ มะลิสา   นาย 815 

055450406033-236   นัฐพงษ์ คําอ้อ   นาย 816 

055350406018-537   ปริตต์ ประเสริฐคงแก้ว   นาย 817 

055350406031-838   ปัญญา พุ่มเชื้อ   นาย 818 

055350406005-239   พลกฤต จิตต์ถาวร   นาย 819 

055250406043-540   พุทธิพงศ์ พุทธลีลาศ   นาย 820 

055350406032-641   ภัชธีญา จุ้ยเสงี่ยม   นางสาว 821 

055450406042-342   ภาคิน โชติจาตุพร   นาย 822 

055450406029-043   ภานุพงศ์ ม่วงร่ืน   นาย 823 

055350406025-044   ยุทธนา ต่ายเทศ   นาย 824 

055350406001-145   รุ่งวัชระ สุขรัตน์   นาย 825 

055350406033-446   วรวิช เสนาะน้อย   นาย 826 

055350406015-147   วศิน บุญสอด   นาย 827 

055350406039-148   วิทยา ยอดวัติ   นาย 828 

055450406025-849   วิเสฏฐ์ ฉัตรพรลือชัย   นาย 829 

055350406016-950   ศราวุธ เขียวทอง   นาย 830 

055450406040-751   ศิวพัณย์ มั่นนัก   นาย 831 

055350406003-752   สหพล ตรัสบวร   นาย 832 

055350406004-553   สานิต สายชู   นาย 833 

055450406009-254   สุขสันต์ สืบเหล่างิ้ว   นาย 834 

055450406004-355   สุวรรณ เสมอโภค   นาย 835 

055350406038-356   อนุชาติ เริงไม   นาย 836 

055450406017-557   อภิสิทธิ์ สีหานู   นาย 837 

055450406031-658   อาทิตย์ ผลศรัทธา   นาย 838 

055450406046-459   อานนท์ อยู่เมี่ยง   นาย 839 

055450406014-260   อุดมศักดิ์ สมศิริ   นาย 840 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นิโรจน์ เงินพรหม

หน้า 28/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450406013-41   เอกพงศ์ สมศิริ   นาย 841 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055350407027-52   กสิวัฒน์ คนตรง   นาย 842 

055450407047-13   จักรพงศ์ ชิตรัตถา   นาย 843 

055450407034-94   ชัยอนันต์ รอดคุ้ม   นาย 844 

055450407049-75   ณภัทร์ ธีราภรณ์   นาย 845 

055450407032-36   ปัณณวัฒน์ พิมพ์พันธ์   นาย 846 

055350407029-17   พายุหพล บุญเลิศ   นาย 847 

055450407029-98   มณีนุช ฟังธรรม   นางสาว 848 

055450407050-59   วิวิศน์ วิมลศิลปิน   นาย 849 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450451011-210   จิรพัฒน์ จันทร์เพ็ง   นาย 850 

055450451023-711   ณชนก สุขสาขา   นางสาว 851 

055450451027-812   ธีรวัฒน์ ขําบรรเลง   นาย 852 

055450451024-513   ธีรวัฒน์ ชนินทร์วัตต   นาย 853 

055350451025-414   ปฏิพัทธ์ ช้อนทอง   นาย 854 

055450451030-215   พจมาลย์ ช่างเรือนกูล   นางสาว 855 

055350451010-616   มินตรา คล้ายแจ้ง   นางสาว 856 

055350451024-717   สิวลี บุนนาค   นางสาว 857 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450454067-118   กฤตเมธ อุดมธนาภรณ์   นาย 858 

055450454004-419   จิรวัฒน์ วงศ์ใจเย็น   นาย 859 

055450454078-820   จิรายุส พยุงทอง   นาย 860 

055450454044-021   ชนกชนน์ ศรีสวัสด์ิ   นาย 861 

055450454098-622   ชนะพล แสงจันทร์   นาย 862 

055450454087-923   ณัฐพงษ์ เคียนสันเทียะ   นาย 863 

055450454046-524   ดนุพล อยู่ศิริ   นาย 864 

055450454018-425   ดวง บุญเลิศ   นาย 865 

055450454069-726   ธวัชชัย ใจบุญ   นาย 866 

055450454028-327   ธานุกิจ ไฝ่การณ์   นาย 867 

055250454062-628   ธีระยุทธ เอ่ียมศรี   นาย 868 

055450454030-929   นพดล เอกโชติ   นาย 869 

055350454054-130   นันทพร จันทร์สงวน   นางสาว 870 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง

หน้า 29/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 15 ด้านขวา)

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450454015-031   นาวี กาลเศรณี   นาย 871 

055350454061-632   ปฏิพัฒน์ บุญโชติ   นาย 872 

055450454003-633   ปิยะพงษ์ นันทนานิมิตกุล   นาย 873 

055350454080-634   พีรพงศ์ ลาภสมิทธิ์   นาย 874 

055450454092-935   ไพรัตน์ บุตรดี   นาย 875 

055350454063-236   มงคล เวฬุวนารักษ์   นาย 876 

055350454018-637   ลลิตภัทร สมใจ   นางสาว 877 

055350454066-538   สมพงษ์ บุญแต่ง   นาย 878 

055450454019-239   สมัชญ์ ผิวอ่อนดี   นาย 879 

055450454005-140   สุทธินันท์ คชาผล   นาย 880 

055350454052-541   สุภาทิพย์ แสนเปา   นางสาว 881 

055450454052-342   อดิศร สไตร์มึลเลอร์   นาย 882 

055450454022-643   อรรณพ ยอดเย่ียม   นาย 883 

055450454029-144   อานนท์ เต่าทอง   นาย 884 

055260401736-845   ณปาภัช สัมฤทธ์ิ   ว่าท่ีร้อยตรี 885 

055350401035-446   ณัฐดนัย รัตนรุจิรา   ว่าท่ีร้อยตรี 886 

055450403045-947   ณัฐวัฒน์ คงเกษม   ว่าท่ีร้อยตรี 887 

055460403037-548   ทีปกร ทีวรังสรรค์   ว่าท่ีร้อยตรี 888 

055450403007-949   นพอนันต์ พรหมชาติ   ว่าท่ีร้อยตรี 889 

055560403018-250   ประสบลาภ ทองอินทร์   ว่าท่ีร้อยตรี 890 

055350405057-451   รณชัย คาลเคน   ว่าท่ีร้อยตรี 891 

055560401722-152   วรชาติ จงจิตสถิตมั่น   ว่าท่ีร้อยตรี 892 

055560402067-053   ปนัดดา สะตะ   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 893 

055350404093-054   นวรัตน์ นิติธรรมชวลิต   จ่าสิบเอกหญิง 894 

055150405025-555   สุริยะ ไชยพหล   สิบตํารวจตรี 895 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การส่ือสารการตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035370804513-656   กุลวรรธน์ กันปนก   นาย 896 

035370804517-757   จักราวุฒิ บุญกรด   นาย 897 

035370804524-358   ชนิดา สุขเจริญ   นางสาว 898 

035470804514-259   ณัฐกิตต์ิ ธรรมมา   นาย 899 

035370804514-460   นภาพร ภู่เพ็ชร์   นางสาว 900 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์อัครเวช ศุภาคม

หน้า 30/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด้านซ้าย)

 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การส่ือสารการตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035370804521-91   นภาพร ศรีผกา   นางสาว 901 

035370804520-12   นฤมล รอดเนียม   นางสาว 902 

035470804519-13   บวรวิชญ์  คนราม    นาย 903 

035370804511-04   ปิยะบุตร ไชยเวช   นาย 904 

035370804508-65   ภูมิรัตน์ ใจสํารวม   นาย 905 

035370804522-76   วราศิณีย์ สิงห์สุวรรณ   นางสาว 906 

035370804516-97   ศรัณภร มาลายะ   นาง 907 

035370804503-78   สัตยา กัณฑเจตน์   นาย 908 

035470804513-49   อมรรัตน์ ทันมา   นางสาว 909 

035370804506-010   เอกมณฑล งามมีศรี   นาย 910 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035450803001-311   วันวิสาข์ อินขลิบ   นางสาว 911 ทอง

035450802003-012   ณัฐกิตต์ิ ปัญจศรีพัฒน์   นาย 912 เงิน

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035450802001-413   ขวัญชนก จักรานุพงศ์   นางสาว 913 

035450803020-314   ณัฐธิดา ตันติเวชรักษ์   นางสาว 914 

035450802062-615   พิมพ์กมล เจริญสุข   นางสาว 915 

035450802049-316   มัตติกา ภุมภา   นางสาว 916 

035450801049-417   มิตตา บุญเลิศ   นางสาว 917 

035450803009-618   สิรีณัฐ แซ่ต้ัง   นางสาว 918 

035450802028-719   สุภาภร จักรแก้ว   นางสาว 919 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035450801006-420   กนกวรรณ โพธิอาศัย   นางสาว 920 

035450801031-221   กนกวรรณ สร้อยมณี   นางสาว 921 

035450801046-022   กมลชนก พลีสุ่มทอง   นางสาว 922 

035450801066-823   กันตภณ ตั้งอุทัยเรือง   นาย 923 

035450801025-424   กาญจนา ปั้นจั่น   นางสาว 924 

035450801010-625   ขวัญภัทร ลํ่าสัน   นางสาว 925 

035450801043-726   จุฑาทิพย์ธัญ ทองมา   นางสาว 926 

035450801004-927   ชญาน์ทัต นุชพุ่ม   นาย 927 

035450801087-428   ชนากานต์ สอนสังข์   นางสาว 928 

035450801005-629   ชิดชนก สีปาน   นางสาว 929 

035450801011-430   ชุติมา แจ่มศรี   นางสาว 930 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ

หน้า 31/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 16 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035450801002-331   ฐิมาภรณ์ โพธิ์ขวัญ   นางสาว 931 

035450801035-332   ณัฐกานต์ ชูสวัสดิ์   นางสาว 932 

035450801070-033   ณัฐธิดา นุชน้อย   นางสาว 933 

035450801094-034   ณิชา ด้วงทองอยู่   นางสาว 934 

035450801089-035   ดรุณี ทิมมณีฉาย   นางสาว 935 

035450801088-236   ดิตถกร แวววรรณจิตร์   นาย 936 

035450801019-737   ตุลยา ไทรพงษ์พันธ์   นางสาว 937 

035450801059-338   ทัศนีย์ ลาสันเทียะ   นางสาว 938 

035450801032-039   นทีพร เงินเจริญ   นางสาว 939 

035450801097-340   นภาพร พุ่มไพบูลย์   นางสาว 940 

035450801009-841   น้ําฝน มีโชค   นางสาว 941 

035450801100-542   บัลลังก์ เพ็งมา   นาย 942 

035450801084-143   บุสรา ศรีคํา   นางสาว 943 

035450801016-344   ปรารถนา พงษ์มิตร   นางสาว 944 

035450801003-145   ปิยธิดา วรรณนิยม   นางสาว 945 

035450801091-646   ผาสุข สุขสุมิตร   นางสาว 946 

035450801074-247   พาขวัญ เตมิยาจล   นางสาว 947 

035450801065-048   พิธัญญา มณีแฮด   นางสาว 948 

035450801071-849   ภาณุรัตน์ บุญจรัส   นางสาว 949 

035450801017-150   ภูริพัฒน์ กุลสุขทวิเลิศ   นาย 950 

035450801039-551   มนตรี ทองลบ   นาย 951 

035450801096-552   มลนภา ประเสริฐ   นางสาว 952 

035450801040-353   มารุต เกตุทองเรือง   นาย 953 

035450801047-854   เมธี ณรงค์เลิศไพบูลย์   นาย 954 

035450801030-455   เมริกา เต่าทอง   นางสาว 955 

035450801081-756   รัตน์รวี ค้าขึ้น   นางสาว 956 

035450801044-557   วรโชติ เกษแก้ว   นาย 957 

035450801083-358   วรเทพ แสงพลู   นาย 958 

035450801008-059   วรรณภา นาดง   นางสาว 959 

035450801037-960   วาสินี วงษ์ตลาดขวัญ   นางสาว 960 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.อัญชุลี วงษ์บุญงาม

หน้า 32/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035450801015-51   วิภาพร สิริเกษมสุข   นางสาว 961 

035450801093-22   สโรชา หวังเจริญ   นางสาว 962 

035450801014-83   สัตยา นาสมใจ   นาย 963 

035450801069-24   สิราภัทร ดอนแรม   นางสาว 964 

035450801029-65   สุกัญญา ซ่อนกลิ่น   นางสาว 965 

035450801098-16   สุชานันท์ เจริญสุข   นางสาว 966 

035450801045-27   สุดารัตน์ ปลีกล้วย   นางสาว 967 

035450801099-98   สุพัชญา ต๊ะวรรณ   นางสาว 968 

035450801082-59   สุภัฎฎา โรจน์วิโรจน์   นางสาว 969 

035450801086-610   สุภัทรา วงษ์ประเสริฐดี   นางสาว 970 

035450801050-211   สุภาพร โขนภูเขียว   นางสาว 971 

035450801042-912   สุรสิทธิ์ สมสกุล   นาย 972 

035450801052-813   เหมือนฝัน จันทร์สุก   นางสาว 973 

035450801027-014   อนุสิษฐ เนื้อกระจ่าง   นาย 974 

035450801051-015   อรชุมา สุขสวัสดิ์   นางสาว 975 

035450801095-716   อาทิมา นวลวิมล   นางสาว 976 

035450801080-917   อานนท์ ขันธศักด์ิ   นาย 977 

035450801018-918   อําไพพร กล่ันหมอ   นางสาว 978 

035450801079-119   อิทธิพล อารมภ์   นาย 979 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035450802048-520   กฤตภาส สัมมาโพธ์ิ   นาย 980 

035450802011-321   กัณวาสรณ์ มีเดช   นางสาว 981 

035450802012-122   กิตติพันธ์ วัฒนพันธ์   นาย 982 

035450802082-423   กุลนที ตั้งจิตพัฒนกุล   นางสาว 983 

035450802063-424   ขวัญพร อ่ิมเจริญชัย   นางสาว 984 

035450802099-825   คงคิด วิเศษศิริ   นาย 985 

035450802041-026   จารุทัศน์ รอดเพ็ง   นาย 986 

035450802102-027   จุรี พุทธพงษ์   นางสาว 987 

035450802080-828   เจนนิตา เลิศรุ่งเรืองไพศาล   นางสาว 988 

035450802019-629   ฉัตรมงคล จิตต์ภักดี   นาย 989 

035450802006-330   ชฎาภา อร่ามจรัส   นางสาว 990 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 17 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035450802103-831   ชณิดา อ่างสุวรรณ   นางสาว 991 

035450802029-532   ชนิดา อ้ิงแสง   นางสาว 992 

035450802084-033   ชมพูนุช สว่างจันทร์   นางสาว 993 

035450802010-534   ชิษณุพงศ์ แสงบัวเผ่ือนวรา   นาย 994 

035450802032-935   ณฐกร ไกรโสภา   นาย 995 

035450802004-836   ณัฐภัทรพล จุติการพาณิชย์   นาย 996 

035450802014-737   ดวงใจ สีสุข   นางสาว 997 

035450802068-338   โดมชัย อ่อนถาวร   นาย 998 

035450802027-939   ธนกฤต สายสุพรรณ   นาย 999 

035450802008-940   ธนโชติ ธรรมะสุจิตต์   นาย 1000 

035450802033-741   ธนนท์ เลาหสุวรรณรัตน์   นาย 1001 

035450802026-142   ธนพร สร้อยมงคลศรี   นางสาว 1002 

035450802077-443   ธนวันต์ บุญไพโรจน์   นางสาว 1003 

035450802038-644   ธนัณญา บุญเฮง   นางสาว 1004 

035250802015-845   ธนายุทธ นาจอมทอง   นาย 1005 

035450802009-746   ธนิภา แสงพิทักษ์   นางสาว 1006 

035450802005-547   ธิดารัตน์ เอ่ียมวิบูลย์   นางสาว 1007 

035450802101-248   นพดล เนตรนพ   นาย 1008 

035450802015-449   นภา ศรีเจริญทอง   นางสาว 1009 

035450802022-050   นรีวรรณ พุกเที่ยง   นางสาว 1010 

035450802069-151   บุญธิดา แก้วอําไพ   นางสาว 1011 

035450802104-652   บูรพา ทวีวงษ์   นาย 1012 

035450802035-253   เบญญาภา สุขนึก   นางสาว 1013 

035450802021-254   ปณิธาน สุขขุนทด   นาย 1014 

035450802089-955   ประภาภรณ์ ม่วงอวยพร   นางสาว 1015 

035450802100-456   ปิยวัฒน์ มินาลิน   นาย 1016 

035450802096-457   พงศกร สงศรีจันทร์   นาย 1017 

035450802071-758   พลอยรุ้ง ครุธหอม   นางสาว 1018 

035450802078-259   พัชรพร นาคประดิษฐ์   นางสาว 1019 

035450802039-460   พันธุ์โสภณ สวัสดิวัฒน์   หม่อมหลวง 1020 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา

หน้า 34/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035450802098-01   พีรพล ตรังคิณีนาถ   นาย 1021 

035450802081-62   พุฒพร แสงประเสริฐ   นาย 1022 

035450802046-93   ภัควัลย์ พรรณโณภาศ   นางสาว 1023 

035450802037-84   รุจิเรจ ชูอรุณ   นางสาว 1024 

035450802074-15   ฤดีมาศ ล๊อกเก๊ต   นางสาว 1025 

035450802070-96   วลีรัตน์ ขวัญเนตร   นางสาว 1026 

035450802109-57   วัชรพล พงศาภิชาติ   นาย 1027 

035450802085-78   วาสิดา จิตรสวาท   นางสาว 1028 

035450802083-29   วิทวัส สียางนอก   นาย 1029 

035450802047-710   วิภาวี ปลอดภัย   นางสาว 1030 

035450802031-111   วิภาวี ร่ืนกล่ิน   นางสาว 1031 

035450802073-312   ศศิวรรณ เสาเสริมศรี   นางสาว 1032 

035450802016-213   สุดชายแดน ชาซิโย   นาย 1033 

035450802045-114   สุทิวัส พัฒนสุนทโร   นาย 1034 

035450802020-415   สุธาวี มณีโชติ   นางสาว 1035 

035450802018-816   สุธีรา สินทรัพย์กวีกุล   นางสาว 1036 

035450802017-017   เสถียรพงษ์ สีล้ิม   นาย 1037 

035450802042-818   อโณทัย ใจภักด์ิ   นางสาว 1038 

035450802105-319   อนวัฒน์ มณีวงศ์   นาย 1039 

035450802043-620   อนุสรณ์ พุทธวงษ์   นาย 1040 

035450802036-021   อารีรัตน์ ชัยเด่นพงษ์   นางสาว 1041 

035450802076-622   อุมาพร พ่วงผลฉาย   นางสาว 1042 

035450802075-823   เอ้ือการย์ ป้องแก้วน้อย   นาย 1043 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035450803099-724   กนิษฐา ปิยะสันติสุข   นางสาว 1044 

035350803088-225   กริช สิริเสาวลักษณ์   นาย 1045 

035450803016-126   กิติศักดิ์ เพ็งทอง   นาย 1046 

035450803017-927   ขนิษฐา นิลลักษณ์   นางสาว 1047 

035450803013-828   จิรภัทร ศรีอนันต์   นางสาว 1048 

035450803026-029   จิรายุ ศิลกุล   นาย 1049 

035450803074-030   ชยาพร ทรัพย์พจน์   นางสาว 1050 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สุพินดา สุวรรณศรี

หน้า 35/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 18 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035450803031-031   ชวิศา อนันตธนะสาร   นางสาว 1051 

035450803041-932   ชัยภัทร พ่วงเสมา   นาย 1052 

035450803097-133   ชานนท์ ช้างอยู่   นาย 1053 

035350803080-934   ชูเกียรติ สุขเกษม   นาย 1054 

035450803025-235   ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์   นาย 1055 

035450803062-536   ณฐมน ทัดละมัย   นางสาว 1056 

035450803027-837   ณภัทร สําลีพันธ์ุ   นาย 1057 

035450803036-938   ณัช พิริยะพร   นาย 1058 

035450803072-439   ณัฐชนก ธรรมิกรักข์   นางสาว 1059 

035450803061-740   ณัฐธิดา วัชรโสตถิกุล   นางสาว 1060 

035450803100-341   ดนัย ผ่ึงหอม   นาย 1061 

035450803083-142   ดลพร ไล้ฉิม   นางสาว 1062 

035450803081-543   เดชวัต อดุลยรัตน์   นาย 1063 

035450803078-144   ทรงวุฒิ จันทร์ฉาย   นาย 1064 

035450803096-345   ทรงสิทธิ์ มีหิริ   นาย 1065 

035450803002-146   ทวีพร เกิดเมือง   นางสาว 1066 

035450803003-947   ธนิตา จักรชัยกุล   นางสาว 1067 

035450803098-948   ธวัช ห้าวหาญ   นาย 1068 

035450803095-549   ธัญพัฒน์ พิตรพิบูลโตวัน   นางสาว 1069 

035350803091-650   นนธวัฒน์ ลาชมภู   นาย 1070 

035450803014-651   นรินทร์ เทพวัน   นางสาว 1071 

035450803085-652   นุชจรี เลาะลาเมาะ   นางสาว 1072 

035450803018-753   บุษรา เทียนเสม   นางสาว 1073 

035450803012-054   เบญจรัตน์ ตุ่มพลอย   นางสาว 1074 

035450803080-755   ประพันธ์ สนูโด๊ะ   นาย 1075 

035450803102-956   ประวิทย์ รอดรู้   นาย 1076 

035450803075-757   ปริญญ์ เกตุประกอบ   นาย 1077 

035450803042-758   ปาลิตา หันตระกูล   นางสาว 1078 

035450803038-559   พีรญา บุญสุข   นางสาว 1079 

035450803004-760   พีระ สมานตระกูลชัย   นาย 1080 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นุจรี บุรีรัตน์

หน้า 36/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035450803066-61   ภณวัฒน์ พวงสอน   นาย 1081 

035450803073-22   ภัทรวดี พัทธรัตน์   นางสาว 1082 

035450803079-93   ภานุพันธ์ อาจหาญณรงค์   นาย 1083 

035450803035-14   ลฎาภา สุขเกษม   นางสาว 1084 

035450803082-35   วทัญญู เกียรติกําจร   นาย 1085 

035450803094-86   วทัญญู สีมาวิจัย   นาย 1086 

035450803037-77   วรวัฒน์ พงษ์เจริญ   นาย 1087 

035450803077-38   วันทนีย์ จิตโสภณกุล   นางสาว 1088 

035450803028-69   วิชชุดา นิ่มเจริญ   นางสาว 1089 

035450803039-310   ศรัญญา วระกฏ   นางสาว 1090 

035450803071-611   ศิริเพ็ญ อ่อนเพ็ชร   นางสาว 1091 

035450803040-112   สิทธิชัย พงษ์สนิท   นาย 1092 

035450803010-413   สุขุมพันธ์ุ บูรณะวิโรจน์   นาย 1093 

035450803034-414   สุจิตต์ ชาตะศิริกุล   นาย 1094 

035450803029-415   สุจิตรา เอ้ือวงศ์   นางสาว 1095 

035450803086-416   สุดารัตน์ มะลิ   นางสาว 1096 

035450803019-517   สุรภาพ มณีโชติ   นาย 1097 

035450803024-518   หัสดิน เทียนแก้ว   นาย 1098 

035450803092-219   อรณิชา รอดภัย   นางสาว 1099 

035450803011-220   อรวรรณ ตันศิริรัตน์   นางสาว 1100 

035450803005-421   อังค์วิภา ชัยธีรกิจ   นางสาว 1101 

035450803007-022   อัจฉราพร อับดุลเลาะ   นางสาว 1102 

035450803064-123   ไอลดา วานิชพงษ์พิเชฐ   นางสาว 1103 

035450802061-824   ชโนทัย เกิดศักด์ิ ณ แวงน้อย   ว่าท่ีร้อยตรี 1104 

035450803008-825   ธีรเมธ ถนอมเกียรติ   ว่าท่ีร้อยตรี 1105 

035450803084-926   สันติ กาญจนพิบูลย์   จ่าสิบเอก 1106 

035450803070-827   วรัญญา แรงจริง   จ่าสิบเอกหญิง 1107 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035660501009-528   ไพรัตน์ ผลศิริ   นาย 1108 เงิน

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035560504023-529   กนกทิพย์ สระแก้ว   นางสาว 1109 

035350505011-530   กมลชัย หัสสา   นาย 1110 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี

หน้า 37/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 19 ด้านขวา)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035350504038-931   กฤษฎา เกตุศิริ   นาย 1111 

035350504034-832   กฤษฎา ศรีนุช   นาย 1112 

035560501007-133   กฤษฎา สีหามาตย์   นาย 1113 

035350501010-134   กฤษณะ แก้วลาเวียง   นาย 1114 

035150504006-035   กษิติ แซ่ล่ิม   นาย 1115 

035350505030-536   กิตติพงษ์ เนียมเนตร   นาย 1116 

035350504008-237   กิตติมา รมลี   นางสาว 1117 

035560501005-538   กิตติศักด์ิ ถั่วทอง   นาย 1118 

035350504043-939   เกียรติศักดิ์ กล่ินจันทร์   นาย 1119 

035350504020-740   จันทิรา สุขพละ   นางสาว 1120 

035150504004-541   จิรวัฒน์ เจนนฤมิตร   นาย 1121 

035250501013-742   จิรายุ เกิดทอง   นาย 1122 

035560504035-943   ฉัตรชนะ ชะรุมรัมย์   นาย 1123 

035350504025-644   ฉัตรชัย ภาคมณฑา   นาย 1124 

035350501013-545   เฉลิม ไชยวงค์   นาย 1125 

035350504022-346   ชนสรณ์ เกษรุ่งเรือง   นาย 1126 

035460501024-947   ชาติชาย อรรถพลภูษิต   นาย 1127 

035560504015-148   ชิณวัฒน์ ต้วมสี   นาย 1128 

035350501015-049   ชิตพนธ์ สังขรัตน์   นาย 1129 

035350505027-150   ฐาปกรณ์ สมบูรณ์   นาย 1130 

035250501003-851   ฐาปน น้อยพูล   นาย 1131 

035560504002-952   ณภัทร พรกิตติกมล   นาย 1132 

035350504017-353   ณัชชา เศษตะราช   นางสาว 1133 

035350504032-254   ณัฐกานต์ กัณโสภณ   นาย 1134 

035560501008-955   ณัฐดนัย มาลินันท์   นาย 1135 

035560501006-356   ณัฐนนท์ จันทร์แบบ   นาย 1136 

035350505029-757   ณัฐวุฒิ ง่วนสน   นาย 1137 

035250501010-358   ณัฐวุฒิ อินทร์เล็ก   นาย 1138 

035560504012-859   ดุสิต พรประสาท   นาย 1139 

035350505016-460   ตฤณ พงษ์ธนาคม   นาย 1140 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นิคม ดิษฐคลึ

หน้า 38/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด้านซ้าย)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035350505034-71   ตัรมีซี ดอเล๊าะ   นาย 1141 

035350504035-52   ทับทิม ทิมใจทัศน์   นางสาว 1142 

035560505009-33   ธนพล กะการดี   นาย 1143 

035350504013-24   ธนวัฒน์ ละอองแก้ว   นาย 1144 

035560504013-65   ธีระศักด์ิ บุญรอด   นาย 1145 

035560504014-46   นครินทร์ ขาวแก้ว   นาย 1146 

035350505023-07   นพพันธ์ วิภามณีโรจน์   นาย 1147 

035560504033-48   นพวงค์ โซ่งชีวะพันธ์   นาย 1148 

035560505018-49   นฤศพล สัตย์วินิจ   นาย 1149 

035560504037-510   นิพนธ์ เอ่ียมอู๋   นาย 1150 

035560504018-511   บัญญัติ เคล้าคลึง   นาย 1151 

035560504038-312   ประภาส จันทะโค   นาย 1152 

035560504034-213   ปิยวัฒน์ อยู่ไทย   นาย 1153 

035560504032-614   พงษ์เทพ เดชพรม   นาย 1154 

035350504006-615   พนารักษ์ เสารอง   นาย 1155 

035350504018-116   พรพิมล แก้วกลัด   นางสาว 1156 

035350505018-017   พสธร บูลวิบูรณ์   นาย 1157 

035560504011-018   พัชรพงษ์ พงษ์ชุบ   นาย 1158 

035350501016-819   พีรพัฒน์ ก่อเกียรติตระกูล   นาย 1159 

035350504027-220   พีรพัฒน์ สุดยอด   นาย 1160 

035560504044-121   เพ็ญศิริ โตยะบุตร   นางสาว 1161 

035360501539-822   ภูเบศ นพพะกา   นาย 1162 

035560504030-023   มัทนา เพ็ชร์เศษ   นางสาว 1163 

035350504005-824   ยศพล บุญวงษ์    นาย 1164 

035560504031-825   รัชนีกร มุมทอง   นางสาว 1165 

035560505006-926   รัฐพงษ์ จันทะไพร   นาย 1166 

035350504003-327   ลภัส  ธีระธรรมประชา    นาย 1167 

035350505025-528   ลลิตา ริยา   นางสาว 1168 

035560504040-929   ลิขิต ชมขวัญ   นาย 1169 

035350504036-330   วชิรา แซ่ล้ิม   นางสาว 1170 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.นิธิพัฒน์ อ๋ิวสกุล
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 20 ด้านขวา)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035560504006-031   วนิดา ประดับศรี   นางสาว 1171 

035350505017-232   วรเชษฐ์ สุมา   นาย 1172 

035560505015-033   วรวัฒน์ กรีธาธร   นาย 1173 

035560504021-934   วรสิทธิ เหลืองสด   นาย 1174 

035150501012-135   วีรยุทธ อัชฌาสัย   นาย 1175 

035350504009-036   วีระพันธ์ สุขสําราญ   นาย 1176 

035560501010-537   ศรายุทธ หิรัญรัตน์   นาย 1177 

035350505024-838   ศิริพร พรายแก้ว   นางสาว 1178 

035250505006-739   ศุภมงคล แพทย์ช้าง   นาย 1179 

035560504042-540   ศุภรัชต์ เครือสนิท   นางสาว 1180 

035350504033-041   ศุภลักษณ์ คําแหง   นางสาว 1181 

035350504001-742   สไบทิพย์ เพชรพันธ์   นางสาว 1182 

035350501012-743   สัภยา ทองเพ็ง   นาย 1183 

035560501001-444   สุธิชัย เด่นกิจกุล   นาย 1184 

035350504041-345   สุนิสา โอภา   นางสาว 1185 

035350505026-346   สุรชาติ มณีมาศ   นาย 1186 

035350501020-047   สุรสิทธิ์ ช่วยท่าพะยา   นาย 1187 

035560504001-148   หัสวรรษ เช้ือกุล   นาย 1188 

035350504040-549   อธิวัฒน์ ทองไพรวัลย์   นาย 1189 

035560504020-150   อนุสรณ์ จิรายุทธ   นาย 1190 

035350504023-151   อภิวัฒน์ มะลิ   นาย 1191 

035350504015-752   อมลรุจี ม่วงพรับ   นางสาว 1192 

035350504019-953   อัครพงษ์ ฉัตรเบ็ญญรงค์   นาย 1193 

035560505004-454   อาพฤศ เชาวน์ไวย   นาย 1194 

035560505012-755   อารีรัตน์ คงจินดา   นางสาว 1195 

035560504022-756   อําพร ประทุมวัน   นางสาว 1196 

035350505012-357   อําพรรณ์ ศรีสว่าง   นางสาว 1197 

035560504039-158   อิสระพงศ์ ประพันธ์บัณฑิต   นาย 1198 

035350504010-859   เอ้ืองอรุณ อ่อนทุม   นางสาว 1199 

035250504003-560   กฤษฎา ฉ่ัวริยะกุล   นาย 1200 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์รุ่งอรุณ พรเจริญ
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด้านซ้าย)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035460505036-91   ศรัณยู บุญทวี   นาย 1201 

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035250502011-02   กฤต ฤทธาคณานนท์   นาย 1202 

035560502065-83   กฤติพงศ์ สิงห์วิชา   นาย 1203 

035350502032-44   กสิดิษฐ์ เก้ือผล   นาย 1204 

035560502082-35   จิราวัฒน์ มิ่งรัตน์ติกรณ์   นาย 1205 

035560502022-96   ฉัตรชัย โกการัตน์   นาย 1206 

035350503017-47   ชนัตถ์ คงวิชา   นาย 1207 

035350503015-88   ชยากร แสงจินดา   นาย 1208 

035250503004-49   ชาญชัยวุฒิ ขันติวงษ์   นาย 1209 

035560502074-010   ฐนกร พจมานสว่างวงศ์   นาย 1210 

035560502506-111   ฐาปนพงษ์ วงษ์ศิ   นาย 1211 

035560502011-212   ฐิติกร หงษ์ทอง   นาย 1212 

035350503021-613   ณัฐพนธ์ วิชัยดิษฐ   นาย 1213 

035560502071-614   ณัฐพล ถาคํา   นาย 1214 

035560502072-415   ณัฐพล ผลลําใย   นาย 1215 

035560502525-116   ธนชัย จีนพิทักษ์   นาย 1216 

035460502035-417   ธนพงษ์ นาคประสิทธิ์   นาย 1217 

035250503007-718   ธนวัฒน์ วรรณสกุล   นาย 1218 

035350502025-819   ธนา ธีรวิภูศิริ   นาย 1219 

035560502081-520   ธนากร นิ่มวิไลย   นาย 1220 

035460502042-021   ธวลิต พินิจเลิศจินดา   นาย 1221 

035560502083-122   ธานี เรศสุข   นาย 1222 

035560502080-723   ธีรภัทร เนตรหาญ   นาย 1223 

035560502517-824   ธีรวีร์ คงทัศนา   นาย 1224 

035560502012-025   เนติวัฒน์ คล่องแคล่ว   นาย 1225 

035560502509-526   บุญรัก กันยา   นาย 1226 

035350502006-827   ปิยะพงศ์ สุขสวัสดิ์   นาย 1227 

035560502073-228   พรชัย เพียงภูเขียว   นาย 1228 

035360503036-329   พรรณทิพย์ เพ็ชรภิรมย์   นางสาว 1229 

035560502003-930   พฤฒิพงศ์ เชษฐพันธ์   นาย 1230 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สมชาย เหลืองสด

หน้า 41/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 21 ด้านขวา)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035560502523-631   พลากร เพ็งพุฒ   นาย 1231 

035560502001-332   พัชรียา จาดสกุล   นางสาว 1232 

035350503010-933   พิชัย ชอบสุข   นาย 1233 

035350503018-234   มนัสพร วรรณดี   นางสาว 1234 

035460502031-335   รัฐฉัตร จันทป   นาย 1235 

035560502514-536   ลิขิต สิงห์คํา   นาย 1236 

035350502022-537   วรเดช เหมือนม่วง   นาย 1237 

035560502526-938   วสันต์ มุลเพ็ญ   นาย 1238 

035460502061-039   วสันต์ แสงอรุณ   นาย 1239 

035560502508-740   วัฒนา ปิ่นประไมย์   นาย 1240 

035560502076-541   วันเฉลิม เชาวลิต   นาย 1241 

035560502017-942   วีรชัย กมลวิทยานนท์   นาย 1242 

035560502524-443   วีระชาติ วิเชียร   นาย 1243 

035460502037-044   วีระยุทธ ศรีมาลา   นาย 1244 

035560502527-745   วุฒิกรณ์ บุญพัก   นาย 1245 

035350502028-246   ศิริภักด์ิ สีมาวงค์   นางสาว 1246 

035560502516-047   ศิวัช จันทนวงษ์   นาย 1247 

035350502001-948   เศรษฐวุฒิ สายสุดใจ   นาย 1248 

035150503008-749   สัญญา บุญชื่น   นาย 1249 

035250502007-850   สิทธินันท์ บุญฤทธิ์   นาย 1250 

035560502052-651   สิริชัย สุวรรณอาณาเขต   นาย 1251 

035350503019-052   สืบพงศ์ จันทร์ทัต   นาย 1252 

035460502036-253   สุขสันต์ วัฒนะภาราดา   นาย 1253 

035460502041-254   อนันต์ เมืองสุข   นาย 1254 

035560502501-255   อนันต์ อุมชัยชนะ   นาย 1255 

035560502021-156   อนุชา อาทิตย์ตั้ง   นาย 1256 

035460502029-757   อรรถชัย อยู่เย็น   นาย 1257 

035560502004-758   อัครเดช ศรีทองอยู่   นาย 1258 

035350502013-459   อัคเรศร์ มณีโชติ   นาย 1259 

035560502084-960   อานนท์ ทองหล่อ   นาย 1260 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์มนตรี บุญเรืองเศษ
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด้านซ้าย)

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035560502075-71   อานนท์ อํ่าเจริญ   นาย 1261 

035050502023-92   อารีฟัน เจ๊ะเลาะ   นาย 1262 

035560502512-93   เอกณรินทร์ รุ่งชัยชนะ   นาย 1263 

035560502077-34   เอกลักษณ์ หิมพาน   นาย 1264 

035460502050-35   กิตติพงษ์ อุทัยพันธ์   นาย 1265 

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035150506009-26   นที ใดงาม   นาย 1266 

035250506009-07   สันตจิตร เล่ืองสีนิล   นาย 1267 

035250506006-68   สุจินดา นาคประดิษฐ์   นาย 1268 

035150506014-29   สิริชัย เงินประกอบ   นาย 1269 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035660501025-110   ณัฐพร เที่ยงตรง   นาย 1270 

035660504008-411   ธีรพงษ์ ละเมอพันธ์   นาย 1271 

035660505001-812   นภัสสร หรุ่นบุญลือ   นางสาว 1272 

035660504012-613   นีรนุช จุลลวาทีเลิศ   นางสาว 1273 

035660504014-214   บุษราคัม พรหมมา   นางสาว 1274 

035660501023-615   ปริญญา รุ่งเรือง   นาย 1275 

035660504010-016   ปัณฑารีย์ ภูชาญ   นางสาว 1276 

035660504013-417   พรศิริ จันทร์น้อย   นางสาว 1277 

035660504011-818   วิชิตา แพ่งกล่อม   นางสาว 1278 

035660501019-419   วุฒิชัย สว่างสุข   นาย 1279 

035660505015-820   สุชาติ คําเพ็ชร์   นาย 1280 

035660504004-321   สุนิสา เวียงนนท์   นางสาว 1281 

035660504005-022   สุภาพร แพงศรี   นางสาว 1282 

035660501004-623   สุรชัย อาจหาญ   นาย 1283 

035660504001-924   อดิศักดิ์ แย้มเย็น   นาย 1284 

035660501016-025   อรรคพล กําลังมาก   นาย 1285 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035660503002-826   กฤษฎา คู่สาย   นาย 1286 

035560503514-427   การุณต์ มะหะหมัดยูซบ   นาย 1287 

035660503003-628   กิตติพงศ์ เอกา   นาย 1288 

035560503541-729   ขวัญ มานะสะสม   นาย 1289 

035560503555-730   คณากร พันธ์รุณ   นาย 1290 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล

หน้า 43/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 22 ด้านขวา)

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035560503504-531   จรัญชัย จันทโชติ   นาย 1291 

035560503563-132   จักรพันธ์ แสงตา   นาย 1292 

035560503597-933   จามร พจนวิชัยกุล   นาย 1293 

035560503542-534   จํารูญ เก้ียวเก้า   นาย 1294 

035560503553-235   จิรวดี บํารุงกิจ   นางสาว 1295 

035560503599-536   ชัยณรงค์ ศรีเพ็ง   นาย 1296 

035560503585-437   ชาริณี กระต่ายทอง   นางสาว 1297 

035660503001-038   ณรงค์ศักด์ิ ชูแก้ว   นาย 1298 

035560503512-839   ณัฐดนัย ตันติวิบูลย์วงษ์   นาย 1299 

035660503006-940   ตรีชฏา ทองมี   นางสาว 1300 

035560503558-141   ธนวัฒน์ ลาพิงค์   นาย 1301 

035560503535-942   ธรรมรัตน์ ธรรมเสนา   นาย 1302 

035560503551-643   ธัญญ์นิธิ พรหมศาตร์   นาย 1303 

035560503619-144   ธีระพงษ์ ใจเสงี่ยม   นาย 1304 

035560503547-445   นฤเบศร์ โพธิ์อ่อน   นาย 1305 

035560503567-246   บุญญฤทธิ์ บุญคง   นาย 1306 

035560503559-947   บุญเลิศ สุขชื่น   นาย 1307 

035560503515-148   ผกามาศ วิไล   นางสาว 1308 

035560503584-749   ฝนทิพย์ มาตสะอาด   นางสาว 1309 

035560503602-750   พงศธร ศรีวรรณ   นาย 1310 

035560503506-051   พลสินธ์ุ นิสสัยสุข   นาย 1311 

035560503603-552   พิชัย ใจดี   นาย 1312 

035560503592-053   พีรพัฒน์ ทองดี   นาย 1313 

035560503631-654   เพทาย พัฒนสุธาพงศ์   นาย 1314 

035560503615-955   ภานุพงศ์ โกชะดา   นาย 1315 

035660503005-156   ยศธร ชาญพานิชกิจโชติ   นาย 1316 

035560503571-457   โยธิน บุตรน้ําเพชร   นาย 1317 

035560503556-558   วิชา ศิริถม   นาย 1318 

035560503617-559   วินัย ภาระจริง   นาย 1319 

035560503621-760   ศรัญญู จิตต์สอาด   นาย 1320 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ภูเบศ อินทขันตี
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด้านซ้าย)

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

035460503508-91   ศิลา ศรีราดี   นาย 1321 

035560503560-72   สมบูรณ์ เนตรงาม   นาย 1322 

035560503622-53   สมัคร ซ้อนบุญ   นาย 1323 

035560503549-04   สยาม รัศมี   นาย 1324 

035560503618-35   สรพงศ์ กันยาประสิทธิ์   นาย 1325 

035660503007-76   สันติ โคตรบุตรดี   นาย 1326 

035560503557-37   สุรเชษฐ์ โตรูปสม   นาย 1327 

035560503581-38   สุรศักดิ์ บุญรอด   นาย 1328 

035560503505-29   สุรสิทธิ์ หนูเข็ม   นาย 1329 

035560503550-810   สุวรรณ์ ปรีชาพรกุล   นาย 1330 

035560503623-311   เสกสันต์ิ วงศ์สถิตย์   นาย 1331 

035560503632-412   อภิสาร สอาดรัมย์   นาย 1332 

035560503625-813   อรรณพ พันทณา   นาย 1333 

035660505009-114   เชาว์วรรธน์ ปากดีสี   ว่าท่ีร้อยตรี 1334 

035560504041-715   ณัฐพงค์ บุรัสการ   ว่าท่ีร้อยตรี 1335 

035660505006-716   ธนาวัฒน์ สุทน   ว่าท่ีร้อยตรี 1336 

035660501003-817   ธีรวัฒน์ ดวงสุวรรณ   ว่าท่ีร้อยตรี 1337 

035660505005-918   ภูวเรศ แสงมะฮะหมัด   ว่าท่ีร้อยตรี 1338 

035350505002-419   วีรศักดิ์ เหล็กแก้ว   ว่าท่ีร้อยตรี 1339 

035560502031-020   สรกฤช ขวัญสด   ว่าท่ีร้อยตรี 1340 

035460501015-721   สันติ เปล่ียนศิลป์   ว่าท่ีร้อยตรี 1341 

035560501009-722   สิทธา จันทร์ศิริ   ว่าท่ีร้อยตรี 1342 

035660505007-523   สิทธิพงษ์ เล็กฟู   ว่าท่ีร้อยตรี 1343 

035560504019-324   อัศนี ศิลป์ชัย   ว่าท่ีร้อยตรี 1344 

035560504004-525   อุทิศ มากแก้ว   ว่าท่ีร้อยตรี 1345 

035460505022-926   จรัสศรี บุญอินเขียว   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1346 

035350504016-527   ณัฐวรรณ จันทร์พ่วง   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1347 

035250505002-628   วิศรุจ ทองศรี   สิบตรี 1348 

คณะศิลปศาสตร์
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450103053-229   รังสินันท์ กตัญญู   นาย 1349 เงิน

075450103002-930   กัณธิมา อังคะหิรัญ   นางสาว 1350 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สุนารี จุลพันธ์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 23 ด้านขวา)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450102089-731   พรยมล แซ่ล่ิม   นางสาว 1351 

075450102097-032   วันณิกา อุ่นจิตต์   นางสาว 1352 

075450103068-033   สุปรียา ซาลิมี   นางสาว 1353 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450101073-234   กรภัทร วันเพ็ญ   นางสาว 1354 

075450101095-535   กฤตยา พินิจพงษ์   นางสาว 1355 

075450101018-736   กฤติยา มิลินทจินดา   นางสาว 1356 

075450101091-437   กฤษดา ภูผา   นาย 1357 

075450101051-838   เกสรา ช่วงบุญศรี   นางสาว 1358 

075450101088-039   จุฑามาศ เสงี่ยมศักด์ิ   นางสาว 1359 

075450101039-340   ชนาพร เทพเจริญ   นางสาว 1360 

075450101020-341   ชุติกาญจน์ นิ่มสุวรรณ์   นางสาว 1361 

075450101076-542   ชุตินันท์ แซ่เซียว   นางสาว 1362 

075450101061-743   ฐิติวัชร ดีจังวิภาต   นาย 1363 

075450101003-944   ฐิติวัลคุ์ จันทร์ส่อง   นางสาว 1364 

075450101046-845   ณัฏฐรินีย์ ทับเที่ยง   นางสาว 1365 

075450101004-746   ณัฐญาดา เกลา   นางสาว 1366 

075450101022-947   ณัฐตะวัน วรรธนะบูรณ์   นางสาว 1367 

075450101098-948   ณัฐนรี แซ่อ้ึง   นางสาว 1368 

075450101038-549   ณัฐวิทย์ จารุดุล   นาย 1369 

075350101060-150   ตรัยพัฒน์ อรรถหิรัญกุล   นาย 1370 

075450101034-451   ธนวัต แสนชัย   นาย 1371 

075450101035-152   ธนวินท์ แสนชัย   นาย 1372 

075450101100-353   ธีทัต โชตินุต   นาย 1373 

075450101043-554   ธีระยุทธ์ แซ่ต่ัน   นาย 1374 

075450101048-455   นฐศร บุตรศาสตร์   นางสาว 1375 

075450101027-856   นพเก้า สดคง   นางสาว 1376 

075450101037-757   นรีพร บุญมี   นางสาว 1377 

075350101055-158   นฤมล นาเวียง   นางสาว 1378 

075450101045-059   นิรมล สุภาพ   นางสาว 1379 

075450101084-960   บรรพต ตพรัตน์   นาย 1380 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ญาณาธร เธียรถาวร
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด้านซ้าย)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450101074-01   บุษบา เครือบุญ   นางสาว 1381 

075450101054-22   พงศธร วงศ์กุศลศิริ   นาย 1382 

075450101015-33   พงศ์พัฒน์ สู่พิภักด์ิ   นาย 1383 

075450101017-94   พชร โพธิลักษณ์   นางสาว 1384 

075450101068-25   พชระ อนุสรานนท์   นาย 1385 

075450101036-96   พรชุดา แก้วมะโนคํา   นางสาว 1386 

075450101032-87   พรรณพิลาศ กาญจนไตรภพ   นางสาว 1387 

075450101075-78   พันธุ์สวัสด์ิ พันต่าย   นาย 1388 

075350101049-49   พีรวัส จิตต์เที่ยง   นาย 1389 

075450101072-410   ภัทรพล ศรีสุขวงศ์แพร   นาย 1390 

075450101007-011   มนัสวี นิธิสุนทรวัฒน์   นางสาว 1391 

075450101066-612   ยมาภรณ์ แสดงพจน์   นางสาว 1392 

075450101092-213   ยุวดี ไสยเรือง   นางสาว 1393 

075450101013-814   รติพร โพธ์ิศรีดา   นางสาว 1394 

075450101052-615   รัชนีชล นาสิงห์ขันธ์   นางสาว 1395 

075450101009-616   ลลิตา นรชาญ   นางสาว 1396 

075450101014-617   วชิรวัฒน์ จันทรจํานง   นาย 1397 

075450101089-818   วสันต์ ปถมพานิชย์   นาย 1398 

075450101099-719   วานุกา ดวงมณี   นางสาว 1399 

075450101033-620   วิชชา ตันนิวัฒน์   นาย 1400 

075450101023-721   วิชุตา ทองท่าฉาง   นางสาว 1401 

075450101093-022   วิภา โฆวัฒนะกุล   นางสาว 1402 

075450101079-923   วิศรุต มาลีรัตน์   นาย 1403 

075450101065-824   ศศิภา พรนิคม   นางสาว 1404 

075450101012-025   ศิรินันท์ ต่ายสกุล   นางสาว 1405 

075450101042-726   ศิริรัตน์ ยงวิบูล   นางสาว 1406 

075450101029-427   ศิวกร ฉ่างทองคํา   นาย 1407 

075450101090-628   ศุภกาญจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา   นางสาว 1408 

075450101028-629   ศุภวัฒน์ จันทนพ   นาย 1409 

075450101086-430   สรัญทร หาญจิตตระการ   นางสาว 1410 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นิตินันท์ ศรีสุวรรณ

หน้า 47/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 24 ด้านขวา)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450101025-231   สายฤดี ปิ่นพยงค์   นางสาว 1411 

075450101067-432   สุชาดา ลิ่งไธสง   นางสาว 1412 

075450101008-833   สุนิสา ทองใส   นางสาว 1413 

075450101060-934   สุภาพร เนียมจันทร์   นางสาว 1414 

075450101058-335   สุภาภรณ์ คงทน   นางสาว 1415 

075450101059-136   สุวิภา จิรัมย์   นางสาว 1416 

075450101080-737   โสฬส ดวงเพ็ชร   นาย 1417 

075450101031-038   หริพัชร ภักดีไทย   นาย 1418 

075450101041-939   อภิชา ทองเรืองวงค์   นาย 1419 

075450101069-040   อภิญญา คุ้มกัน   นางสาว 1420 

075450101024-541   อรวรรณ โดดเทียน   นางสาว 1421 

075450101049-242   อรอนงค์ วงษ์มูล   นางสาว 1422 

075450101016-143   อรอนงค์ วิไลวงศ์เสถียร   นางสาว 1423 

075450101047-644   อริศรา หินสม   นางสาว 1424 

075450101087-245   เอกราช เขมวสุธามาศ   นาย 1425 

075350101010-646   ปิยะธิดา กุลสงฆ์   นางสาว 1426 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450102100-247   กชมน สอนน่ิม   นางสาว 1427 

075450102078-048   กฤตชญา วงศ์สุขดี   นางสาว 1428 

075450102054-149   กษิดิศ พิเชฐวณิชย์สกุล   นาย 1429 

075450102024-450   กิตติพิชญ์ สิริภาสชยานันท์   นาย 1430 

075450102035-051   ขวัญจิตร ทองชุม   นางสาว 1431 

075450102053-352   แคทลียา ชอบธรรม   นางสาว 1432 

075450102068-153   จตุรงค์ ขําขาล   นาย 1433 

075450102026-954   จารุกร ตรีสอน   นางสาว 1434 

075450102092-155   จิรภา คําเขียว   นางสาว 1435 

075450102083-056   เจนจิรา มณีศรี   นางสาว 1436 

075450102037-657   ชญานิศ ชินพงสานนท์   นางสาว 1437 

075450102050-958   ชัชธิดา อนุสรณ์คีรี   นางสาว 1438 

075450102043-459   ชุติกาญจน์ จําเขียน   นางสาว 1439 

075450102041-860   ชุติมณฑน์ แสงอินทร์   นางสาว 1440 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์พัลลพ หามะลิ

หน้า 48/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด้านซ้าย)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450102038-41   ฐิตาภา แก้วสองดวง   นางสาว 1441 

075450102017-82   ณัจฉรียา จิตต์สมพงษ์   นางสาว 1442 

075450102052-53   ณัฐกานต์ นิทะรัมย์   นางสาว 1443 

075450102075-64   ณัฐชนน มังกรงาม   นางสาว 1444 

075450102015-25   ณัฐพร ฤทธิชัยนุวัฒน์   นางสาว 1445 

075450102031-96   ณัฐมณฑ์ บุญเรือง   นางสาว 1446 

075450102087-17   ณัฐวดี ตันตยาวิทย์   นางสาว 1447 

075450102034-38   ทิพจุฑา รวมสถาพร   นางสาว 1448 

075450102066-59   ธนินท์ธร ลีนะภาณุพัฒน์   นางสาว 1449 

075450102061-610   ธิชาดา คงช่ืนสิน   นางสาว 1450 

075450102079-811   นฤมล พรรควัฒนชัย   นางสาว 1451 

075450102049-112   นัฐทิยา ว่องพจมาน   นางสาว 1452 

075450102076-413   นารี แซ่เตียว   นางสาว 1453 

075450102025-114   นิดา ลาภวิสุทธิสาโรจน์   นางสาว 1454 

075450102067-315   บัญชา แซ่จิว   นาย 1455 

075450102090-516   บุษบาภรณ์ จิตเฉย   นางสาว 1456 

075450102065-717   ปนิดา ลีลาทนาพร   นางสาว 1457 

075450102036-818   ปรางค์ศิตา ทองแดงสุข   นางสาว 1458 

075450102072-319   ปิยวัฒน์ บุญประสิทธ์ิ   นาย 1459 

075450102048-320   พรวิภา เรียบร้อย   นางสาว 1460 

075450102006-121   พรศักด์ิ มือสันทัด   นาย 1461 

075450102057-422   พลอย มุติภัย   นางสาว 1462 

075450102095-423   พลินวัลย์ โพธิ์ใคร   นางสาว 1463 

075450102042-624   พัชราภรณ์ พันชารี   นางสาว 1464 

075450102085-525   พิมศิริ สังข์คุ้ม   นางสาว 1465 

075450102073-126   เพ็ญมนัส ระยับพันธุ์   นางสาว 1466 

075450102033-527   ภัทรวลัญช์ แสงนิลาวิวัฒน์   นางสาว 1467 

075450102074-928   ภัทรวินฑ์ ทิพย์ไกรลาศ   นาย 1468 

075450102002-029   มัลลิกา วีระเสถียร   นางสาว 1469 

075450102005-330   มารวย สีดาน้อย   นาย 1470 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.สุนันทา ชูตินันท์

หน้า 49/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 25 ด้านขวา)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450102081-431   เมษิยา พันธ์ศรี   นางสาว 1471 

075450102016-032   รุ่งรัตน์ สุวรรณรัตน์   นางสาว 1472 

075450102044-233   วนิดา วิบูลย์พงศ์   นางสาว 1473 

075450102022-834   วัศพล ทองใบ   นาย 1474 

075450102098-835   วิภาพร แจ่มโสภณ   นางสาว 1475 

075450102051-736   ศรุชา อัครภัทรนิธิ   นาย 1476 

075450102071-537   ศิรวิทย์ เกตุพฤทธิกร   นาย 1477 

075450102086-338   ศิรินทรา ขจรกล่ินมาลา   นางสาว 1478 

075450102007-939   สมชาติ โพธิ์ทอง   นาย 1479 

075450102060-840   สมฤทัย พรมมา   นางสาว 1480 

075450102058-241   สาวิตรี บุญนํา   นางสาว 1481 

075450102023-642   สินีนาฎ พระจันทร์   นางสาว 1482 

075450102056-643   สิวฤกษ์ พงศ์ยมัด   นาย 1483 

075450102059-044   สุชาดา สุขหอม   นางสาว 1484 

075450102028-545   สุชาวดี พรมเส้ง   นางสาว 1485 

075450102039-246   สุณัฐชา ละครพล   นางสาว 1486 

075450102008-747   สุริยา พงษ์สุริยา   นาย 1487 

075450102046-748   สุวดี เพ็ชรเทศ   นางสาว 1488 

075450102030-149   หนึ่งฤทัย กุลภัทร์แสงทอง   นางสาว 1489 

075450102004-650   หัสดิน อยู่กลุด   นาย 1490 

075450102027-751   อรประภา วิภาพันธ์   นางสาว 1491 

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450103014-452   กนกวรรณ เช้าฤกษ์ดี   นางสาว 1492 

075450103099-553   กมลพร เพิ่มพูล   นางสาว 1493 

075450103033-454   กรองแก้ว กาลพัฒน์   นางสาว 1494 

075450103048-255   กฤษติยา ชื่นจิต   นางสาว 1495 

075450103091-256   กษิรา นาครินทร์   นางสาว 1496 

075450103003-757   กัลยรัตน์ เจริญรัตน์วุฒิกาล   นางสาว 1497 

075450103015-158   เกศกนก จันทร์ทิพย์   นางสาว 1498 

075450103005-259   จันทร์จิรา เผือกน้อย   นางสาว 1499 

075450103054-060   จิรศักด์ิ พันต่าย   นาย 1500 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.อรุณี อรุณเรือง

หน้า 50/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด้านซ้าย)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450103098-71   ชญานิน ศาศวัตวลี   นาย 1501 

075450103074-82   ชลธาร ทองคํา   นางสาว 1502 

075450103075-53   ชลลดา นาคศาลา   นางสาว 1503 

075350103045-04   ชินวุธ ใจอินทร์   นาย 1504 

075450103079-75   ฐิติกา ทองไสว   นางสาว 1505 

075450103064-96   ณัฐพร ผาติวิทย์   นางสาว 1506 

075450103016-97   ณัฐวดี สินพัฒนาวงศ์   นางสาว 1507 

075450103035-98   ดวงทิพย์ สัมโน   นางสาว 1508 

075450103046-69   ทัศวรรณ ตันโป๊   นางสาว 1509 

075450103065-610   ธัญญ์นภัส ภักดีธีระพันธ์   นางสาว 1510 

075450103089-611   ธัญญาพร กระจ่างศรี   นางสาว 1511 

075450103036-712   ธัญยาพร ธรรมสังวาลย์   นางสาว 1512 

075450103057-313   นลดา เบ้าแก้ว   นางสาว 1513 

075450103070-614   นวลปรางค์ สิงห์พันธ์   นางสาว 1514 

075450103034-215   นิชกานต์ สุระเสรี   นางสาว 1515 

075450103041-716   นิธิกานต์ มาตรา   นางสาว 1516 

075450103032-617   บันลือศักด์ิ ชื่นชีวิต   นาย 1517 

075450103096-118   เบญจภรณ์ อุ่นศรี   นางสาว 1518 

075450103049-019   เบญจวรรณ สาวาภักดี   นางสาว 1519 

075450103013-620   ปราโมทย์ มนัสพิทยา   นาย 1520 

075450103072-221   ปิยะฉัตร เที่ยงประเทศ   นางสาว 1521 

075450103055-722   ปุณยวีร์ ตรีเพชรพวง   นาย 1522 

075450103029-223   ผโลทัย เตชะมงคลาภิวัฒน์   นางสาว 1523 

075450103040-924   พงศพล เชี่ยวชลาลัย   นาย 1524 

075450103083-925   พรสิริ ชะนะสถิตย์   นางสาว 1525 

075450103028-426   ไพจิตร เพ็งรัตน์   นางสาว 1526 

075450103038-327   ภัทรชนก ชนะบางแก้ว   นาย 1527 

075450103001-128   ภาวศุทธิ จันทร์เรือง   นางสาว 1528 

075450103090-429   มนัสวรรณ ศรีวิเศษ   นางสาว 1529 

075350103022-930   ยลวรรณ ขวัญเมือง   นางสาว 1530 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์เจนตา แก้วลาย

หน้า 51/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 26 ด้านขวา)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450103059-931   ยุพิน ฮุ้นรักษา   นางสาว 1531 

075450103025-032   รัตติณัฏฐ์ อังสนุ   นางสาว 1532 

075450103007-833   รินรดา ปิ่นทอง   นางสาว 1533 

075450103076-334   ลดาวัลย์ คําไพรินทร์   นางสาว 1534 

075450103047-435   ลักขณา สูงปานเขา   นางสาว 1535 

075450103086-236   วณิชชา นันไตร   นางสาว 1536 

075450103088-837   วนิดา ปาโท   นางสาว 1537 

075450103058-138   วรรณวิศา คุณกะ   นางสาว 1538 

075350103075-739   ศตนันทน์ เสาร์มั่น   นางสาว 1539 

075450103051-640   ศริตวรรธน์ ภาสิริวงศ์   นาย 1540 

075450103061-541   ศศิธร คุปต์คาร   นางสาว 1541 

075450103019-342   ศศิธร โยธาแสน   นางสาว 1542 

075450103077-143   ศักดิ์สิทธิ์ นาเจริญ   นาย 1543 

075450103073-044   ศิริทิพย์ ทองทิพย์   นางสาว 1544 

075450103052-445   ศิริพร ชูพุทธพงศ์   นางสาว 1545 

075450103010-246   ศิริวรรณ อินทร์บาล   นางสาว 1546 

075450103069-847   ศุภภัทร สนธิพงษ์   นางสาว 1547 

075450103006-048   ศุลัลนา สวัสด์ิประเสริฐ   นางสาว 1548 

075450103031-849   สมฤทัย พลายหวัง   นางสาว 1549 

075450103020-150   สุชานิดา บุษวะดี   นางสาว 1550 

075450103093-851   สุดารัตน์ ดวงบัว   นางสาว 1551 

075450103023-552   สุดารัตน์ น้อยบาท   นางสาว 1552 

075450103039-153   สุภาณี บรรทัดจันทร์   นางสาว 1553 

075350103043-554   เสมอภาค ธุระมะฉายา   นาย 1554 

075550103095-155   เสาวลักษณ์ รัชตะนาวิน   นางสาว 1555 

075450103027-656   โสรยา คมสุภาพ   นางสาว 1556 

075450103017-757   โสฬศ รามนัฏ   นาย 1557 

075450103066-458   อติกานต์ พ่วงศุข   นางสาว 1558 

075450103021-959   อนัญญา ศรีมาลา   นางสาว 1559 

075450103067-260   อภิญญา นนทภา   นางสาว 1560 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา

หน้า 52/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด้านซ้าย)

 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450103063-11   อมรเทพ เร้าเขตร์กิจ   นาย 1561 

075450103042-52   อุษณีย์ วงษ์สอาด   นางสาว 1562 

075450103030-03   เวทิศ ธนกรดิษฐ์   ว่าท่ีร้อยตรี 1563 

075450102029-34   กีรติภาดา จันทรารังษี   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1564 

075450102012-95   ภัทรสุดา ฉันทโชติ   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1565 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450901021-36   กวินท์ นิลประภา   นาย 1566 ทอง

125450901053-67   ศุภศิษฏ์ เด่นภาสุรพงศ์   นาย 1567 เงิน

125450901051-08   กัลญา ถมยา   นางสาว 1568 

125450901123-79   จิตติมา เอมอร่าม   นางสาว 1569 

125450901118-710   ณัฐภูมิ ล้ิมสุวัฒนกุล   นาย 1570 

125450901120-311   นพพร ทัตสิริวรวัฒน์   นาย 1571 

125450901013-012   อภิญญา วราศรัย   นางสาว 1572 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450901075-913   กรรณิกา วรรณทิม   นางสาว 1573 

125450901026-214   จิรวัฒน์ อัจจิมารังษี   นาย 1574 

125450902022-015   ชุติมา นามมุงคุณ   นางสาว 1575 

125450901109-616   ธนวงศ์ เยาวนานนท์   นาย 1576 

125450901048-617   มัชฌิมา พรหมพิทักษ์   นางสาว 1577 

125450901052-818   อานนท์ หมู่หาญ   นาย 1578 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450901045-219   กชนันท์ ปิ๋วสวัสด์ิ   นางสาว 1579 

125450901023-920   ขวัญชัย มาพล   นาย 1580 

125450901046-021   จันจิรา เพชราช   นางสาว 1581 

125450901062-722   จันทิมา แผลงประพันธ์   นางสาว 1582 

125450901018-923   จิราภรณ์ การเก่ง   นางสาว 1583 

125350901033-024   จุฑาภรณ์ ตั้งวงศ์ถาวร   นางสาว 1584 

125450901015-525   ชนาภา เผือกวัฒนะ   นางสาว 1585 

125450901072-626   ชนิชา ปทุมเกียรติมาลา   นางสาว 1586 

125450901074-227   ชบาพร ทองพูล   นางสาว 1587 

125450901005-628   ชินภัทร ลิขิตวัน   นาย 1588 

125450901113-829   ฐิติพงษ์ ศรคม   นาย 1589 

125450901107-030   ณัฎฐณิชา ไทยจรัสเสถียร   นางสาว 1590 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์

หน้า 53/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 27 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450901100-531   ณัฐนิชา สติภา   นางสาว 1591 

125450901057-732   ณัฐพงศ์ บุญคุ้ม   นาย 1592 

125450901068-433   ณัฐวรรณ สดเสมอ   นางสาว 1593 

125450901036-134   ดาราวรรณ พุทธประเสริฐ   นางสาว 1594 

125450901061-935   ทศพล โชคมหาอนันต์   นาย 1595 

125250901063-936   ธนพงศ์ นาคะปักษิณ   นาย 1596 

125450901063-537   ธนพัฒน์ นักเป่า   นาย 1597 

125450901059-338   ธนะวัฒน์ ทองทวี   นาย 1598 

125450901082-539   ธนาพล ปาละสุวรรณ   นาย 1599 

125450901089-040   ธนาวัฒน์ สายธิไชย   นาย 1600 

125450901012-241   ธันญานเรศ อยู่ศรีเจริญ   นางสาว 1601 

125450901116-142   ธันวา บรรเด็จ   นาย 1602 

125450901067-643   ธานัสชา พูลศิลป์   นางสาว 1603 

125350901066-044   นนทกานต์ บุญธรรม   นาย 1604 

125450901055-145   นวมินทร์ วรรณพงษ์   นาย 1605 

125450901094-046   นิกร บูชาบุญ   นาย 1606 

125450901027-047   นิอร ชุ่มเงิน   นางสาว 1607 

125450901112-048   เนตินันท์ รอดชีวิต   นาย 1608 

125450901014-849   บิตุรงค์ บรรทุกรรม   นาย 1609 

125450901105-450   เบญญาภา แจบ้านเกาะ   นางสาว 1610 

125450901121-151   ประกาศิต เปรมศรี   นาย 1611 

125450901110-452   ปริเยศ กล่ัมภากรณ์   นาย 1612 

125450901037-953   ปาริฉัตต์ โคตรศักดิ์   นางสาว 1613 

125450901008-054   พงศธร เกิดทองคํา   นาย 1614 

125450901088-255   พงศ์พัฒน์ ไตรประวัติ   นาย 1615 

125450901078-356   พงษ์เทพ นาเชียงใต้   นาย 1616 

125450901081-757   พรเทพ วงษ์ขวัญเมือง   นาย 1617 

125450901004-958   พรเพ็ญ เจริญคงสกุล   นางสาว 1618 

125450901017-159   ไพรสิงห์ อู่สุวรรณ   นาย 1619 

125450901010-660   ภัทราพร เพ่ือนสงคราม   นางสาว 1620 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450901001-51   มณีรัตน์ ทองรัตนะ   นางสาว 1621 

125450901101-32   ยวิษฐา วงษ์จิ   นางสาว 1622 

125450901097-33   ยุพา เหล่าภัทรพิเชฐ   นางสาว 1623 

125450901025-44   รชต บุญใช้   นาย 1624 

125150901074-65   รณชัย  ศิริเรือง    นาย 1625 

125250901060-56   รณฤทธ์ิ เพลิงน้อย   นาย 1626 

125450901019-77   วจี นากเณร   นางสาว 1627 

125450901091-68   วนิดา จันทร์เทศ   นางสาว 1628 

125450901108-89   วราลักษณ์ วิศิษฐศิลป์   นางสาว 1629 

125450901077-510   วสันต์ บินรามัน   นาย 1630 

125450901003-111   วันชนะ วงษ์สีดา   นาย 1631 

125450901035-312   วีรวิทย์ คูเก้ือกิตติรักข์   นาย 1632 

125450901056-913   วุฒิพงศ์ มาสาตร์   นาย 1633 

125450901122-914   ศรัณยู จุลรัตน์   นาย 1634 

125450901040-315   สพลกฤษฎิ์ วนศิรากุล   นาย 1635 

125450901103-916   สิทธิพัทธ์ อ่อนละออ   นาย 1636 

125350901035-517   สิปปกร ระกาศ   นาย 1637 

125450901002-318   สุจินธร จิระเฉลิมพร   นางสาว 1638 

125450901106-219   สุธากร เอ่ียมศรีรักษ์   นาย 1639 

125450901020-520   สุธินันท์ ไชยวาริต   นาย 1640 

125450901098-121   สุธีร์ ทองดุน   นาย 1641 

125450901039-522   สุนิษา ยะสินทราพร   นางสาว 1642 

125450901069-223   สุมนา นาคเจือ   นางสาว 1643 

125450901124-524   สุรีย์พร แซ่แต้   นางสาว 1644 

125250901062-125   อนุชิต สิริหิรัญพงษ์   นาย 1645 

125150901060-526   อนุวัตร สินประสงค์   นาย 1646 

125450901011-427   อรรถพล แสนวาปี   นาย 1647 

125450901115-328   อัครพรรณ พงษ์มนตรี   นาย 1648 

125450901114-629   อัจฉรา แจ้งพรมมา   นางสาว 1649 

125450901016-330   อานนท์ วงศ์เทพ   นาย 1650 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 28 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450901099-931   อิสระ เกิดสินธุ์   นาย 1651 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

125450902030-332   กฤตยา พลแสน   นางสาว 1652 

125450902033-733   กฤษกร ยงยืนชัย   นาย 1653 

125450902043-634   กวิตา วงศ์บุญเก้ือกูล   นางสาว 1654 

125450902037-835   กวินธิดา หมั่นมานะ   นางสาว 1655 

125450902048-536   ก่อรัฐ ชูชีพ   นาย 1656 

125450902023-837   จิรานุพงษ์ เฟ่ืองบางหลวง   นาย 1657 

125450902019-638   จิราวรรณ ศรีสันติแสง   นางสาว 1658 

125450902014-739   ฉัตรกมล พงษ์ศิริ   นางสาว 1659 

125450902036-040   ฐากูร ม่วงชู   นาย 1660 

125450902047-741   ณัฐวุฒิ พูลเกตุ   นาย 1661 

125450902001-442   ธนพรรณ ตันติวัชรานนท์   นางสาว 1662 

125450902028-743   นราธิป สว่างเวียง   นาย 1663 

125450902007-144   นิคม คํามีจันทร์   นาย 1664 

125250902016-445   ปณิตา สุนาโท   นางสาว 1665 

125450902044-446   พรรษกร อ้วนมี   นาย 1666 

125250902010-747   พัชชา แป้นทอง   นางสาว 1667 

125450902045-148   พิสิษฐ์ บุญวรุณพิทักษ์   นาย 1668 

125450902039-449   ภานุมาส งาเนียม   นาย 1669 

125450902050-150   ภูสิทธิ์ กัณทนเวทย์   นาย 1670 

125450902010-551   มณฑิชา อ่ิมด้วยสุข   นางสาว 1671 

125250902045-552   มารวย มโนมัยวจี   นาย 1672 

125450902015-453   วรรณฤดี ไกรเจริญ   นางสาว 1673 

125450902005-554   วรุฒ ฤกษ์วิทูรกุล   นาย 1674 

125450902035-255   วัฒนศักด์ิ ภักดีนอก   นาย 1675 

125450902046-956   วีระวัฒน์ หลุมเจริญภักดี   นาย 1676 

125450902027-957   โสรยา งามไพลิน   นางสาว 1677 

125450902004-858   อรุณวตี วรรณโชติ   นางสาว 1678 

125450902049-359   อาทิตย์ บุญเรือง   นาย 1679 

125450901049-460   อาทิตย์ ทบดี   ว่าท่ีร้อยตรี 1680 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล

หน้า 56/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด้านซ้าย)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450202034-61   นิภาวรรณ แก้วศรีจันทร์   นางสาว 1681 ทอง

055450202055-12   ณัฐพงษ์ เอียดเต็ม   นาย 1682 เงิน

055450202053-63   เมลิน คนที   นางสาว 1683 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450202033-84   นันท์ธนิษฐ์ แสงคํานฤพล   นางสาว 1684 

055450202009-85   ฟ้า แสงราม   นางสาว 1685 

055450202038-76   สุธาทิพย์ อ่ิมน้อย   นางสาว 1686 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450201029-77   กนกพล สมสา   นาย 1687 

055450201045-38   กฤษฎา ดราคาน   นาย 1688 

055450201053-79   เกียรติก้อง ห่อรักษาธรรม   นาย 1689 

055450201036-210   คเณศ บัณฑิตพิชญากุล   นาย 1690 

055450201034-711   คีรีวัต วงศ์ยะรา   นาย 1691 

055450201018-012   จริยา ประชากุล   นางสาว 1692 

055450201089-113   จริยา รุ่งรัตน์   นางสาว 1693 

055450201083-414   จันทนี ผุดผ่อง   นางสาว 1694 

055450201041-215   เจษฎากร หาญวีรกุล   นาย 1695 

055450201024-816   ชนน วิชชจุฑากุล   นาย 1696 

055450201015-617   ชนะพร เหมือนงิ้ว   นางสาว 1697 

055450201028-918   ชานน สายเป้า   นาย 1698 

055450201032-119   ชานนท์ ซาล้ิม   นาย 1699 

055450201017-220   ณฏฐกมล หยาดคํา   นางสาว 1700 

055450201004-021   ณัฐวัฒน์ ธันยสวัสดิ์   นาย 1701 

055450201082-622   ณัฐวุฒิ แนวบรรทัด   นาย 1702 

055450201044-623   เทพพิทักษ์ เนียมนิล   นาย 1703 

055450201061-024   ธนนาถ กุลรักษา   นาย 1704 

055450201022-225   ธนพล เสียงแจ้ว   นาย 1705 

055450201030-526   ธนวัฒน์ วรรณศิริยะ   นาย 1706 

055450201075-027   ธัญญธร อ่างงาม   นางสาว 1707 

055450201027-128   ธัญพิสิษฐ์ ทรงเวชเกษม   นาย 1708 

055450201068-529   ธีระชัย เนตรลัย   นาย 1709 

055450201062-830   นฤพล สินวงษ์อมร   นาย 1710 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 29 ด้านขวา)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450201023-031   นลินี ภิรมย์ศักดิ์   นางสาว 1711 

055450201073-532   นันต์ทพร ประยูร   นางสาว 1712 

055450201026-333   บดี ตันติจํานรรจ์   นาย 1713 

055450201011-534   บัญทิตญา โพธิ์ศรี   นางสาว 1714 

055450201070-135   บุศรินทร์ ลามาลี   นางสาว 1715 

055450201078-436   ปรียานุช โฮเต็ก   นางสาว 1716 

055450201064-437   ปาการัง ยิ้มมาก   นางสาว 1717 

055450201033-938   พงศกร ชอบทางศิลป์   นาย 1718 

055450201074-339   พงศกร สุดศิริ   นาย 1719 

055450201096-640   พัฒน์นรี สุวรรณอักษร   นางสาว 1720 

055450201071-941   พันวลี อย่าเคล้ิมจิตร   นางสาว 1721 

055450201063-642   ภัทราวุธ ชัยวังราช   นาย 1722 

055450201059-443   ภัสนันท์ โพธิเจริญ   นางสาว 1723 

055450201056-044   ภานุเมศ พันไชย์   นาย 1724 

055450201035-445   มณเฑียร แซ่ต้ัง   นาย 1725 

055450201055-246   มานิตา พบแก้ว   นางสาว 1726 

055450201001-647   รังสิมันต์ุ วงษ์นิกร   นาย 1727 

055450201057-848   รัตน์สุดา คลังมณี   นางสาว 1728 

055450201088-349   ฤดีมาส พิจารณา   นางสาว 1729 

055450201051-150   วรพงษ์ บวงสวง   นาย 1730 

055450201092-551   วราภรณ์ คําดี   นางสาว 1731 

055450201040-452   วรารัตน์ ณ รินทร์   นางสาว 1732 

055450201005-753   วโรดม อันประยูร   นาย 1733 

055450201006-554   วัชรพล แสงน้อย   นาย 1734 

055450201093-355   วารุณี กรรณิการ์   นางสาว 1735 

055460201739-056   วาลิกา โรจนพงษ์   นางสาว 1736 

055450201031-357   วิภาวี เสนาะจิตร์   นางสาว 1737 

055450201076-858   วิสุดา สายเมฆ   นางสาว 1738 

055450201090-959   ศุภณัฐ แซ่อ้ึง   นาย 1739 

055450201038-860   สมบูรณ์ เลิศชัยอานนท์   นาย 1740 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์อุบลวัลย์ อินทรปัญญา
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด้านซ้าย)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450201052-91   สิทธิชัย สุวรรณสกนธ์   นาย 1741 

055450201016-42   สิทธิพล จันทร์เกตุ   นาย 1742 

055450201054-53   สิริรัตน์ ทับบุญ   นางสาว 1743 

055450201039-64   สุฑารัตน์ ณ รินทร์   นางสาว 1744 

055450201066-95   สุนิสา แห้วชิน   นางสาว 1745 

055450201007-36   หนึ่งฤทัย ไชยดวงศรี   นางสาว 1746 

055450201013-17   อรอุษา เวชชัยภูมิ   นางสาว 1747 

055450201069-38   อัณซอรี เรืองปราชญ์   นาย 1748 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450202030-49   กนกพร พุ่มงาม   นางสาว 1749 

055450202005-610   กรกฎ หาญธัญกรรม   นาย 1750 

055450202017-111   กิตติ ช่วยวัน   นาย 1751 

055450202050-212   ฉัตรชัย ดวงแก้ว   นาย 1752 

055450202032-013   ชนชนะ นะเสือ   นาย 1753 

055450202046-014   ณัฐฐา พานทอง   นางสาว 1754 

055450202036-115   ธนัชชา วงค์แจ้ง   นางสาว 1755 

055350202044-716   ธนัฎฐา เมืองใหญ่   นางสาว 1756 

055450202002-317   นวลจิรา มณีวงษ์   นางสาว 1757 

055450202052-818   นันทศักด์ิ ทรัพย์กิตติวุฒิ   นาย 1758 

055450202004-919   นิศากร ก้อนแก้ว   นางสาว 1759 

055450202027-020   บุษกร ก่ิงบัวแก้ว   นางสาว 1760 

055350202023-121   ปภัค พิมพันธ์   นาย 1761 

055450202015-522   ปริญญา สมคิด   นาย 1762 

055450202037-923   พรพิสุทธ์ิ สาพิมพ์   นางสาว 1763 

055450202047-824   พิมพร ใบคําเลิศ   นางสาว 1764 

055450202041-125   ภานุพงศ์ ศรีลารัตน์   นาย 1765 

055450202007-226   มนทิรา เที่ยงสกุล   นางสาว 1766 

055450202049-427   มนฤดี ลาภส่งเสริม   นางสาว 1767 

055450202029-628   มุกดา ศรีจับ   นางสาว 1768 

055450202026-229   รติพร ตันเจริญ   นางสาว 1769 

055450202023-930   รับฟ้า วงษาราม   นาย 1770 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.สลักจิต พุกจรูญ
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 30 ด้านขวา)

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

055450202019-731   วรรนิสา อินทร์จันทร์   นางสาว 1771 

055450202025-432   วันวิสาข์ สุวรรณวงษ์   นางสาว 1772 

055450202021-333   วิภาดา สวัสด์ิไชย   นางสาว 1773 

055450202051-034   วิไลพร ขันบัลลังค์   นางสาว 1774 

055350202002-535   ศตวรรษ  สันทัด    นาย 1775 

055450202031-236   สุพัตรา เชิงฉลาด   นางสาว 1776 

055450202003-137   อภิญญาภรณ์ สายทอง   นางสาว 1777 

055450202054-438   อมรรัตน์ เกตุอํ่า   นางสาว 1778 

055450202010-639   อารีญา คล่ืนบรรเลง   นางสาว 1779 

055450202022-140   กุสุมา เนียมรุ่งเรือง   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1780 

055350202029-841   อรวรรณ บุปผา   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1781 

055450202014-842   ชุติมณฑน์ จันทะปัด   จ่าสิบเอก 1782 

055460201736-643   สมบูรณ์ อุดนัน   จ่าอากาศโท 1783 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135450603019-444   บวรศักด์ิ กล่ันสุวรรณ์   นาย 1784 ทอง

135660601003-645   มะลิวัลย์ มุกดาสวรรค์   นางสาว 1785 เงิน

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135450601004-046   ธีร์รัฐ ธนภิญโญสินหิรัญ   นาย 1786 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135450601040-447   กนกรัตน์ ขํารัตน์   นางสาว 1787 

135450601009-948   กิตติมา นามหนองอ้อ   นางสาว 1788 

135660601005-149   เกษกนก ชลมูณี   นางสาว 1789 

135450601036-250   คุณานนท์ คงคาเขตร   นาย 1790 

135660601010-151   เครือวัลย์ แสนเมืองมา   นางสาว 1791 

135450601032-152   จุฑามาศ สิทธิฤกษ์   นางสาว 1792 

135450601006-553   จุฑารัตน์ สมบัติพินพง   นางสาว 1793 

135450601042-054   ณัชชา ปานเมือง   นางสาว 1794 

135450601012-355   ณัฐิยาน์ เจิดจง   นางสาว 1795 

135450601025-556   ธนพล ลือชาพิทักษ์   นาย 1796 

135450601046-157   ธนิก อําคํา   นาย 1797 

135450601011-558   นริสรา ฉัตรทอง   นางสาว 1798 

135450601043-859   เนตรหทัย ลูกจันทร์สุก   นางสาว 1799 

135660601004-460   บารือซ๊ะห์ เจ๊ะอาบ๊ะ   นางสาว 1800 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผ้า)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135450601047-91   พิชญา นพมณีจํารัสเลิศ   นางสาว 1801 

135450601021-42   แพรวพรรณ เท่ียวแสวง   นางสาว 1802 

135450601037-03   ฟาเซีย เจะยะ   นางสาว 1803 

135450601023-04   วชิราภรณ์ ทวีคูณ   นางสาว 1804 

135660601007-75   วิภาพร กีรติสวรรค์   นางสาว 1805 

135450601005-76   สุธิดา ชูจิต   นางสาว 1806 

135450601026-37   เสาวลักษณ์ เคนโพธิ์   นางสาว 1807 

135660601008-58   อภิชาติ ปะฏิเต   นาย 1808 

135660601006-99   อภิญญา คารมศิลป์   นางสาว 1809 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135450602018-910   ฉัตรแก้ว งามจบ   นางสาว 1810 

135450602017-111   ญาณิฐา บุญยิ้ม   นางสาว 1811 

135450602010-612   ดวงสุรีย์ แซ่โค้ว   นางสาว 1812 

135350602029-813   นภัทร ภิรมย์กิจ   นาย 1813 

135450602025-414   นภาวรรณ ภู่โต๊ะยา   นางสาว 1814 

135450602021-315   ภัทราวดี คชาชาติ   นางสาว 1815 

135350602048-816   ภูมิพัฒน์ วรรณชาติ   นาย 1816 

135350602038-917   มงคล สมหมาย   นาย 1817 

135450602016-318   วารี ทุโดด   นางสาว 1818 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135450603030-119   กนกวรรณ พิริยะธรรม   นางสาว 1819 

135450603052-720   กมลทิพย์ สหวัฒนชัย   นางสาว 1820 

135450603050-121   กฤตติกา มณีภาสวรเดช   นางสาว 1821 

135450603006-122   กฤติยาภรณ์ พิพัฒน์ภูรี   นางสาว 1822 

135450603004-623   กฤษณา เกตุแว่น   นางสาว 1823 

135450603029-324   กิริยา หงษา   นางสาว 1824 

135450603009-525   จันทิรา ศาสตร์เณร   นางสาว 1825 

135450603014-526   จิตโสภิณ ทับบรรจง   นางสาว 1826 

135450603053-527   เจนจิรา ใจแจ้ง   นางสาว 1827 

135450603012-928   ชนิกานต์ คงสุวรรณ   นางสาว 1828 

135450603044-429   ณัฐกมล สีลากิจ   นาย 1829 

135450603051-930   ณัฐพงษ์ ฟักโต   นาย 1830 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 31 ด้านขวา)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135450603076-631   ณัฐฤภร ยมาภัย   นางสาว 1831 

135450603017-832   ดรรชนี ชั้วทอง   นางสาว 1832 

135450603042-833   ทัสกา กําหลง   นางสาว 1833 

135450603034-534   ธนโชติ อํ่าสุดใจ   นาย 1834 

135450603015-235   ธนภัทร์ กล่ินบุบผา   นาย 1835 

135450603013-736   ธัญญา ขามคํา   นางสาว 1836 

135450603023-637   ธํามรงค์ รัตนแป้น   นาย 1837 

135450603036-038   ธิชา เย็นอ่อน   นางสาว 1838 

135350603073-539   นันทัชพร สุวัณณะปุระ   นางสาว 1839 

135450603072-540   น้ําฝน รัศมีโชติ   นางสาว 1840 

135450603038-641   พลอย จรัสวัฒน์   นางสาว 1841 

135450603026-942   พัชริดา เตียวระสิงห์   นางสาว 1842 

135450603040-243   พิณทิพย์ อยู่ใจ   นางสาว 1843 

135450603020-244   พิมพ์ชนก ร่วมใจ   นางสาว 1844 

135450603058-445   ภควัน สินชัยดี   นาย 1845 

135450603071-746   ภูวดล เต็งสกุล   นาย 1846 

135450603001-247   รุ่งฤดี พุ่มกระจันทร์   นางสาว 1847 

135450603054-348   ศิริวรรณ มยุเรศ   นางสาว 1848 

135450603059-249   ศุภกิตต์ิ บังวรรณ   นาย 1849 

135450603028-550   สกุลรัตน์ กุลแสง   นางสาว 1850 

135450603027-751   สิรินา มานะพรไพบูลย์   นางสาว 1851 

135450603033-752   สุณิสา สลัมศรี   นางสาว 1852 

135450603068-353   หทัยชนก นิลจาด   นางสาว 1853 

135450603075-854   อภัทรา พิมมาศ   นางสาว 1854 

135450603060-055   อรรินทร์ สายใจยา   นางสาว 1855 

135450603069-156   อรุณฉาย ขบวน   นางสาว 1856 

135450603010-357   อารยา จันทร์หอมหวล   นางสาว 1857 

135450603007-958   อิสรพร ไทยเจียม   นางสาว 1858 

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135350604018-959   กนกพร ส่องพราย   นางสาว 1859 

135350604025-460   ชาญวุฒิ ประสพรัตนสุข   นาย 1860 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ชลธิชา สาริกานนท์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด้านซ้าย)

 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

135350604021-31   ณัฎฐพงศ์ พงศ์วัชร์   นาย 1861 

135450604002-12   พัชรีพร บํารุงเอ้ือ   นางสาว 1862 

135450604040-13   ภาณุมาศ หวานคง   นาย 1863 

135150604040-74   ยศกร ทรัพย์มี   นาย 1864 

135450604005-45   ศิริทิพย์ บุญเลิศลพ   นางสาว 1865 

135450604037-76   สุพัตรา มาตรศิลป์   นางสาว 1866 

135250604004-17   หาญชัย โชติแสง   นาย 1867 

135450601016-48   กัญญาวีร์ ตุ้มทอง   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1868 

135450601049-59   ธราภัท โรจน์ภานุ   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 1869 

คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075570302702-810   จุฑารัตน์ นิ่มนวล   นางสาว 1870 

075570304701-811   ชลธิชา สัมพันธ์สกุล   นาง 1871 

075670304702-412   ฐิตวี ล้อวงศ์รัตนากร   นางสาว 1872 

075370304715-313   ติรนันท์ รุ่งสว่าง   นางสาว 1873 

075570303703-514   ธนรัฐ ยุวชาติ   นาย 1874 

075570304712-515   นพพร สรแพทย์   นาย 1875 

075470303707-916   บุญวิภา ธนะโชติ   นางสาว 1876 

075570302709-317   พรพรรณ แดงเดช   นางสาว 1877 

075370304712-018   พิไลวรรณ พันธ์ุเพ็ง   นางสาว 1878 

075570304715-819   เพ็ญนภา โกพัฒน์ตา   นาง 1879 

075570303706-820   รัตนา นางาม   นางสาว 1880 

075570303707-621   วรรณกนก ญาปรีชา   นางสาว 1881 

075570303702-722   วรรณวิษา วิเศษสุชาติ   นางสาว 1882 

075670304701-623   วิไลกัลยา สาริพันธ์   นาง 1883 

075570304711-724   ศศิธร แซ่ฉิม   นางสาว 1884 

075470304702-925   สไบทิพย์ ขวัญกลับ   นางสาว 1885 

075570306701-626   อภิญญา ภู่นิเทศ   นางสาว 1886 

075570302703-627   อัญรินทร์ ฐิติภัทร์สุทธิดล   นางสาว 1887 

075470303714-528   อุมาพร เสือจําศิล   นางสาว 1888 

075470304724-329   กัญชพร แซ่ล้ิม   นางสาว 1889 

075570304702-630   กฤษดา ทิพย์สูงเนิน   ร้อยตรี 1890 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

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

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 32 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075570303712-631   สุวิภา ดวงผาสุข   จ่าสิบเอกหญิง 1891 

075570304718-232   ชุดาณัฎฐ์ ทองนิล   พันจ่าเอกหญิง 1892 

075570304719-033   รักชนก ช่างเหล็ก   พันจ่าอากาศเอกหญิง 1893 

075370306715-134   รตนภร แพรสี   สิบเอกหญิง 1894 

075570304709-135   กิติญพัฒน์ ล้อมฉิมพลี   จ่าตรีหญิง 1895 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660304639-936   อรทัย บานเย็น   นางสาว 1896 ทอง

075450304006-737   พัณณิตา พวงอินทร์   นางสาว 1897 เงิน

075450307025-438   กมลวรรณ ลาภวิบูลย์สุข   นางสาว 1898 

075450307027-039   กรกานต์ พลายพิชิต   นางสาว 1899 

075660304619-140   กฤตเมธ โกมลวิเศษ   นาย 1900 

075450316725-841   กัญญ์ชิตา ขาวแปลก   นางสาว 1901 

075450304251-942   กันตพร แจ้งจิตต์ธรรม   นางสาว 1902 

075450304011-743   ขวัญตา ยมเย่ียม   นางสาว 1903 

075450305002-544   จริยา ตันสันเทียะ   นางสาว 1904 

075660302205-145   จันทิมา เพียนอก   นางสาว 1905 

075450304076-046   จันทิมา โซวเจริญสุข   นางสาว 1906 

075450303208-047   จีรนันท์ ตันสกุล   นางสาว 1907 

075450304056-248   ฉวีวรรณ จันทนะภัค   นางสาว 1908 

075450303001-949   ชนิดา สระทองเป่ียม   นางสาว 1909 

075660303906-350   ชัชฎภรณ์ คล้ายทองคํา   นางสาว 1910 

075660303978-251   ณัฏฐกานต์ แสนทิพย์   นางสาว 1911 

075450304019-052   ณัฐกมล ว่านกระ   นางสาว 1912 

075450304062-053   ณัฐธิชา มานะกุล   นางสาว 1913 

075450304253-554   ธนภรณ์ ภู่ประยูร   นางสาว 1914 

075450304005-955   ธมนวรรณ เย็นนุ่ม   นางสาว 1915 

075450304118-056   ธาดา เซ่งสมหวัง   นาย 1916 

075450304089-357   ธินวรรธน์ อนันตธนะสาร   นาย 1917 

075450304172-758   นันนิกา ชุมพล   นางสาว 1918 

075450304252-759   นัยน์นภัส อนุเวช   นางสาว 1919 

075660304924-560   นุชศรา ไทรสงวน   นางสาว 1920 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์จํานงค์ จันทโชโต
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660304005-31   ปิยนันท์ กาญจนสมบัติ   นางสาว 1921 

075450304079-42   พลาดิศัย สารสอน   นาย 1922 

075660304606-83   พิศภรณ์ อะติชาคะโร   นางสาว 1923 

075450304071-14   แพรวนภา ม่ันถาวรวงศ์   นางสาว 1924 

075450316722-55   ภัทรภร มากเจริญ   นางสาว 1925 

075450303069-66   มงคล เทียมศิริ   นาย 1926 

075660304003-87   มัณฑนา เอ่ียมวิลัย   นางสาว 1927 

075450304249-38   ลลิดา สุทธินัยวราภรณ์   นางสาว 1928 

075450304104-09   วรัชยา ชาญชาตรีรัตน์   นางสาว 1929 

075450316702-710   วาทินี วศิโนภาส   นางสาว 1930 

075660303961-811   ศุภักษร ตะก้อง   นางสาว 1931 

075450304257-612   สารินี ศรีสงคราม   นางสาว 1932 

075660304632-413   สาวิณีย์ คล้ายสุวรรณ์   นางสาว 1933 

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450304110-714   กนกวรรณ แตงทอง   นางสาว 1934 

075450303203-115   กรกนก เลิศไกร   นางสาว 1935 

075450304016-616   กําไลทอง เหรียญทอง   นางสาว 1936 

075450304095-017   คุณานนท์ ปราสาทวัฒนา   นาย 1937 

075450302159-618   จารุวรรณ มุสโตฟาดี   นางสาว 1938 

075660303111-019   จิตตกาญจน์ ตรีกุล   นางสาว 1939 

075450304070-320   จินตนา ศิริวัฒน์   นางสาว 1940 

075660305012-821   จุฑาพร ผิวทองงาม   นางสาว 1941 

075450304246-922   เจนจิรา นาคศุภรังษี   นางสาว 1942 

075450304138-823   ชินวิชญ์ สิริธัญญอังกูร   นาย 1943 

075660304915-324   ณัชชา เลิศมานนท์   นางสาว 1944 

075450303215-525   ณัฐกานต์ พัวประเสริฐ   นางสาว 1945 

075660304633-226   ณัฐกานต์ สาดประดับ   นาย 1946 

075450304120-627   ณัฐญา อุดมเสรี   นางสาว 1947 

075450304193-328   ณิชากร ชาติชาญชัย   นางสาว 1948 

075660303919-629   ทองสุข ราศรีมินทร์   นางสาว 1949 

075450303204-930   ทินัดดา กิตติตระกูลจันท์   นางสาว 1950 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์เนตรนภา ปิ่นเงิน
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 33 ด้านขวา)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450307002-331   ธนพัฒน์ พงษาปาน   นาย 1951 

075450304020-832   ธนวรรษ แซ่ล้ิม   นาย 1952 

075450302164-633   ธนัญลักษณ์ แสงสุดใจ   นางสาว 1953 

075450304057-034   ธนาภร ปรึกษากิจ   นางสาว 1954 

075660303120-135   ธนายุทธ์ สุธรรมมา   นาย 1955 

075660304906-236   ธัญนุช มานะชัยมงคล   นางสาว 1956 

075450304151-137   นริศรา บุญหนัก   นางสาว 1957 

075660304611-838   นวพร พันธเสน   นางสาว 1958 

075660304711-639   นวรัตน์ จันทร์เพ็ง   นางสาว 1959 

075660304061-640   นัทชนก ภูนวล   นางสาว 1960 

075450304061-241   นันทาการ เขียวคราม   นางสาว 1961 

075660304624-142   นิตติยา มุธุสิทธ์ิ   นางสาว 1962 

075450304009-143   บุญศิริ โสภาพี   นางสาว 1963 

075450304250-144   ปรารถนา เป้อินทร์   นางสาว 1964 

075660302008-945   ปาริชาต สกุลทรัพย์วัฒนา   นางสาว 1965 

075660304608-446   ปิยาภรณ์ หงษ์ทอง   นางสาว 1966 

075660302202-847   พนิดา ฐิติธนดุษฎี   นางสาว 1967 

075450304255-048   พรกมล ศิริวรวิจิตร   นางสาว 1968 

075450303180-149   พรปิยา พูลสวัสด์ิ   นางสาว 1969 

075660304054-150   พิสุทธิ์ ขําทองอินทร์   นาย 1970 

075450303102-551   ภูวนัตถ์ ชนกกวินกุล   นาย 1971 

075450303081-152   มนัสพร สมประกอบ   นางสาว 1972 

075660303014-653   มาริษา ศรีสุวอ   นางสาว 1973 

075450303110-854   มินตรา อินทพงษ์   นางสาว 1974 

075660305010-255   รณภพ จันทร์ทา   นาย 1975 

075450304086-956   ระวีวรรณ เกษสุวรรณ์   นางสาว 1976 

075450304102-457   รัตนา แก้วอําภา   นางสาว 1977 

075450304101-658   วรฤทัย ช่วงสุวนิช   นางสาว 1978 

075450306001-659   วรวุฒ ยุกตรมย์   นาย 1979 

075660304053-360   วราภรณ์ วงศ์เอ้ือย   นางสาว 1980 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์กําพร สุวรรณฉิม
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450304096-81   วลัย รมยสมิต   นางสาว 1981 

075450316731-62   วิภาวรรณ แซ่กง   นางสาว 1982 

075450304067-93   วิลาวัลย์ ธาระถ้อย   นางสาว 1983 

075660302001-44   ศุภณี อินทวิมล   นางสาว 1984 

075450304262-65   สาวิตรี ม่วงแพร   นางสาว 1985 

075450304107-36   สิริพัชร จุลเลข   นางสาว 1986 

075660304930-27   สุจิตรา รินคําแดง   นางสาว 1987 

075450303042-38   สุชาวดี จั่นไร่ขิง   นางสาว 1988 

075660304615-99   สุดา ขุนจันทร์   นางสาว 1989 

075660303004-710   สุภาพร เพียคะป้อง   นางสาว 1990 

075450303067-011   สุภาภรณ์ จีนท่าไม้   นางสาว 1991 

075660303959-212   สุภาวรรณ พันเรืองฤทธิ์   นางสาว 1992 

075450307011-413   สุวรรณา คงสุวรรณ   นางสาว 1993 

075450307015-514   โสภิดา ทรวดทรง   นางสาว 1994 

075450303083-715   อภิญญา เถลิงศักดาเดช   นางสาว 1995 

075660304641-516   อภิสิทธิ์ เปรมปรุง   นาย 1996 

075450303210-617   อรณี ศิริเสรีวรรณ   นางสาว 1997 

075450302154-718   อรณีย์ พรหมบุตร   นางสาว 1998 

075450305003-319   อาภัสรา ศรีทอง   นางสาว 1999 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450302040-820   กนกพรรณ สิทธิคํา   นางสาว 2000 

075660302039-421   กรกมล ชัยสว่างเลิศ   นางสาว 2001 

075450302015-022   กรกมล ไวยทรัพย์   นางสาว 2002 

075450302075-423   กรวัฒน์ สมใจเพ็ง   นาย 2003 

075660302022-024   กัญญาณัฐญ์ เพชรกูล   นางสาว 2004 

075450302084-625   กัญญารัตน์ ตาเจริญเมือง   นางสาว 2005 

075660302023-826   กาญจนา จันทรทวีนุช   นางสาว 2006 

075660302229-127   กานต์สินี จุลสมบูรณ์   นางสาว 2007 

075660302003-028   กิตติทัศน์ จิราศรีรัตน์   นาย 2008 

075450302035-829   กิตตินันท์ ปานมาก   นาย 2009 

075450302002-830   กิติยา เพ็งปอภาร   นางสาว 2010 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.ณัฐชา ธํารงโชติ
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 34 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660302224-231   กุลปรียา การพิธี   นางสาว 2011 

075660302227-532   กุสุมา หงษ์วิหก   นางสาว 2012 

075450302156-233   เกศรา เกียรติวีระศักด์ิ   นางสาว 2013 

075450302068-934   ขวัญชนก โชติเมธาวงศ์   นางสาว 2014 

075660302243-235   คชากร เหล็งขยัน   นาย 2015 

075660302221-836   จตุรงค์ พิกุลแย้ม   นาย 2016 

075450302064-837   จิดาภา จงศรี   นางสาว 2017 

075450302054-938   จิรัฐฏ์ ชัยชวพัฒน์กุล   นาย 2018 

075450302082-039   จิราพร ทองไพจิตร   นางสาว 2019 

075450302093-740   เจตนรินทร์ ภวภูตานนท์   นาย 2020 

075660302021-241   ชญาพัฒน์ เปล่งผ่ึง   นางสาว 2021 

075660302216-842   ชนินาถ เดชสิงห์   นางสาว 2022 

075450302007-743   ชลธิชา สุวรรณรัตน์   นางสาว 2023 

075450302045-744   ชัญฐิญา การึกสม   นางสาว 2024 

075660302024-645   ชาญ เจียรวิญญู   นาย 2025 

075450302053-146   ชิษณุ ฉัตรวิชัย   นาย 2026 

075450302074-747   ชุติเดช ลีรพงษ์กุล   นาย 2027 

075660302244-048   ชุติมา ชาวเมืองดี   นางสาว 2028 

075660302233-349   เชิดชัย ชมพัฒน์   นาย 2029 

075660302018-850   ญาณิกา กอบสวัสด์ิ   นางสาว 2030 

075450302157-051   ฐิติรัตน์ วัจฉลพงษ์   นางสาว 2031 

075660302206-952   ณัฎฐิณี ชลรัตนชีวิน   นางสาว 2032 

075450302151-353   ณัฏฐ์ธรี เตชชีวพงศ์   นางสาว 2033 

075450302031-754   ณัฐนันท์ ยิ้มหิรัญทรัพย์   นางสาว 2034 

075450302073-955   ณัฐภรณ์ เจริญสวัสด์ิ   นางสาว 2035 

075450302092-956   ณัฐวรรณ กุลเกิด   นางสาว 2036 

075660302006-357   ณัฐวุฒิ ผ่องสายใจ   นาย 2037 

075450302056-458   ดลฤดี มณี   นางสาว 2038 

075660302214-359   ดวงกมล ภูวนพดลสันติ   นางสาว 2039 

075450302069-760   ทศพล สินธุประเสริฐ   นาย 2040 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ชมพูนุท โภคณิตถานนท์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660302030-31   ทิพย์นภา งามมุข   นางสาว 2041 

075660302217-62   ทิพวรรณ ลําดวนหอม   นางสาว 2042 

075660302241-63   ธนพงศ์ สุทธินุ่น   นาย 2043 

075450302162-04   ธนพร อนงค์นุช   นางสาว 2044 

075660302207-75   ธนะภูมิ ภุมรินทร์   นาย 2045 

075660302028-76   ธนิสร คงใจดี   นางสาว 2046 

075660302020-47   ธาสินี ตะเภาทอง   นางสาว 2047 

075660302010-58   ธิดาพร ทองปุ่น   นางสาว 2048 

075450302096-09   ธิดาพร เสนคราม   นางสาว 2049 

075450302100-010   ธีระพันธ์ พันธ์วิเศษ   นาย 2050 

075450302072-111   นนท์ปวิธ เสมรบุณย์   นาย 2051 

075660302234-112   นนธกันต์ เลากลาง   นางสาว 2052 

075660302014-713   นพพร อรุณโชติ   นาย 2053 

075450302063-014   นฤดล สุขอุดม   นาย 2054 

075660302012-115   นฤพันธ์ นันแจ้ง   นาย 2055 

075450302108-316   นันทนา อรุณทอง   นางสาว 2056 

075660302007-117   นันทิช มานิตกุล   นาย 2057 

075450302039-018   นาทณภา นาคนาวา   นางสาว 2058 

075660302015-419   นาวิน ฉํ่าสุขติ   นาย 2059 

075450302085-320   บรรณวิชญ์ เสตถาภิรมย์   นาย 2060 

075450302027-521   บวรพล นุชดํารงค์   นาย 2061 

075450302011-922   บุญฤทธิ์ สุริวันท์   นาย 2062 

075660302027-923   ปรัชญา ทะวาระคาม   นาย 2063 

075660302017-024   ปรียดา สาระรัมย์   นางสาว 2064 

075450302165-325   ปัทมา บุบโพ   นางสาว 2065 

075450302153-926   ปารเมศ คล้ายสอน   นางสาว 2066 

075660302032-927   ปิยกานต์ ขจรธีรสกุล   นางสาว 2067 

075450302163-828   ปิยนารถ คอนมะลา   นางสาว 2068 

075450302086-129   ปุณิกา แสงจันทร์   นางสาว 2069 

075450302058-030   พชร อ้อแย้ม   นาย 2070 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 35 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450302065-531   พรพิชชา กิจประเสริฐ   นางสาว 2071 

075660302215-032   พรภิรมย์ วงษ์ดี   นาย 2072 

075660302211-933   พรมนัส พ่ึงบุญไพศาล   นางสาว 2073 

075660302238-234   พรรณิภา หนูคง   นางสาว 2074 

075660302005-535   พัชรินทร์ เนียรสันเทียะ   นางสาว 2075 

075660302210-136   พัชรี ชุดนอก   นางสาว 2076 

075450302087-937   พัณณ์ชิตา ปฐพีวิวัฒน์   นางสาว 2077 

075660302208-538   พิชชากร สุวรรณศิริ   นาย 2078 

075660302245-739   พีรพร รุ่งเพียรทรัพย์   นางสาว 2079 

075660302009-740   ภรณ์ทิพย์ แย้มเสนาะ   นางสาว 2080 

075450302033-341   ภัทรวดี ทองศรี   นางสาว 2081 

075450302047-342   ภาณุลักษณ์ ติดยงค์   นาย 2082 

075450302013-543   มงคล จันละออ   นาย 2083 

075450302094-544   มนสิชา ทองโปร่ง   นางสาว 2084 

075450302081-245   มัทนา บุญยืน   นางสาว 2085 

075660302025-346   รังรัตน์ สืบกระแสร์   นางสาว 2086 

075660302209-347   วรพงษ์ มุ่งขอบกลาง   นาย 2087 

075450302161-248   วรรณนิภา ต้นกันยา   นางสาว 2088 

075660302019-649   วราภรณ์ ทรงสุคนธ์   นางสาว 2089 

075660302231-750   วัชรินทร์ อินทมาน   นาย 2090 

075660302219-251   วาสนา ฉ่ิงทองคํา   นางสาว 2091 

075450302083-852   วิทวัส วงศ์ภาคํา   นาย 2092 

075660302041-053   วิมลรัตน์ แย้มชื่น   นางสาว 2093 

075660302240-854   วิลาวรรณ ยิ้มลมัย   นางสาว 2094 

075660302036-055   วีระยุทธ ตันอุ๊ย   นาย 2095 

075660302223-456   ศรราม ขุมสุวรรณ   นาย 2096 

075660302242-457   ศศิมา ซาฟีอี   นางสาว 2097 

075660302026-158   ศิริพร สุนทรสาร   นางสาว 2098 

075450302019-259   ศิริลักษ์ สนามพจน์   นางสาว 2099 

075660302235-860   ศิริวรรณ สุดสวาท   นางสาว 2100 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450302010-11   ศุภฤกษ์ สิงห์คํา   นาย 2101 

075660302004-82   สงกรานต์ ทองโสม   นาย 2102 

075450302003-63   สรวิชญ์ เลิศมงคลรัตน์   นาย 2103 

075660302213-54   สิริชัย ถนอมบุญ   นาย 2104 

075660302204-45   สิริวิมล ไชยคําพา   นางสาว 2105 

075660302040-26   สุดารัตน์ ผิวขํา   นางสาว 2106 

075450302001-07   สุธิดา จันทร์อ่ิม   นางสาว 2107 

075450302004-48   สุนทรี เกตุนาค   นางสาว 2108 

075660302203-69   สุพรรษา รักเพ่ือน   นางสาว 2109 

075450302028-310   สุภรัตน์ เกตุรัตน์   นางสาว 2110 

075660302035-211   สุภาค์วิตาญ์ ประคัลภานนท์   นางสาว 2111 

075660302220-012   อดิศร อบเชย   นาย 2112 

075450302097-813   อรรณพ ปุญญวัศพล   นาย 2113 

075450302091-114   อรุณี ฟักอ่อน   นางสาว 2114 

075450302098-615   อรุณี วังผือ   นางสาว 2115 

075660302222-616   อลงกรณ์ มะณีรุ่ง   นาย 2116 

075660302033-717   อังคณา สมจิตร   นางสาว 2117 

075450302088-718   อัญชลีพร หุตะมงคล   นางสาว 2118 

075660302212-719   อัมพิกา แก้วฟุ้ง   นางสาว 2119 

075660302013-920   อานันท์ ซิงห์   นาย 2120 

075450302099-421   อาภรณ์ เจือจันทร์   นางสาว 2121 

075660302237-422   อารยา ศรัทธา   นางสาว 2122 

075450302024-223   อารยา อ่อนชิต   นางสาว 2123 

075660302218-424   อาริดา ใยเกตุ   นางสาว 2124 

075450302029-125   อาริยา สวยแสง   นางสาว 2125 

075660302232-526   อุมาภรณ์ สุ่มคอย   นางสาว 2126 

075450302052-327   เอกอนงค์ โหม่งหรุ่น   นางสาว 2127 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450303182-728   กนกวรรณ พุทธรรม   นางสาว 2128 

075450303101-729   กนกวรรณ มลแจ้ว   นางสาว 2129 

075450303124-930   กมลกร วรรณเผือก   นางสาว 2130 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 36 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450303082-931   กมลชนก พงษ์พิชัย   นางสาว 2131 

075450303031-632   กรแก้ว พิรุฬห์รัตนากร   นางสาว 2132 

075450303169-433   กรรณิกา หมีนิ่ม   นางสาว 2133 

075450303106-634   กฤษดา เสาวรส   นาย 2134 

075450303205-635   กัญญารัตน์ ยิ้มโปรยคํา   นางสาว 2135 

075660303957-636   กาญจนา ปถมเล็ก   นางสาว 2136 

075660303005-437   กาญจนา อนุมา   นางสาว 2137 

075450303178-538   กุลธิดา พารุ่ง   นางสาว 2138 

075450303164-539   เกตน์สิรี ตันตระกูล   นางสาว 2139 

075560303930-540   เกษณีย์ แดงท่าขาม   นางสาว 2140 

075560303918-041   คําสิงห์ สมวาจา   นาย 2141 

075450303065-442   คุณากรณ์ ทิวงศ์   นาย 2142 

075450303046-443   จารุพัทธ์ เขมะโยธิน   นาย 2143 

075450303075-344   จารุวรรณ แจ่มจันทร์   นางสาว 2144 

075660303914-745   จารุวรรณ อร่ามโชติ   นางสาว 2145 

075450303172-846   จินตศักดิ์ แสนสุด   นาย 2146 

075660303955-047   จิราพร ขุนเดช   นางสาว 2147 

075660303975-848   จิรารัตน์ ยุคแผน   นาง 2148 

075450303158-749   จุฑามาศ บุญประกอบ   นางสาว 2149 

075450303009-250   จุฑามาศ วิรวงศ์   นางสาว 2150 

075660303103-751   จุฑามาศ สัมมาทรัพย์   นางสาว 2151 

075660303108-652   จุฑามาศ สิงห์ศิรา   นางสาว 2152 

075450303202-353   ฉัตร์พรชัย หิรัญาวิทยากุล   นาย 2153 

075450303018-354   ชญานิษฐ์ เอ่ียมจรัส   นางสาว 2154 

075450303111-655   ชลดา ทองอินทร์   นางสาว 2155 

075450303113-256   ชลิตา ธรรมปัญญาสกุล   นางสาว 2156 

075450303117-357   ชวัลณัฏฐ์ ศรีชัยเสน   นางสาว 2157 

075660303984-058   ชัยณรงค์ แสนสุข   นาย 2158 

075450303152-059   ชัยสิทธิ์ สุสุทธิพงศ์   นาย 2159 

075660303965-960   ชานนท์ กาศรี   นาย 2160 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นวรัตน์ ชวนะโชติ
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660303026-01   ชุติภา เสนีวงศ์   นางสาว 2161 

075450303045-62   เชาวลิต ป่วนเทียน   นาย 2162 

075660303016-13   ฐิติพร ชั้นเจริญศรี   นางสาว 2163 

075450303174-44   ณพวิทย์ กู้เมือง   นาย 2164 

075660303974-15   ณรงค์ศักด์ิ การะเวก   นาย 2165 

075450303216-36   ณหทัย เอ่ียมรอด   นางสาว 2166 

075450303115-77   ณัชชา รัศมีชมเพลิน   นางสาว 2167 

075450303201-58   ณัฐฐา สุริวงศ์   นางสาว 2168 

075660303008-89   ณัฐติยา เรียงวงษ์   นางสาว 2169 

075450303079-510   ณัฐนันท์ รอดสุภา   นางสาว 2170 

075450303173-611   ณัฐพร มาคํา   นางสาว 2171 

075450303192-612   ณัฐภัทร สมานวงศ์   นาย 2172 

075660303101-113   ณัฐยา เหมรา   นางสาว 2173 

075450303061-314   ณัฐากร พรหมเพ็ญ   นางสาว 2174 

075660303971-715   ดาวเรือง นาคสวัสดิ์   นาง 2175 

075660303022-916   ดิสนีย์ วีระโสภณ   นาย 2176 

075450303168-617   ตะวัน บุญงอก   นางสาว 2177 

075450303166-018   ติวานนท์ เกียรติประทุม   นาย 2178 

075450303044-919   ทรงชัย ศิลปักษา   นาย 2179 

075660303973-320   ทองสุข เยาวโรจน์   นาง 2180 

075660303983-221   ทองใส แสนสุข   นาง 2181 

075660303015-322   ธนพร ทุติ   นางสาว 2182 

075660303035-123   ธนากร ปัญญาสูง   นาย 2183 

075450303159-524   ธนาวัฒน์ คมวงศ์วิวัฒน์   นาย 2184 

075660303036-925   ธนิดา พวงบุปผา   นางสาว 2185 

075450303213-026   ธัญญธร ต่อสุวรรณ   นางสาว 2186 

075450303189-227   ธัญญา แจ่มจักษุ   นางสาว 2187 

075450303183-528   ธาดา ช่วยประยูรวงศ์   นาย 2188 

075660303912-129   ธิดารัตน์ มองเพ็ชร   นางสาว 2189 

075660303011-230   นคภัทร สําราญ   นางสาว 2190 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์บุญเรียม ทะไกรราช
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 37 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450303198-331   นพพล บัวลาด   นาย 2191 

075660303122-732   นพรัตน์ เหมือนมาตย์   นาย 2192 

075660303021-133   นพฤทธ์ิ สันติมุนินทร์   นาย 2193 

075660303107-834   นภัสวรรณ ช่างพิมพ์   นางสาว 2194 

075660303911-335   นฤนาท รัตนกร   นางสาว 2195 

075660303979-036   นฤมล โฮ่หนู   นางสาว 2196 

075560303919-837   น้ําผ้ึง คําเครือคง   นางสาว 2197 

075660303907-138   นิชาภัทร สักใส   นางสาว 2198 

075660303916-239   นุชนาฏ สุขเจริญ   นางสาว 2199 

075660303927-940   เนตรนภา น้อยโส   นางสาว 2200 

075660303913-941   บัว ภู่หลํา   นางสาว 2201 

075660303114-442   บุญยืน อบมานันท์   นาย 2202 

075450303104-143   บุปผา รามฤทธ์ิ   นางสาว 2203 

075560303940-444   บุษยมาส บุญญวน   นางสาว 2204 

075450303076-145   บุษยสิริ รัตโน   นางสาว 2205 

075450303167-846   บุษยา บุญใบ   นางสาว 2206 

075450303050-647   เบญจพร ครุฑวิเศษ   นางสาว 2207 

075450303036-548   เบญจมาภรณ์ น้อยถึง   นางสาว 2208 

075660303923-849   เบญจมาศ เปรมปรีดา   นางสาว 2209 

075660303908-950   เบญญาภา เขตสินบุญ   นางสาว 2210 

075450303206-451   ปฏิญญา วิริยาเสถียร   นาย 2211 

075450303089-452   ปภัสสร ศิลาวงศ์   นางสาว 2212 

075450303121-553   ประสานใจ พุ่มอ่อน   นาย 2213 

075660303028-654   ปรางค์ทิพย์ พูลหิรัญ   นางสาว 2214 

075450303039-955   ปรียาภรณ์ พิเนตรโชติ   นางสาว 2215 

075660303031-056   ปัณฑารีย์ ชัยยะ   นางสาว 2216 

075660303925-357   ปิยวรรณ บุญปกครอง   นางสาว 2217 

075660303972-558   ผุสชา ปัจฉิม   นางสาว 2218 

075450303170-259   พงษ์สิทธิ์ ยินดี   นาย 2219 

075660303917-060   พรจิตร นระแสน   นาง 2220 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์วรัญญา แก้วเชือกหนัง

หน้า 74/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450303035-71   พรชนก ลาภิเศษพันธุ์   นางสาว 2221 

075450303063-92   พรทิพย์ รักเขตวิทย์   นางสาว 2222 

075450303002-73   พรนภัส พงษ์สุพรรณ์   นางสาว 2223 

075660303023-74   พิชชาธร ชาญชลา   นางสาว 2224 

075660303041-95   พิชญ์สินี ฝ่ายดี   นางสาว 2225 

075450303156-16   พิระดา นะมิ   นางสาว 2226 

075450303163-77   เพ็ญบุญญา พรมหม่ืนไวท   นางสาว 2227 

075450303090-28   ภัสสร ยอดประเสริฐ   นางสาว 2228 

075450303034-09   ภานุมาศ อรรถาพันธ์   นางสาว 2229 

075660303938-610   ภาระดี ล้อมวงษ์   นางสาว 2230 

075660303002-111   มณีรัตน์ เพชรธาราทิพย์   นางสาว 2231 

075450303062-112   มณีรัตน์ อินนอก   นางสาว 2232 

075660303980-813   ยศ อัศววิมล   นาย 2233 

075450303073-814   ยุทธนา เล็กศิริ   นาย 2234 

075450303037-315   ยุวัตรา สุประเสริฐ   นางสาว 2235 

075560303936-216   เยาวมาลย์ สมานญาติ   นางสาว 2236 

075450303185-017   รติมา บ้านกรด   นางสาว 2237 

075660303926-118   รัชตวรรณ วงศ์โพธิสาร   นางสาว 2238 

075450303123-119   รัชนี มณีแดง   นางสาว 2239 

075660303006-220   รินรดา ภูศิลา   นางสาว 2240 

075450303157-921   รุ่งธร รัตนคํา   นาย 2241 

075450303105-822   เรืองริน คงคาน้อย   นางสาว 2242 

075450303032-423   ลดาวัลย์ อภิชิตานนท์   นางสาว 2243 

075660303910-524   ละออง เขียนวงศ์   นางสาว 2244 

075660303042-725   ลิขิต แสงทองล้วน   นาย 2245 

075450303155-326   วงศธร สิทธิพันธ์   นาย 2246 

075450303019-127   วนิดา ไวทยานนท์   นางสาว 2247 

075660303110-228   วรัญญา ขาวปลอด   นางสาว 2248 

075660303025-229   วราพร คงวน   นางสาว 2249 

075660303113-630   วราภรณ์ เกิดภาคี   นางสาว 2250 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ลลิดา จูมโสดา
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 38 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450303078-731   วราภรณ์ ยวงเทียน   นางสาว 2251 

075450303029-032   วริสา สุนทรวิภาค   นางสาว 2252 

075450303209-833   วันวิสา สิทธิพร้อม   นางสาว 2253 

075660303030-234   วารุณี ชิตโฉม   นางสาว 2254 

075660303119-335   วิชชุรี ทองปน   นางสาว 2255 

075660303123-536   วิทวัส เชื้อว่อง   นาย 2256 

075660303033-637   วิภาวรรณ ชํารัมย์   นางสาว 2257 

075450303188-438   วีณา ทองเกตุ   นางสาว 2258 

075450303175-139   ศรัณย์รัฐ ยุวชาติ   นาย 2259 

075660303939-440   ศรัณยลักษณ์ ดีทองหลาง   นางสาว 2260 

075450303207-241   ศรีสุดา เพชรแก้วมหาภิญโญ   นางสาว 2261 

075660303920-442   ศศิกาญจน์ แก้วเกตุ   นางสาว 2262 

075660303915-443   ศศิกานต์ จั่นฮวบ   นางสาว 2263 

075660303118-544   ศศิธร ทองรัตนะ   นางสาว 2264 

075660303020-345   ศศิธร ภูเรียงผา   นางสาว 2265 

075450303176-946   ศศินิภา ส่ือกระแสร์   นางสาว 2266 

075450303191-847   ศิริพจน์ ชมพันธ์   นาย 2267 

075660303963-448   ศุภวรรณ พานเรือง   นางสาว 2268 

075660303964-249   ศุภัสชญา อนุพันธ์พงค์   นางสาว 2269 

075660303934-550   สกล เกษสุวรรณ์   นาย 2270 

075660303931-151   สมบัติ ชูแจ่ม   นาย 2271 

075450303049-852   สิทธิพล สิทธิมงคล   นาย 2272 

075450303118-153   สิริลักษณ์ ขอเจริญ   นางสาว 2273 

075660303104-554   สิริวรรณ คงสวัสด์ิ   นางสาว 2274 

075450303109-055   สุกฤตา เหลือสาคร   นางสาว 2275 

075560303957-856   สุกัลยา ละภักดี   นางสาว 2276 

075560303937-057   สุจรรยา พรมมานอก   นางสาว 2277 

075660303037-758   สุจันทรา ปัดถา   นางสาว 2278 

075660303032-859   สุจิตรา เมืองนิล   นางสาว 2279 

075450303108-260   สุชานันท์ เจริญสุวรรณชื่น   นางสาว 2280 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ศรีนาย คุเณนทราศัย

หน้า 76/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450303211-41   สุฑาทิพย์ หงส์ธนรัตน์   นางสาว 2281 

075450303020-92   สุธาทิพย์ คงก้ิม   นางสาว 2282 

075450303041-53   สุธีร์ โทนสกุล   นาย 2283 

075450303025-84   สุนิสา จอกสูงเนิน   นางสาว 2284 

075660303929-55   สุนิสา ผ่องแผ้ว   นางสาว 2285 

075660303040-16   สุพรรษา พิมานรัมย์   นางสาว 2286 

075660303928-77   สุพัตรา แก่นนาคํา   นางสาว 2287 

075450303033-28   สุพัตรา เทศทอง   นางสาว 2288 

075660303117-79   สุพัตรา พิรุณ   นางสาว 2289 

075450303064-710   สุภานันท์ ขนทอง   นางสาว 2290 

075660303921-211   สุภาพร คุณนาม   นางสาว 2291 

075450303043-112   สุภาพร พรมมา   นางสาว 2292 

075660303970-913   สุภาพร หลุบเลา   นางสาว 2293 

075660303121-914   สุภารัตน์ ด่านกระโทก   นางสาว 2294 

075450303054-815   สุรเดช วงศ์อนันต์   นาย 2295 

075660303909-716   สุริษา สุริยาศักดิ์   นางสาว 2296 

075450303085-217   สุวรรณา พิศลืม   นางสาว 2297 

075450303040-718   สุวิมล เพ็งสุข   นางสาว 2298 

075660303951-919   เสาร์ มุ่งดี   นาย 2299 

075560303109-620   แสงระวี สามี   นางสาว 2300 

075450303119-921   โสรญา เพ็งนาเรนทร์   นางสาว 2301 

075450303171-022   หทัยทิพย์ คําโสกเชือก   นางสาว 2302 

075660303954-323   หัษยา อําลอย   นางสาว 2303 

075660303905-524   อชิรญาณ์ ฤกษ์ดี   นางสาว 2304 

075660303043-525   อทิตติยา ลามอ   นางสาว 2305 

075660303985-726   อนุพงษ์ ถิ่นมะเด่ือ   นาย 2306 

075660303116-927   อนุสรา นามพันธ์   นางสาว 2307 

075660303009-628   อภิชญา เข็มกาญจน์   นางสาว 2308 

075450303212-229   อภิชญา หอมชิต   นางสาว 2309 

075660303105-230   อมาวสี แสงสี   นางสาว 2310 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์อนงค์ ไต่วัลย์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 39 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450303103-331   อรวรรณ ปุญญาคาม   นางสาว 2311 

075450303087-832   อลิสรา ฮวดหงษ์ทอง   นางสาว 2312 

075560303933-933   อ้อยใจ แก้วคํา   นาง 2313 

075560303932-134   อังคณา พัฒโท   นางสาว 2314 

075660303027-835   อังคนา มั่นใจ   นางสาว 2315 

075660303034-436   อัจฉรา ไวยศิลป์   นางสาว 2316 

075660303029-437   อัชราภา ฝ่ายภักดี   นางสาว 2317 

075660303956-838   อัญชนา กล่ินเกษร   นางสาว 2318 

075660303013-839   อัญชลี กะการดี   นางสาว 2319 

075450303154-640   อัยนา นิอิสมัย   นางสาว 2320 

075450303077-941   อาคม โพนค้อ   นาย 2321 

075450303214-842   อาณัฐชัย พรพิพัฒน์กุล   นาย 2322 

075660303018-743   อาทิตยา สุทธาธิวงษ์   นางสาว 2323 

075450303010-044   อารีนา ขําบริสุทธิ์   นางสาว 2324 

075660303962-645   อําภา แสนอินทมาตย์   นางสาว 2325 

075660303001-346   อิทธิเดช สัตตบุศย์   นาย 2326 

075660303977-447   อิศรา สุทธิเดช   นางสาว 2327 

075660303953-548   อุมาพร บนทอง   นางสาว 2328 

075660303924-649   อุไรวรรณ เพ็ชรจรูญ   นางสาว 2329 

075660303930-350   เอมอร แก้วงาม   นางสาว 2330 

075560303922-251   พรพิมล ทาต่อมวงศ์   นางสาว 2331 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)์  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450305044-752   กตาธิก จรัสศรีสกุล   นาย 2332 

075560305035-153   กนกพร กฤตพร   นางสาว 2333 

075450305128-854   กมลรักษ์ ศรีคงศรี   นางสาว 2334 

075450305070-255   กฤตชรัฏ แก้วใส่เงิน   นาย 2335 

075450305521-456   กฤษณนนท์ ถนอมสินธุ์   นาย 2336 

075450305057-957   กัญชนก ต๊ะมามูล   นางสาว 2337 

075450305135-358   กําพล ทองมี   นาย 2338 

075450305047-059   กําลาภ ปิ่นจินดา   นาย 2339 

075450305060-360   กิตติภพ ปานลํ้าเลิศ   นาย 2340 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์มนัส บุญวงศ์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)์  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560305914-71   คมชิตฐ์ พูลบรรดิษฐ์   นาย 2341 

075560305907-12   จักพัฒน์ แสงฉาย   นาย 2342 

075450305078-53   จันทร์จิรา พรหมนุ่น   นางสาว 2343 

075450305043-94   จันทร์จิรา แสงใส   นางสาว 2344 

075450305104-95   จิตรานุช ศิริศุภเชษฐ   นางสาว 2345 

075450305110-66   จิรภัทร แดงรุ่งเรือง   นาย 2346 

075560305742-27   จุฑามาศ สาระภิรมย์   นางสาว 2347 

075450305120-58   จุฑามาศ เสมอจิต   นางสาว 2348 

075450305075-19   จุฑามาส จันทร์เอ่ียม   นางสาว 2349 

075560305734-910   จุฑารัตน์ ก๋องคํา   นางสาว 2350 

075450305085-011   จุธาภัค ศิริเรศ   นางสาว 2351 

075560305031-012   เจตริน ตันติวงส์   นาย 2352 

075560305014-613   เจษฎาพงษ์ เมืองโคตร   นาย 2353 

075450305126-214   ชนินทร์ จงมีสุข   นาย 2354 

075560305044-315   ญาณวุฒิ สอาดชีพ   นาย 2355 

075450305140-316   ญาณศักด์ิ หมั่นอุตส่าห์   นาย 2356 

075450305122-117   ฐานิสร อุตมษร   นางสาว 2357 

075350305022-518   ฐิติพร สาธิตเกษม   นางสาว 2358 

075450305023-119   ณัฏฐ์ชนน ศรีหะบุตร   นางสาว 2359 

075450305058-720   ณัฐฐา เพ็ชรมีไชยกุล   นางสาว 2360 

075450305071-021   ณัฐณิชา เห้ียมทับ   นางสาว 2361 

075450305089-222   ณัฐธยาน์ แสงนาค   นางสาว 2362 

075450305124-723   ณัฐธิดา จารุวรรณธนะ   นางสาว 2363 

075450305074-424   ณัฐธิดา เจ้ียงเต็ม   นางสาว 2364 

075450305134-625   ณัฐนิธี ซีบังเกิด   นางสาว 2365 

075560305010-426   ณัฐพล ราชพลี   นาย 2366 

075450305030-627   ณัฐวัฒน์ งามวิบูลย์เวช   นาย 2367 

075450305095-928   ณัฐวุฒิ บางกรวย   นาย 2368 

075450305061-129   ณัฐวุฒิ วันสอน   นาย 2369 

075450305005-830   ณิชาภา ปุณธนาวัฒน์   นางสาว 2370 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์รัตนาวลี ไม้สัก
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 40 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)์  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450305105-631   ดวงชนก ชัยยงศิริวัฒนา   นางสาว 2371 

075560305908-932   ดวงเดือน ผิวงาม   นางสาว 2372 

075450305083-533   ถิรนัย ศรีเจริญโชคชัย   นาย 2373 

075450305026-434   ทิชัย อินทนิล   นาย 2374 

075450305148-635   ธณัชชา หอมจันทร์   นางสาว 2375 

075450305101-536   ธนพร ธีรลักษณ์   นางสาว 2376 

075450305076-937   ธนาดุล รุ่งอุปถัมภ์พงศ์   นาย 2377 

075450305520-638   ธนานันต์ วิฑูรย์   นางสาว 2378 

075450305069-439   ธราเทพ ภูแสนกล้า   นาย 2379 

075450305055-340   ธัญวุฒิ พิเศษศิลป์   นาย 2380 

075450305056-141   ธารารัตน์ ศิลปาจารย์   นางสาว 2381 

075450305523-042   ธีรพล เพชร์คล้าย   นาย 2382 

075450305511-543   ธีรภา กลับศรี   นางสาว 2383 

075560305009-644   ธีรวุฒิ เนียมคุ้ม   นาย 2384 

075450305136-145   นนทวัช โภคะธนวัฒน์   นาย 2385 

075450305052-046   นภวรรณ ทองประเสริฐ   นางสาว 2386 

075450305084-347   นริศรา เด่นเจริญ   นางสาว 2387 

075560305723-248   นฤเบศร์ นิลศักด์ิ   นาย 2388 

075450305127-049   นิติเทพ จันทร์โรจน์   นาย 2389 

075450305062-950   นิลวัฒน์ เถกิงศรีศักด์ิ   นาย 2390 

075450305533-951   นุชจรีย์ รุจีกุล   นางสาว 2391 

075560305007-052   บงกช คําเล็ก   นางสาว 2392 

075450305112-253   ปนัดดา สุจิตานันท์   นางสาว 2393 

075560305903-054   ประไพพร ชมภู   นางสาว 2394 

075350305063-955   ประภาพร คีรีเกษตร์สุข   นางสาว 2395 

075450305534-756   ประภาภรณ์ แก้วน้ํา   นางสาว 2396 

075560305715-857   ประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์   นาย 2397 

075560305703-458   ประเสริฐ เพียรดี   นาย 2398 

075450305017-359   ปริยาภรณ์ บัวทองคํา   นางสาว 2399 

075560305902-260   ปัญจะพร เจริญพิทักษ์   นาย 2400 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)์  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075560305707-51   ปัณณวัชร์ จิรวงศ์นิธิกุล   นาย 2401 

075450305028-02   ปิยวรรณ สวัสดิภาพพันธ์   นางสาว 2402 

075350305019-13   ปุณยนุส ดีสัน   นางสาว 2403 

075560305018-74   พจนา ปานป่ิน   นางสาว 2404 

075450305019-95   พนิตตา เป็นอยู่   นางสาว 2405 

075460305915-76   พัชรนันท์ แม้นพิบูลย์   นางสาว 2406 

075560305041-97   พัฒน์ติพล อลงกรณ์ประดับ   นาย 2407 

075450305045-48   พิสิทธิ์ โชติวิสุทธิ์   นาย 2408 

075450305063-79   ไพโรจน์ บุญเรือง   นาย 2409 

075550305550-010   ภัทรนันท์ ประมาณ   นางสาว 2410 

075560305728-111   ภาณุพันธ์ จันทะพันธ์   นาย 2411 

075450305109-812   เมธาวี วรมงคล   นางสาว 2412 

075450305025-613   เมธิณี ม่วงกลํ่า   นางสาว 2413 

075450305119-714   รวิษฎา พงษ์เศวต   นางสาว 2414 

075450305139-515   รังสินี ทองคํา   นางสาว 2415 

075560305718-216   รัฐนันท์ โกณานนท์   นาย 2416 

075560305034-417   รัตนา หอมหวล   นางสาว 2417 

075560305745-518   ลดารัตน์ วรพันธ์   นางสาว 2418 

075450305037-119   ลลิต จันทนะมาฬะกะ   นาย 2419 

075560305913-920   วงศภัค สุนาวงษ์   นาย 2420 

075560305027-821   วนิดา พรมจรรย์   นางสาว 2421 

075450305008-222   วรรษมล สิงห์สี   นางสาว 2422 

075560305008-823   วรวุฒิ หมื่นนุช   นาย 2423 

075560305910-524   วราภรณ์ ทิวสมบุญ   นางสาว 2424 

075450305082-725   วัชรพงษ์ ทวีสัตย์   นาย 2425 

075560305737-226   วันดี ห้วยจันทร์   นางสาว 2426 

075450305103-127   วาทินี โตอินทร์   นางสาว 2427 

075450305046-228   วิเชียร สุรวิทยาพร   นาย 2428 

075560305909-729   วิทยา คงฤทธ์ิ   นาย 2429 

075450305054-630   วิภาวัส รูปสม   นางสาว 2430 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช

หน้า 81/99



รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 41 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)์  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450305516-431   วิลาสินี ชูติวัตร์   นางสาว 2431 

075450305100-732   วิไลพร พรหมมิน   นางสาว 2432 

075450305125-433   ศกุณตลา เบ็ญจรัตน์   นางสาว 2433 

075560305732-334   ศิวิมล ขาวโล๊ะ   นางสาว 2434 

075450305088-435   ศุภวิชญ์ พวงรัตน์   นาย 2435 

075450305113-036   ศุภศิลป์ แฝกสมุทร   นาย 2436 

075450305106-437   สกุณา พระคุระ   นางสาว 2437 

075560305918-838   สมหมาย แก้วสวัสด์ิ   นาย 2438 

075560305905-539   สรวงสวรรค์ ซอมิ่งเมือง   นางสาว 2439 

075450305077-740   สฤษด์ิ สูงสนิท   นาย 2440 

075450305041-341   สหรัฐ เทียมเมฆ   นาย 2441 

075450305099-142   สันติกร สุธาอรรถ   นาย 2442 

075450305118-943   สายชล สุขอุ่นเรือน   นาย 2443 

075450305067-844   สายป่าน ประเสริฐศรี   นางสาว 2444 

075560305701-845   สิฐากฤษ สิรยายน   นาย 2445 

075450305090-046   สิทธิพงศ์ กล่ินเปี่ยม   นาย 2446 

075560305743-047   สุกัญญา คําเสียง   นางสาว 2447 

075560305744-848   สุชาดา กลิ่นเกลา   นางสาว 2448 

075450305029-849   สุทธิเกียรติ วาดนะรัตน์   นาย 2449 

075450305004-150   สุธิดา หลอดทองหลาง   นางสาว 2450 

075560305915-451   สุพิณ รักคุ้ม   นาย 2451 

075450305066-052   สุภาพร มีอ่ิม   นางสาว 2452 

075450305027-253   หทัยชนก อินทร์พรหม   นางสาว 2453 

075450305515-654   หฤทัย คงธงชัย   นางสาว 2454 

075450305097-555   อนุวัฒน์ หมู่มาก   นาย 2455 

075460305924-956   อภิชาติ ทองวงศ์   นาย 2456 

075560305037-757   อภิวิทย์ สุขุมกาญจนรัตน์   นาย 2457 

075450305042-158   อมราวดี บุญชัย   นางสาว 2458 

075450305536-259   อรรถพนธ์ นวานุช   นาย 2459 

075450305509-960   อรสา ล้ิมพาภรณ์   นางสาว 2460 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์พรคิด อ้ันขาว
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)์  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450305094-21   อานนท์ สิงห์แก่น   นาย 2461 

075450305123-92   อาภาภรณ์ สุทธิรักษ์   นางสาว 2462 

075450305130-43   อํานวย รัตนภักดี   นาย 2463 

075560305032-84   อุษา ตติวรรณรัตน์   นางสาว 2464 

075460305909-05   เอกอรุช โพธิ์สุ   นาย 2465 

075250305045-86   ณัฐชยา สิงห์อินทร์   นางสาว 2466 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660305018-57   กรกต ดําสนิท   นาย 2467 

075660305011-08   กาญจนา หล่อเพ็ง   นางสาว 2468 

075660305026-89   ขวัญชนก ปานสง่า   นางสาว 2469 

075660305005-210   คมกริช เพ่ิมเขตรกิจ   นาย 2470 

075660305057-311   เจนจิรา มาสี   นางสาว 2471 

075660305070-612   ชนิกานต์ โชติวุฒิ   นางสาว 2472 

075660305079-713   ชานนท์ บําเพ็ญ   นาย 2473 

075660305020-114   ญาณชัย วงศ์บุญทิพย์   นาย 2474 

075660305003-715   ฐิติพล รักวิจิตรศิลป์   นาย 2475 

075660305030-016   ณรงค์ศักด์ิ โสบุญมา   นาย 2476 

075660305023-517   ทัศนีย์ จันทร์เจริญ   นางสาว 2477 

075660305071-418   ธัญธิตา แสงสกุล   นางสาว 2478 

075660305034-219   ธีรานุช ฤทธ์ิเมฆพร   นางสาว 2479 

075660305019-320   นพดล เพ่ิมผลพาน   นาย 2480 

075660305078-921   นภสร ศรีนาม   นางสาว 2481 

075660305053-222   นรากร เปี่ยมปฐม   นาย 2482 

075660305075-523   นฤเบศ อุมัสเสถียร   นาย 2483 

075660305062-324   นันทรัตน์ มงคลบุญลือเลิศ   นางสาว 2484 

075660305061-525   นิตลาวัลย์ พูลศิลป์   นางสาว 2485 

075660305054-026   นิธินา โพธิ์ทิพย์   นางสาว 2486 

075660305069-827   นิภาวรรณ์ สายกระสุน   นางสาว 2487 

075660305021-928   เนตรนภิส อาชาพล   นางสาว 2488 

075660305076-329   โนรี รันทดสร้าง   นางสาว 2489 

075660305081-330   ปรัชญา ภู่เมือง   นาย 2490 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.สัจจธรรม สุภาจันทร์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 42 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660305082-131   ปรัยวริน มาตราช   นางสาว 2491 

075660305028-432   ปิติ วรดี   นาย 2492 

075660305051-633   พิชยา อชิรญาพันธ์   นาย 2493 

075660305080-534   ภูวดล ศรีสุนทร   นาย 2494 

075660305004-535   รัชกร ทองใบศรี   นาย 2495 

075660305077-136   รัตนาภรณ์ บุญมาก   นางสาว 2496 

075660305035-937   วารุณี รัตนเสรีวัฒน   นางสาว 2497 

075660305060-738   วิภารัตน์ อุดทุม   นางสาว 2498 

075660305083-939   วิสุดา ไชยสิทธิ์   นางสาว 2499 

075660305024-340   ศิรัญญา สระทองจันทร์   นางสาว 2500 

075660305056-541   สมชาย อ่อนปรีดา   นาย 2501 

075660305017-742   สรัญญา ชูอาษา   นางสาว 2502 

075660305027-643   สหรัฐ เวียงเกตุ   นาย 2503 

075660305067-244   สาธนี เอ่ียมจรัส   นางสาว 2504 

075660305016-945   สายฝน จงสีหา   นางสาว 2505 

075660305055-746   สิทธิชัย ฟักแก้ว   นาย 2506 

075660305085-447   สุนิสา ทับใจดี   นางสาว 2507 

075660305072-248   สุพจน์ สุดวาจา   นาย 2508 

075660305029-249   อภิวัฒน์ ปานเดย์   นาย 2509 

075660305059-950   อริสสรา ชูอิสสรา   นางสาว 2510 

075660305058-151   โอภาส ฤกษ์ทีปี   นาย 2511 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660306004-452   ขนิษฐา คุ้มหนู   นางสาว 2512 

075450306086-753   ขวัญชนก ฟ้าสว่าง   นางสาว 2513 

075450306007-354   คณินท์ บุญประสิทธ์ิ   นาย 2514 

075450306044-655   จารุวรรณ บุญฮวบ   นางสาว 2515 

075450306003-256   จิรนันท์ นารส   นางสาว 2516 

075450306034-757   จิราลักษณ์ หนูฤกษ์   นางสาว 2517 

075450306002-458   จุฑามาส หิรัญนิธิชัย   นางสาว 2518 

075450306045-359   จุฑาวรรณ ธนะพัฒน์   นางสาว 2519 

075450306035-460   ฉันทนา รุ่งเรือง   นางสาว 2520 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์กรรณิการ์ จะกอ
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450306031-31   ชนิดา เขียวสาคร   นางสาว 2521 

075660306001-02   ชนิดา ยิ้มหมวก   นางสาว 2522 

075450306083-43   ชลธิชา พูนมาด   นางสาว 2523 

075450306037-04   โชติกา ด้วงนิล   นางสาว 2524 

075450306084-25   ฐิติพร ชี้โชคดี   นางสาว 2525 

075450306033-96   ณิชารัตน์ กล่ันสมุทร   นางสาว 2526 

075450306066-97   เดชา สงวนศักด์ิ   นาย 2527 

075450306072-78   ทิพย์วรี ทองพิจิตร   นางสาว 2528 

075450306043-89   ธนภูมิ ปิยวรไพบูลย์   นาย 2529 

075450306055-210   ธนัชพร สังขรณ์   นางสาว 2530 

075450306087-511   ธัญญา จันทร์แก้ว   นางสาว 2531 

075450306091-712   ธัญวรัตน์ โชควงศ์วิวัฒน์   นางสาว 2532 

075450306032-113   นราช ทองสุข   นาย 2533 

075450306036-214   นฤมล แปลกโฉม   นางสาว 2534 

075450306079-215   นัชชา โคตวงศ์   นางสาว 2535 

075660306003-616   นิภาภรณ์ ธรรมดา   นางสาว 2536 

075450306012-317   นิศานาถ ภาคพูลไพร   นางสาว 2537 

075450306080-018   เนตรดาว แดงดี   นางสาว 2538 

075450306077-619   บุษบา ชิ้นเขมจารี   นางสาว 2539 

075450306063-620   เบญจวรรณ จีจอม   นางสาว 2540 

075450306078-421   ปานฤดี ขาวพุ่ม   นางสาว 2541 

075450306069-322   พรพิมล สอนสุภาพ   นางสาว 2542 

075450306040-423   พรรณเชษฐ บูรณะพันธ์   นาย 2543 

075450306049-524   พัชรา กลางหมู่   นางสาว 2544 

075660306009-325   พิมพ์พร เพชรชนะ   นางสาว 2545 

075450306019-826   เพชรมณี บุญอยู่   นางสาว 2546 

075450306075-027   ภัทรวรรณ จิตรสมสุข   นางสาว 2547 

075450306041-228   มัลวิภา แก้วบังเกิด   นางสาว 2548 

075660306013-529   มาริสา ประสงค์ทรัพย์   นางสาว 2549 

075660306006-930   รินลดา พันกา   นางสาว 2550 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ศิริภรณ์ ศิลปวานิช
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 43 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660306011-931   ลัดดาวัลย์ แสงสว่าง   นางสาว 2551 

075660306005-132   วรางคณา ถนอมมงคล   นางสาว 2552 

075450306023-033   วลัยลักษณ์ เกษมเรืองสกุล   นางสาว 2553 

075450306015-634   วัชรยา สุดจิตรจูล   นางสาว 2554 

075450306047-935   วิลาวรรณ พูลน้อย   นางสาว 2555 

075450306054-536   ศศิวิมล โอสถานนท์   นางสาว 2556 

075450306014-937   ศินานาฎ กวยรักษา   นางสาว 2557 

075450306088-338   ศิริพร คบสระน้อย   นางสาว 2558 

075450306090-939   ศิริภรณ์ จันทร์เหลือง   นางสาว 2559 

075450306089-140   ศิวพร แซ่ต้ัง   นางสาว 2560 

075660306002-841   สุกัญญา วิมลพันธ์   นางสาว 2561 

075660306008-542   สุชาดา จงรักษ์   นางสาว 2562 

075450306038-843   สุธาทิพย์ ก๋งอ่อน   นางสาว 2563 

075450306052-944   สุภาวดี คงวัฒนา   นางสาว 2564 

075660306015-045   สุมาลี เฉวียงหงส์   นางสาว 2565 

075450306061-046   สุมาลี อารีการ   นางสาว 2566 

075450306064-447   เสาวนิต วงษ์วานจันทร์   นางสาว 2567 

075450306071-948   เสาวลักษณ์ ดวงดี   นางสาว 2568 

075450306053-749   เสาวลักษณ์ ธงเพ็ง   นางสาว 2569 

075450306062-850   โสมนัส น้อยทิม   นางสาว 2570 

075450306076-851   อนวัฒน์ มิงสะเมาะ   นาย 2571 

075450306057-852   อภิญญา ธรรมธนสมบัติ   นางสาว 2572 

075450306018-053   อรรถพล สง่าภิญโญ   นาย 2573 

075450306081-854   อรวรรณ อยู่คง   นางสาว 2574 

075450306073-555   อรอุมา บุญมี   นางสาว 2575 

075450306085-956   อรุณรัตน์ หนูช่วย   นางสาว 2576 

075450306060-257   อาภัสภรณ์ สินรัตนกุล   นางสาว 2577 

075450306005-758   อุษรีย์ คําสุกใส   นางสาว 2578 

075450306070-159   ไอลดา นาคดี   นางสาว 2579 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450316730-860   กนกวรรณ์ เพ็งแจ่ม   นางสาว 2580 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450316712-61   กมลพันธุ์ ธัญญาวุฒิ   นาย 2581 

075450316714-22   กฤษกร เกิดเชื้อ   นาย 2582 

075450316715-93   ชัยนนท์ ชยสมบัติ   นาย 2583 

075450316719-14   ธนาภรณ์ ลิมปนะพงศ์พันธ์   นางสาว 2584 

075450316734-05   ธมลวรรณ จันทร์หอม   นางสาว 2585 

075450316703-56   ธรรมวรรธ ยิ้มสุข   นาย 2586 

075450316709-27   น้ําเพชร ร้ิวบํารุง   นางสาว 2587 

075450316704-38   พลเชษฐ์ สหัชเสาวภาคย์   นาย 2588 

075450316723-39   พัชรา วารีนิล   นางสาว 2589 

075450316732-410   พิจิตรา แสงภัทรเนตร   นางสาว 2590 

075450316739-911   เพชรมณี วีนเซ็ค   นางสาว 2591 

075450316728-212   วิลาวัณย์ น่วมสุข   นางสาว 2592 

075450316727-413   ศรัณย์พร เฟ่ืองฟูตระกูล   นางสาว 2593 

075450316710-014   ศิริรัตน์ พรมแก้ว   นางสาว 2594 

075450316701-915   ศิริลักษณ์ ศิริพันธ์   นางสาว 2595 

075450316733-216   ศุภนุช ใจยะวงศ์   นางสาว 2596 

075450316738-117   สรวรรธ ครองรุ่งโรจน์   นาย 2597 

075450316708-418   สุพีภร ตะวันเรืองรอง   นางสาว 2598 

075450316705-019   อังคณา วรเดชากิจ   นางสาว 2599 

075450316720-920   อัจฉรา แสงสว่าง   นางสาว 2600 

075450316718-321   อัญชลี นิลกรรณ์   นางสาว 2601 

075450316737-322   อัฑฒสิน ฉัตรเบ็ญญรงค์   นาย 2602 

075350316736-723   อานนท์ นพปิยะ   นาย 2603 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450307040-324   กรรณิการ์ แซ่ล้ิม   นางสาว 2604 

075450307033-825   เจนจิรา บุญนาค   นางสาว 2605 

075450307028-826   ชญานุช มุกดา   นางสาว 2606 

075450307029-627   ฐิติมา ปานกล่ิน   นางสาว 2607 

075450307026-228   ณฐกร ดิษฐวิศาล   นาย 2608 

075450307041-129   ณรงค์ธร พลายเพ็ชร   นาย 2609 

075450307018-930   ณัฐธิดา นุชประเสริฐ   นางสาว 2610 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ธนภณ รัชตกุลพัฒน์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 44 ด้านขวา)

 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450303028-231   ธิติพร ม้อยจังหาร   นางสาว 2611 

075450307017-132   ปวีณพร กนกศรีขริน   นางสาว 2612 

075450307038-733   พรทิพย์ สุทธางกูร   นางสาว 2613 

075350307027-234   พิศิษฐ์ นรวรคุณ   นาย 2614 

075450307022-135   ภรณ์ทิพย์ นันทรักษ์   นางสาว 2615 

075450307042-936   รุจิรา อธิโมกขกุล   นางสาว 2616 

075450307003-137   วรวุฒิ ซ่อนกลิ่น   นาย 2617 

075450307020-538   วาสิตา เหลือช่าง   นางสาว 2618 

075450303086-039   ศรรตวรรษ ตั้งไพบูลย์   นาย 2619 

075450307034-640   สุจินตรา มูลศรี   นางสาว 2620 

075450307009-841   สุทธิพร สิทธิสมบูรณ์   นาย 2621 

075450307030-442   สุนิตา อร่ามศรี   นางสาว 2622 

075450307043-743   สุมนา สุขเกษม   นางสาว 2623 

075450307012-244   อรอุมา ทุริยานนท์   นางสาว 2624 

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660304670-445   กชกร วงค์ทอง   นางสาว 2625 

075450304109-946   กนกกาญจน์ อับดุลสลาม   นางสาว 2626 

075660304617-547   กนกพร รุ่งฟ้า   นางสาว 2627 

075660304673-848   กนกวรรณ มารอด   นางสาว 2628 

075450304065-349   กนกวรรณ เหมือนแตง   นางสาว 2629 

075660304120-050   กนกวรรณ อ๊อตศิริ   นางสาว 2630 

075660304616-751   กนกอร สีสุวรรณ   นางสาว 2631 

075450304029-952   กมนทรรศน์ ภู่เจริญ   นางสาว 2632 

075660304073-153   กมลรัตน์ วัดอักษร   นางสาว 2633 

075660304620-954   กมลวัลย์ พรหมสวัสด์ิ   นางสาว 2634 

075450304124-855   กรรณิการ์ ทองสุข   นางสาว 2635 

075660304107-756   กรรณิการ์ เมืองฤทธ์ิ   นางสาว 2636 

075660304908-857   กฤษณา จันผอง   นางสาว 2637 

075450304036-458   กฤษติยาภรณ์ เสือแก้ว   นางสาว 2638 

075660304739-759   กลอยใจ คชวรรณ   นางสาว 2639 

075450304035-660   กัญญ์วรา วิรัชพิริยะกุล   นางสาว 2640 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660304682-91   กัลย์สุดา โตมะโน   นางสาว 2641 

075450304037-22   กัลยา เมืองจันทร์   นางสาว 2642 

075660304103-63   กาญจนา ปิ่นสุวรรณ   นางสาว 2643 

075450304256-84   ก่ิงโพยม ตู้ประกาย   นางสาว 2644 

075450304214-75   กิตติมา บุญชุ่ม   นางสาว 2645 

075450304166-96   กิเลณฑ์ ตีรโสภณ   นาย 2646 

075660304935-17   กีรติ เตปินตา   นางสาว 2647 

075560304129-38   กุลธิดา มงคลธง   นางสาว 2648 

075560304735-79   เกตวลี มาตา   นางสาว 2649 

075660304131-710   เกตุรัตน์ดา หวลหอม   นางสาว 2650 

075660304058-211   เกศสุดา เพชรออย   นางสาว 2651 

075450304080-212   เกศินี กาญจนามัย   นางสาว 2652 

075660304665-413   เกศินี แสงสาคร   นางสาว 2653 

075450304140-414   แก้วใจ คนตรง   นางสาว 2654 

075660304703-315   แก้วตา กรมเหล่ียมสาระ   นางสาว 2655 

075660304931-016   ขวัญฤดี แก้วคําไสย์   นางสาว 2656 

075450304047-117   ขัตติยา บุญเต็ม   นางสาว 2657 

075450304007-518   เขมิสรา สุขแก้ว   นางสาว 2658 

075660304680-319   คมศักด์ิ สุหรี   นาย 2659 

075450304038-020   เครือมาส บุญโกย   นางสาว 2660 

075450304203-021   จันทกานต์ รตตะสา   นางสาว 2661 

075660304676-122   จันสุดา มีฉลาด   นางสาว 2662 

075450304199-023   จาตุรนต์ อารีปกรณ์   นาย 2663 

075660304060-824   จารวี ภู่สีสุวรรณ   นางสาว 2664 

075660304929-425   จาริยา เพียรธัญกรณ์   นางสาว 2665 

075660304123-426   จารุเนตร บุญอนงค์   นางสาว 2666 

075450304025-727   จารุวรรณ พลชนี   นางสาว 2667 

075450304149-528   จินดา บุญเพ็ง   นางสาว 2668 

075450304043-029   จิรติ สิรินุสรณ์   นางสาว 2669 

075660304081-430   จิราพร ทองหอม   นางสาว 2670 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ศรีสุดา อินทมาศ
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 45 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450304085-131   จิราภรณ์ แซ่โก   นางสาว 2671 

075660304002-032   จิราภรณ์ ดีสืบชาติ   นางสาว 2672 

075450304021-633   จิรายุ ราตรีหอม   นาย 2673 

075450304090-134   จุฑาทิพย์ กระปี   นางสาว 2674 

075660304907-035   จุฑามาศ สมนาม   นางสาว 2675 

075450304137-036   จุฑามาส ศรีสุโพธิ์   นางสาว 2676 

075660304724-937   จุฑารัตน์ เทียนทอง   นางสาว 2677 

075450304220-438   จุฬารัตน์ สองสี   นางสาว 2678 

075660304714-039   เจนจิรา ทองคํา   นางสาว 2679 

075660304668-840   เจนจิรา เหมกระศรี   นางสาว 2680 

075450304194-141   ชนกนันท์ เหมือนมี   นางสาว 2681 

075660304936-942   ชนากานต์ คืห์ล   นางสาว 2682 

075660304078-043   ชมภูนุช มอมขุนทด   นางสาว 2683 

075450304044-844   ชลธชา สกุลจันทร์   นางสาว 2684 

075450304108-145   ชลธิชา ปะวัดศรี   นางสาว 2685 

075660304069-946   ชลธิชา เพ่งกลาง   นางสาว 2686 

075660304075-647   ชวัลรัตน์ อุณเรศ   นางสาว 2687 

075660304074-948   ชัญญานุช รุ่งเริก   นางสาว 2688 

075660304010-349   ชาญณรงค์ พุ่มมณี   นาย 2689 

075660304066-550   ช่ืนนภา สนธิวงษ์   นางสาว 2690 

075450304042-251   ชุติกาญจน์ ศรีจันทร์   นางสาว 2691 

075660304707-452   เชาวณี อินทรทัต   นางสาว 2692 

075660304067-353   ญาณิกา ตั้งมั่นความดี   นางสาว 2693 

075560304704-354   ฐิญานันท์ คุ้มเณร   นางสาว 2694 

075450304143-855   ฐิตาภรณ์ ฤกษ์ศิลานนท์   นางสาว 2695 

075560304906-456   ฐิติชญาฐ์ อัญกรเตชสิทธ์ิ   นางสาว 2696 

075450304093-557   ณัฐกานต์ กองโพธ์ิ   นางสาว 2697 

075660304744-758   ณัฐชา คุมมงคล   นางสาว 2698 

075660304672-059   ณัฐชา โห้หาญ   นางสาว 2699 

075660304121-860   ณัฐฐาพร สารคาม   นางสาว 2700 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์กําธร นิมิตภัทร
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660304614-21   ณัฐธิชา อ่อนศรี   นางสาว 2701 

075450304169-32   ณัฐพล ปัญจอาชา   นาย 2702 

075660304729-83   ณัฐพัชร์ วรพัฒน์พิมุข   นางสาว 2703 

075660304008-74   ณัฐพัชร สมจินดา   นางสาว 2704 

075450304219-65   ณัฐวรรณ รีเปล่ียนวิติ   นางสาว 2705 

075660304636-56   ณัฐวราพร ช้างแก้ว   นางสาว 2706 

075660304726-47   ณัทพร ชุ่มวัน   นางสาว 2707 

075660304749-68   ณิฎารัตน์ เวทสิทธิ์   นางสาว 2708 

075450304202-29   ดรุณี จิตรเรือน   นางสาว 2709 

075660304630-810   ดวงใจ สวัสด์ิ   นางสาว 2710 

075450304131-311   ดวงพร วารินรักษ์   นางสาว 2711 

075450304198-212   ดารารัตน์ ทัดธานเพ็ชร์   นางสาว 2712 

075660304667-013   ดุจดั่งฝัน สันสถิตย์   นางสาว 2713 

075660304020-214   ทรงสม วิเชียรเทียบ   นางสาว 2714 

075450304002-615   ทศพร พุทธรักษา   นาย 2715 

075660304031-916   ทิพวรรณ รักแจ้ง   นางสาว 2716 

075660304018-617   ทิพามณี โชติพรม   นางสาว 2717 

075450304045-518   ธงชัย พิมพ์ประเสริฐ   นาย 2718 

075450304174-319   ธนกฤต ศรีภิรมย์   นาย 2719 

075450304254-320   ธนะพล เชี่ยวอาภา   นาย 2720 

075450304200-621   ธมกร เขียวประทุม   นาย 2721 

075660304080-622   ธัญญาเรศ จุลรัตน์   นางสาว 2722 

075660304126-723   ธัญรัตน์ กําเกตุ   นางสาว 2723 

075660304634-024   ธัญลักษณ์ ผางสง่า   นางสาว 2724 

075660304613-425   ธัญวรัตม์ มากสถิตย์   นางสาว 2725 

075660304743-926   ธันยพร สุวรรณแก้ว   นางสาว 2726 

075450304032-327   ธาดารัตน์ ไทยสันติสุข   นางสาว 2727 

075660304905-428   ธิดารัตน์ สืบญาติ   นางสาว 2728 

075660304684-529   ธิติมา ดีบุกคํา   นางสาว 2729 

075450304010-930   นพดล ศรีดํา   นาย 2730 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ธนกร ซุ้นตระกูล
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 46 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660304079-831   นพมาศ แก้วกระจ่าง   นางสาว 2731 

075660304719-932   นพรัตน์ ธารีจิตร์   นางสาว 2732 

075450304186-733   นพรัตน์ มงคลบุญลือเลิศ   นางสาว 2733 

075660304006-134   นพสร สัมฤทธ์ิ   นางสาว 2734 

075450304092-735   นภัสวรรณ สูยะนันทน์   นางสาว 2735 

075660304063-236   นภาพร ไชยเณร   นางสาว 2736 

075450304258-437   นราวุฒิ สราญวงศ์   นาย 2737 

075660304618-338   นรินทร์ บุญเย็น   นาย 2738 

075660304901-339   นริศรา บุญเหลือ   นางสาว 2739 

075660304070-740   นริศรา ปุราตะโก   นางสาว 2740 

075450304077-841   นฤเบศร์ ภูริถาวรสธน   นาย 2741 

075450304190-942   นฤมล ทาอะภัย   นางสาว 2742 

075660304023-643   นฤมล พรหมจรรย์   นางสาว 2743 

075660304122-644   นฤมล พัฒนจักร   นางสาว 2744 

075450304113-145   นลินรัตน์ ธนกฤตศิริพงศ์   นางสาว 2745 

075660304027-746   นันท์นภัส คําจันทร์   นางสาว 2746 

075660304028-547   นันทพร บัวแก้ว   นางสาว 2747 

075450304176-848   นิธินันท์ ศิระเมธีพงศ์   นางสาว 2748 

075450304196-649   นิภาพร สมใจ   นางสาว 2749 

075660304628-250   นิภาภัทร สุขีธรรม   นางสาว 2750 

075450304240-251   นิศานาถ นามเนียม   นางสาว 2751 

075660304104-452   นุชจรินทร์ อันรักษ์   นางสาว 2752 

075450304211-353   บวรเกียรติ ตันสุหัช   นาย 2753 

075660304602-754   บัณฑิตา เนตรนิมิตร   นางสาว 2754 

075660304623-355   บุญฑริกา ศิริฤกษ์   นางสาว 2755 

075660304689-456   บุศรินทร์ เฉลยภพ   นางสาว 2756 

075450304260-057   เบญจพร จันทรนิเวศน์   นางสาว 2757 

075450304205-558   เบญจวรรณ อินจันทร์   นางสาว 2758 

075660304603-559   เบญญาทิพย์ สกุลตา   นางสาว 2759 

075660304127-560   ปกรณ์ ปั้นเจริญ   นาย 2760 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์นิพล แก่นโกมล
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660304704-11   ประกรพงศ์ ไตรรักษ์ฐาปนกุล   นาย 2761 

075450304106-52   ประภัสสร ผิวนวล   นางสาว 2762 

075660304920-33   ประภาพร มุทราอิศ   นางสาว 2763 

075660304026-94   ปรัชญา ปุยแก้ว   นาย 2764 

075660304064-05   ปรางทิพย์ สุขกลึง   นางสาว 2765 

075450304259-26   ปรางศิริ นิลสอน   นางสาว 2766 

075660304115-07   ปริญาภรณ์ หมายมี   นางสาว 2767 

075660304652-28   ปรียา จันทร์เทศ   นางสาว 2768 

075450304128-99   ปวีณา ภมรพืช   นางสาว 2769 

075450304046-310   ปัณณภรณ์ เกิดช่วย   นางสาว 2770 

075660304727-211   ปัทมา กิตติเสนาชัย   นางสาว 2771 

075450304239-412   ปัทมา ใช้จําเริญ   นางสาว 2772 

075660304669-613   ปัทมา นวนทา   นางสาว 2773 

075450304031-514   ปารมี เพลาจันทร์   นางสาว 2774 

075450304182-615   ปิยะนุช สุภาษี   นางสาว 2775 

075450304261-816   ปิยะพงษ์ ฉิมธง   นาย 2776 

075450304066-117   ปิยะพงษ์ โสภาบุตร   นาย 2777 

075660304101-018   ปิยะวรรณ วิจิตรโอฬาร   นางสาว 2778 

075660304731-419   ปิยาพัชร จันทะแสน   นางสาว 2779 

075450304184-220   ปุณญดา จึงถาวรกิจ   นางสาว 2780 

075660304610-021   เปมิศา ตันภู่   นางสาว 2781 

075450304022-422   พงศกร ยิ่งเภตรา   นาย 2782 

075450304217-023   พงศกร วิชัยวรญาณ   นาย 2783 

075450304040-624   พชรกมล มินขุนทด   นางสาว 2784 

075660304016-025   พนิดา อนุจร   นางสาว 2785 

075450304130-526   พรกมล จันทวรรณ   นางสาว 2786 

075450304150-327   พรพรรณ จินดาศรี   นางสาว 2787 

075660304677-928   พรรณเชษฐ จรรยาเลิศ   นาย 2788 

075660304625-829   พรรณทิพย์ ขุยขํา   นางสาว 2789 

075660304690-230   พรรณวดี สมบุญ   นางสาว 2790 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 47 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660304022-831   พลวัต เกษพานิช   นาย 2791 

075560304107-932   พลอยพัสชา ศรีดาพันธ์   นาย 2792 

075660304706-633   พัชราภรณ์ วานิชพันธ์   นางสาว 2793 

075450304141-234   พัชรี สวนมะนัส   นางสาว 2794 

075450304012-535   พัชลิยา กล้าหาญ   นางสาว 2795 

075450304236-036   พัฒน์วุฒิ พนมกุล   นาย 2796 

075660304910-437   พัทธ์ธีรา รัศมีวีรธนโชค   นางสาว 2797 

075660304025-138   พันทิวา ปานเลิศ   นางสาว 2798 

075660304024-439   พันธิยา คเชนทรัสย์   นางสาว 2799 

075450304072-940   พาริณี เล็กประทุม   นางสาว 2800 

075660304128-341   พิชชากร ประพฤติดี   นาย 2801 

075450304162-842   พิมพ์ชนก สมสกุล   นางสาว 2802 

075660304110-143   เพชรรัตน์ สุขแช่ม   นางสาว 2803 

075660304736-344   เพ็ญพิชชา สีนวล   นางสาว 2804 

075660304904-745   แพรไพลิน บัวน่วม   นางสาว 2805 

075660304928-646   ไพลิน พานโคกสูง   นางสาว 2806 

075660304106-947   ฟางข้าว ยะสุรินทร์   นางสาว 2807 

075660304004-648   ภัทรดนัย สว่างศรี   นาย 2808 

075660304913-849   ภัทรวดี คงด้วง   นางสาว 2809 

075660304062-450   ภัทรา เซี่ยงเจ้น   นางสาว 2810 

075450304078-651   ภัสชญา ทองพรหม   นางสาว 2811 

075660304019-452   ภัสรา ศรีมันตะ   นางสาว 2812 

075450304212-153   ภาณุวิทย์ สิงหสุต   นาย 2813 

075660304009-554   ภาวิณี บัวเงิน   นางสาว 2814 

075660304059-055   ภาวินี ศรีนุติรัชต์   นางสาว 2815 

075450304185-956   ภูริอร พุฒทอง   นางสาว 2816 

075660304057-457   มณฑิรา แจ้งเนตร   นางสาว 2817 

075660304601-958   มณีรัตน์ นบน้อม   นางสาว 2818 

075660304927-859   มณีรัตน์ โปธิ   นางสาว 2819 

075660304124-260   มนศยา ชูแสง   นางสาว 2820 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

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

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450304052-11   มารตรี ภาวิลาศเกรียงไกร   นางสาว 2821 

075660304631-62   มาลัยทอง ชาญณรงค์   นางสาว 2822 

075660304713-23   มาลา จิตต์โกศล   นางสาว 2823 

075660304903-94   ยุวดี หลักหาญ   นางสาว 2824 

075450304243-65   เยาวรัตน์ นาชัยลาน   นางสาว 2825 

075450304114-96   รชฏ ติลเชษฐ์   นางสาว 2826 

075450304103-27   ระพีพัฒน์ ศรีสุขผ่อง   นางสาว 2827 

075660304918-78   รัชนี พงค์สมบูรณ์   นางสาว 2828 

075660304687-89   รัชนี แสงอรุณ   นางสาว 2829 

075450304165-110   รัชนีกร ประมาณ   นางสาว 2830 

075660304671-211   รัตนาภรณ์ บัวดิษ   นางสาว 2831 

075450304237-812   รินทิพย์ กองเพียง   นางสาว 2832 

075450304053-913   รุ่งนภา ผิวสอาด   นางสาว 2833 

075450304073-714   รุ่งนภา วิมะลิน   นางสาว 2834 

075450304161-015   รุจิรา กิมหงษ์   นางสาว 2835 

075660304071-516   รุจิรา นุชเจริญ   นางสาว 2836 

075660304007-917   เรณุกา สาลีพันธ์   นางสาว 2837 

075660304017-818   เรไร รักก้อน   นางสาว 2838 

075450304008-319   เรวิกา เต่ือยตุ่น   นางสาว 2839 

075660304052-520   ลลิตพรรณ แมดสถาน   นางสาว 2840 

075660304722-321   ละอองดาว วิรุณละพันธ์   นางสาว 2841 

075660304105-122   ลัดดา หงษ์สระคู   นางสาว 2842 

075450304247-723   วนัส กิจวิริยภากรณ์   นาย 2843 

075660304730-624   วนาลี แย้มสุวรรณ   นางสาว 2844 

075660304922-925   วนิดา นนทชัย   นางสาว 2845 

075450304136-226   วรกานต์ ฟักเพชร   นางสาว 2846 

075660304604-327   วรรณนิภา พันโสรี   นางสาว 2847 

075660304622-528   วรรณิศา ชุณหะศรี   นางสาว 2848 

075660304082-229   วรรวิษา ทัศมี   นางสาว 2849 

075450304074-530   วรวุฒิ ยะสุตา   นาย 2850 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

อาจารย์ศุภศิษฏ์ เร่งมีศรีสุข
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 48 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450304034-931   วรัญญา เกียงเอีย   นางสาว 2851 

075450304088-532   วรัญญา สุวรรณรัตน์   นางสาว 2852 

075450304068-733   วราพรรณ คงพจน์มนตรี   นางสาว 2853 

075450304060-434   วราภรณ์ จันทร์เศษ   นางสาว 2854 

075450304235-235   วราภรณ์ ศรีทอง   นางสาว 2855 

075660304661-336   วราภรณ์ อัศวศรีอนันต์   นางสาว 2856 

075660304114-337   วริษฐา เนินทราย   นางสาว 2857 

075660304072-338   วลัยพรรณ จันทร์วิเมลือง   นางสาว 2858 

075660304678-739   วศินี พ่ึงโต   นางสาว 2859 

075660304663-940   วัลยา เชื้อสุวรรณ   นางสาว 2860 

075660304681-141   วัลลภา วัสนชิน   นางสาว 2861 

075660304660-542   วัลลภา อัศวศรีอนันต์   นางสาว 2862 

075660304125-943   วาสนา ปาริยะ   นางสาว 2863 

075450304059-644   วิกานดา พิมวงษ์   นางสาว 2864 

075450304039-845   วิทยา แก้วม่วง   นาย 2865 

075660304068-146   วิทวัส พัดลม   นาย 2866 

075450304091-947   วิภาวรรณ เทวา   นางสาว 2867 

075450304264-248   วิภาวี มะคําไก่   นางสาว 2868 

075660304683-749   วิไลลักษณ์ จูเปาะ   นางสาว 2869 

075660304612-650   วิศรุต รอดพวง   นาย 2870 

075450304215-451   วีรยา ยอดหนู   นางสาว 2871 

075450304133-952   วีระชัย มาถาวร   นาย 2872 

075660304056-653   ศรัณยา ประสนธ์ิ   นางสาว 2873 

075450304023-254   ศราวุธ ศงสนันทน์   นาย 2874 

075660304117-655   ศรีวรรณ คํามิ่ง   นางสาว 2875 

075450304183-456   ศศิธร เขียวสุขศรี   นางสาว 2876 

075450304248-557   ศศิภา เพ็ชรพันธ์ุ   นางสาว 2877 

075450304244-458   ศินิตา วัชรินทร์   นาย 2878 

075450304238-659   ศิริขวัญ กล่ินหอม   นางสาว 2879 

075450304148-760   ศิริบูรณ์ แก้วสมนึก   นางสาว 2880 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ทัศนีย์ โพธิสรณ์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 49 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660304916-11   ศิริลักษณ์ ร่ืนมาลัย   นางสาว 2881 

075660304934-42   ศิริวรรณ แสงไชย   นางสาว 2882 

075660304627-43   ศิวภรณ์ สังเขป   นางสาว 2883 

075660304932-84   ศิวาภรณ์ แสงหล่อ   นางสาว 2884 

075450304001-85   ศุภลักษณ์ คงตระกูล   นางสาว 2885 

075660304055-86   สถาพร พวงสิงห์   นางสาว 2886 

075660304021-07   สมบัติ สุณาจันทร์   นาย 2887 

075660304658-98   สมพร ศรีพงศ์ชัยสิน   นางสาว 2888 

075660304708-29   สมฤดี คล้ายขยาย   นางสาว 2889 

075660304705-810   สมหญิง สันทวุฒิ   นางสาว 2890 

075660304113-511   สรัญญา แสงจันทร์   นางสาว 2891 

075450304030-712   สหภูมิ วุฒิเดชาชัย   นาย 2892 

075450304234-513   สิรภัทร วิเศษสรรค์   นางสาว 2893 

075450304187-514   สิราวรรณ ยิ้มเยื้อน   นางสาว 2894 

075450304201-415   สิริกาญจน์ วนพันธุ์ชา   นางสาว 2895 

075450304050-516   สิรินาถ ประสิทธ์ิวัฒนเสรี   นางสาว 2896 

075660304702-517   สิริพร เรืองหิรัญวนิช   นางสาว 2897 

075660304109-318   สิริลักษณ์ บุญเก่า   นางสาว 2898 

075450304115-619   สุกฤตา ฤทธิ์ดี   นางสาว 2899 

075660304688-620   สุกัญญา มะนูญ   นางสาว 2900 

075450304224-621   สุกัญญา อรรถานิธิ   นางสาว 2901 

075660304674-622   สุชานันท์ รัตนยัง   นางสาว 2902 

075450304063-823   สุดารัตน์ พูนวศินมงคล   นางสาว 2903 

075450304129-724   สุทธิวรรณ์ รักษาแก้ว   นางสาว 2904 

075660304065-725   สุธาทิพย์ คํารพวงษ์   นางสาว 2905 

075450304232-926   สุนิตตญา อนุภักด์ิ   นางสาว 2906 

075660304029-327   สุประภา จังกาญจน์   นางสาว 2907 

075660304655-528   สุปราณี แกละน้อย   นางสาว 2908 

075660304909-629   สุพัชชา สร้อยทอง   นางสาว 2909 

075450304225-330   สุพิชชา แตงสกุล   นางสาว 2910 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ไพโรจน์ ทิพมาตร์
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 49 ด้านขวา)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075660304721-531   สุภาพ จันทร์สว่าง   นางสาว 2911 

075450304178-432   สุรศักดิ์ ยืนยง   นาย 2912 

075450304013-333   สุรศักดิ์ สดใสป่ินเพชร์   นาย 2913 

075450304069-534   เสาวลักษณ์ ทองเย็น   นางสาว 2914 

075660304129-135   เสาวลักษณ์ ศรีน่วม   นางสาว 2915 

075660304111-936   หทัยรัตน์ เวศสุวรรณ   นางสาว 2916 

075450304241-037   หมายฝัน พ่วงท้วม   นางสาว 2917 

075660304911-238   หรัณย์ กมลกิจการ   นาย 2918 

075450304003-439   หัทยา สัตยาธร   นางสาว 2919 

075660304001-240   อทิติยา ใจเอ้ือ   นางสาว 2920 

075450304049-741   อนงค์ภัทร์ อนันต์โชคลาภ   นางสาว 2921 

075450304123-042   อภิสิทธิ์ ศรีสวัสด์ิ   นาย 2922 

075660304654-843   อรพรรณ สุระสิทธ์ิ   นางสาว 2923 

075450304204-844   อรพัชร สุริยะแก้ว   นางสาว 2924 

075450304229-545   อรรัมภา ทารมย์   นางสาว 2925 

075660304014-546   อรสา วิลัยทอง   นางสาว 2926 

075450304112-347   อริศรา สุวรรณชัยรบ   นางสาว 2927 

075660304034-348   อริสรา วงค์คําจันทร์   นางสาว 2928 

075660304742-149   อริสา เชื้อโนนแดง   นางสาว 2929 

075660304118-450   อรุณโรจน์ จันทร์เปรม   นางสาว 2930 

075660304112-751   อลิศ ลอยมา   นางสาว 2931 

075660304659-752   อลิษา พงษ์อิศราพันธ์   นางสาว 2932 

075450304263-453   อวิรุทธิ์ นราวิริยะกุล   นาย 2933 

075660304902-154   อังคณา มีช่วย   นางสาว 2934 

075450304180-055   อังคณา สังวรลิ   นางสาว 2935 

075450304004-256   อัจจารี พิทักษ์ไทรทอง   นางสาว 2936 

075450304197-457   อัจฉญา หาญตระกูล   นางสาว 2937 

075560304117-858   อัจฉริยา เสียภัย   นางสาว 2938 

075660304083-059   อัญชลี ศรีสุวรรณ   นางสาว 2939 

075660304102-860   อัญชลีพร อินทร์หนุน   นางสาว 2940 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กําแหงหาญ
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รหัสเลขที่นั่ง ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็น
มหาบัณฑิต/บัณฑิต

เลขใบ
ปริญญา

ใบรายงานตัวบัณฑิต (แถวท่ี 50 ด้านซ้าย)

 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  ลายเซ็นซ้อมรวม          ลายเซ็นรับจริง

075450304083-61   อัญชิษฐา หงษ์น้อย   นางสาว 2941 

075660304712-42   อัปสร อนุวงค์   นางสาว 2942 

075660304629-03   อาทิตย์กร ปู่โท   นางสาว 2943 

075450304147-94   อาทิตยา นามไพร   นางสาว 2944 

075450304051-35   อาธิป ปัญญาประเสริฐ   นาย 2945 

075450304126-36   อาภาภรณ์ ผ่องสกุล   นางสาว 2946 

075660304108-57   อารยา ปานทอง   นางสาว 2947 

075450304132-18   อารยา แสงสว่าง   นางสาว 2948 

075660304119-29   อารีนา เสียงลํ้า   นางสาว 2949 

075450304175-010   อิงตัน ทิพยวรรณ   นาย 2950 

075450304192-511   อุทุมพร นรเศรษฐ์สิงห์   นางสาว 2951 

075560305740-612   ธนกร จตุราริยสัจ   ว่าท่ีร้อยตรี 2952 

075560303115-313   ธนายุทธ ดีประเสริฐ   ว่าท่ีร้อยตรี 2953 

075660304933-614   ธีระพงษ์ พงษ์ไพบูลย์   ว่าท่ีร้อยตรี 2954 

075660305001-115   ภาณุวิชญ์ ชาวนา   ว่าท่ีร้อยตรี 2955 

075660305002-916   ศิวนาถ แสงทองศรี   ว่าท่ีร้อยตรี 2956 

075660304718-117   อานนท์ มั่งมี   ว่าท่ีร้อยตรี 2957 

075660302201-018   กนกกร ตากาศ   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2958 

075660304015-219   ขนิษฐา มหายศนันท์   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2959 

075660304746-220   นันชนก ศักด์ินาวี   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2960 

075660304925-221   นันทรัตน์ โตใหญ่   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2961 

075660304732-222   นิลาวัลย์ กุลประดิษฐ   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2962 

075660304914-623   ศิริพร จันทร์หนองหว้า   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2963 

075660304737-124   สาริณี นรจีน   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2964 

075450302021-825   อรกนก ปัญญาเลิศ   ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 2965 

075660304715-726   พฤทธนาฒฐ์ เนตรแหน   สิบโท 2966 

075450304028-127   นิพิฐพนธ์ ฤกษ์เอ่ียมขจร   สิบตรี 2967 

อาจารย์กํากับแถวตรวจสอบแล้วบัณฑิตไม่มา...........คน เลขท่ีนั่ง...................... บัณฑิตพิการท่ีต้องจัดไปไว้ท้ายสุด (ออกจากแถว).........คน ลําดับที่..........
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์รับรายงานตัว

(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์กํากับแถว

ผศ.ศิริกุล บุญญาลัย
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