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ทีประสบความส�าเรจ็ทางด้านการศกึษาในระดบัปรญิญาตร	ีหากความส�าเรจ็ของการศกึษาในร้ัวมหาวทิยาลัย
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นางสาวกุลธิดา  ตันอาร.ี................................................................. 3.95 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
นางสาวตรีรัตน์  เกื้อจันทร.์............................................................. 3.95 
คณะเกษตร
นายอรรณพ  นุชประเสริฐ............................................................... 3.95 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวอริฎฐา  เด่นศรีเสรีกุล......................................................... 3.95 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายภานุวัฒน์  กัลยาสนธ.ิ.............................................................. 3.94 
คณะมนุษยศาสตร์
นายวัชรพล  สว่างอารมย.์............................................................... 3.94 
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวสุรีรัตน์  สมัคราษฎร.์.......................................................... 3.94 
คณะเกษตร	ก�าแพงแสน
นางสาวภิญรนัช  เตียตระกูล........................................................... 3.93 
คณะเศรษฐศาสตร์
นางสาววชิราภรณ์  เกิดโภคา.......................................................... 3.93 
คณะศึกษาศาสตร์
นายณัฐชภัทร  โอทอง..................................................................... 3.92 
คณะวนศาสตร์
นางสาวณัฐธิดา  สหะวงศ์วัฒนา...................................................... 3.92 
คณะประมง
นางสาวชนิกานต์  ศรีรัตนมงคล....................................................... 3.91 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
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นางสาวทีปกา  พูลทว.ี..................................................................... 3.91 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
นายนวันธร  วัฒนไกร..................................................................... 3.89 
คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวปรียานุช  เปรมสมาน........................................................... 3.89 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณวงค.์......................................................... 3.86 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวธัญธร  เกียรติก้องพงศา.................................................... 3.86 
คณะวิทยาศาสตร์	ศรีราชา
นางสาวฐิตยา  ฮุนวัฒนกุล.............................................................. 3.85 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวนัฐยา  ค�าหยอด.................................................................. 3.85 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวณัฐธิดา  ธรมธัช................................................................. 3.85 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
นางสาวอทิตยา  วีระศิลป.์............................................................... 3.85 
คณะเศรษฐศาสตร์	ศรีราชา
นายปรมี  คงหมื่นรักษ.์................................................................... 3.84 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
นายปวีณ  พูลทว.ี........................................................................... 3.82 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
นายพาราฤทธิ์  นิยมวานิช............................................................... 3.81 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ศรีราชา
นายเสถียรธรรม  กิตติถาวร........................................................... 3.80 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ก�าแพงแสน
นายสืบกุล  ชนะทร.......................................................................... 3.72 
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
นางสาวชาลิสา  สันสอาด................................................................. 3.71 
คณะสิ่งแวดล้อม
นางสาวรัตยาภรณ์   ค�าสุขขา.......................................................... 3.71 
วิทยาลัยการชลประทาน
นางสาวลักขณาพร  สินปร.ุ............................................................. 3.65 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายพงษ์พร  จ่ายยัง....................................................................... 3.59 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นพรัตน์วชิระ
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	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย 

ที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร		ก่อตั้งขึ้นเป็นล�าดับที่	3	ของประทศ		เดิม 

เป็นโรงเรียนช่างไหมในปี	พ.ศ.	2447		ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการเพาะปลูก		 

หลังจากนั้นรวมเข้ากับโรงเรียนแผนที่เป็นโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการ		มีผลให้ 

วิทยาการทางการเกษตรพัฒนาและก้าวหน้า		ต่อมาใน	พ.ศ.	2486		รัฐบาลได ้

ปรบัปรงุและรวมกจิการของวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ทีบ่างเขนกับโรงเรยีนวนศาสตร์	 

(เดิมคือ	 โรงเรียนการป่าไม้	 จังหวัดแพร่)	 มาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		 

แรกเริ่มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนเฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้น		 

แต่ต่อมาได้ขยายสาขาวิชาครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 

วิทยาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	สังคมศาสตร์	และมนุษยศาสตร์		ปัจจุบันมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

พ.ศ.	2558		ซึ่งมีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	มุ่งเน้นบัณฑิตศึกษา	 	วิจัยขั้นสูง	 

พัฒนาวิชาการ	 บริการวิชาพื้นฐาน	 บริหารโครงการพิเศษ	 ประสานความร่วมมือ 

กับนานาชาติ		ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร		กรุงเทพมหานคร		มีพื้นที่	846	ไร่		โดยมีการ 

เปิดสอนแรกเริ่มใน	 4	 คณะได้แก่	 คณะกสิกรรมและสัตวบาล	 คณะการประมง	 

คณะวนศาสตร์	 และคณะสหกรณ์	 (ในปัจจุบันคือ	 คณะเกษตร	 คณะประมง	 

คณะวนศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 และคณะบริหารธุรกิจ)	 ปัจจุบันเปิดการเรียน 

การสอนท้ังสิ้น	 15	 คณะ	 ได้แก่	 คณะเกษตร,	 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์,	 

คณะบริหารธุรกิจ,	 คณะประมง,	 คณะมนุษยศาสตร์,	 คณะวนศาสตร์,	 คณะ 

วิทยาศาสตร์,	 คณะวิศวกรรมศาสตร์,	 คณะศึกษาศาสตร์,	 คณะเศรษฐศาสตร์,	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,	 คณะสังคมศาสตร์,	 คณะสัตวแพทยศาสตร์,	 คณะ

สิ่งแวดล้อม	และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์บำงเขน
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	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย 

ที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร		ก่อตั้งขึ้นเป็นล�าดับที่	3	ของประทศ	เดิม

เป็นโรงเรียนช่างไหมในปี	พ.ศ.	2447		ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการเพาะปลูก

หลังจากนั้นรวมเข้ากับโรงเรียนแผนที่เป็นโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการ	มีผลให้

วิทยาการทางการเกษตรพัฒนาและก้าวหน้า	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 2486	 รัฐบาลได้

ปรบัปรงุและรวมกจิการของวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ทีบ่างเขนกบัโรงเรยีนวนศาสตร์

(เดิมคือ	 โรงเรียนการป่าไม้	 จังหวัดแพร่)	 มาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

แรกเริ่มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปีดสอนเฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้น 

แต่ต่อมาได้ขยายสาขาวิชาครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร  ์

วิทยาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	สังคมศาสตร์	และมนุษยศาสตร์	ปัจจุบันมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์อยู ่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

พ.ศ.	2558	ซึ่งมีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 บางเขน	 มุ่งเน้นบัณฑิตศึกษา	 วิจัยขั้นสูง

พัฒนาวิชาการ	 บริการวิชาพื้นฐาน	 บริหารโครงการพิเศษ	 ประสานความร่วมมือ

กับนานาชาติ	 ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 มีพื้นที่	 846	 ไร่	 โดยมีการ 

เปิดสอนแรกเริ่มใน	 4	 คณะได้แก่	 คณะกสิกรรมและสัตวบาล	 คณะการประมง

คณะวนศาสตร์	 และคณะสหกรณ์	 (ในปัจจุบันคือ	 คณะเกษตร	 คณะประมง 

คณะวนศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 และคณะบริหารธุรกิจ)	 ปัจจุบันเปิดการเรียน 

การสอนทั้งสิ้น	 15	 คณะ	 1	 วิทยาลัย	 ได้แก่	 คณะเกษตร,	 คณะเทคนิคการ

สัตวแพทย์,	คณะบริหารธุรกิจ,	คณะประมง,	คณะมนุษยศาสตร์,	คณะวนศาสตร์,	

คณะวทิยาศาสตร์,	คณะวศิวกรรมศาสตร์,	คณะศึกษาศาสตร์,	คณะเศรษฐศาสตร์,

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,	 คณะสังคมศาสตร์,	 คณะสัตวแพทยศาสตร์,	 คณะ

สิ่งแวดล้อม,	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	และวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์



011

B
K
N

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย 

ที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร		ก่อตั้งขึ้นเป็นล�าดับที่	3	ของประทศ		เดิม 

เป็นโรงเรียนช่างไหมในปี	พ.ศ.	2447		ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการเพาะปลูก		 

หลังจากนั้นรวมเข้ากับโรงเรียนแผนที่เป็นโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการ		มีผลให้ 

วิทยาการทางการเกษตรพัฒนาและก้าวหน้า		ต่อมาใน	พ.ศ.	2486		รัฐบาลได ้

ปรบัปรงุและรวมกจิการของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีบ่างเขนกับโรงเรยีนวนศาสตร์	 

(เดิมคือ	 โรงเรียนการป่าไม้	 จังหวัดแพร่)	 มาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์	 

แรกเริ่มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนเฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้น		 

แต่ต่อมาได้ขยายสาขาวิชาครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร	์ 

วิทยาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	สังคมศาสตร์	และมนุษยศาสตร์		ปัจจุบันมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์อยู ่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

พ.ศ.	2558		ซึ่งมีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	มุ่งเน้นบัณฑิตศึกษา	 	วิจัยขั้นสูง	 

พัฒนาวิชาการ	 บริการวิชาพื้นฐาน	 บริหารโครงการพิเศษ	 ประสานความร่วมมือ 

กับนานาชาติ		ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร		กรุงเทพมหานคร		มีพื้นที่	846	ไร่		โดยมีการ 

เปิดสอนแรกเริ่มใน	 4	 คณะได้แก่	 คณะกสิกรรมและสัตวบาล	 คณะการประมง	 

คณะวนศาสตร์	 และคณะสหกรณ์	 (ในปัจจุบันคือ	 คณะเกษตร	 คณะประมง	 

คณะวนศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 และคณะบริหารธุรกิจ)	 ปัจจุบันเปิดการเรียน 

การสอนท้ังส้ิน	 15	 คณะ	 ได้แก่	 คณะเกษตร,	 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์,	 

คณะบริหารธุรกิจ,	 คณะประมง,	 คณะมนุษยศาสตร์,	 คณะวนศาสตร์,	 คณะ 

วิทยาศาสตร์,	 คณะวิศวกรรมศาสตร์,	 คณะศึกษาศาสตร์,	 คณะเศรษฐศาสตร์,	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,	 คณะสังคมศาสตร์,	 คณะสัตวแพทยศาสตร์,	 คณะ

สิ่งแวดล้อม	และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์บำงเขน
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Glorification
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Mr.	Ly	Hour	KHANN......................................	3.91	
Mr.	Muhammad	ALHADI..............................	3.53
นางสาวปารมี	เหล่าหงษ์เกียรติ.........................	3.52

นางสาวฐิติมา	พัฒน์ทอง....................................	3.38
นางสาวหฤทัย	แซ่ยี...........................................	3.33

นางสาวพนิดา	ดวงจันทร์...................................	3.43
นายพัชร	เสริมเจริญกิจ......................................	3.37

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
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นางสาวศรุตา	กู้วัฒนาศิริ...................................	3.27
นางสาวปริยากร	กาวิจิตร..................................	3.25
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นายบุญพิทักษ์	เจียมอยู่.....................................	3.86
นางสาวพรพิมล	ชูกลิ่น......................................	3.78
นางสาวพัชรพร	บุญแย้ม...................................	3.74
นายก้องภพ	ชัยเนตร.........................................	3.72	
นายอาณกร	สุทธิธรรม......................................	3.66	
นายธนาดล	ชิตเจริญธรรม.................................	3.66	
นางสาวนลินี	มีจิตร์...........................................	3.63	
นางสาวกนกวรรณ	ไพศาลย์..............................	3.62	

นางสาวชัชนก	เรียนยิ่งวัฒนะกูล.......................	3.47
นางสาวลักขิกา	ทิพทอง....................................	3.39
นางสาววณิชชา	ช่อมะลิ....................................	3.38	
นางสาวกนิษฐา	กลิ่นฟุ้ง....................................	3.38	
นางสาวลักษิกา	ปันทวัง....................................	3.36
นายธนเศรษฐ์	ไตรรัตน์......................................	3.36
นางสาวศุภัชยา	โพธิ์ศรี......................................	3.35

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร)

นางสาวนุชจรินทร์	แฮวอู...................................	3.61	
นายทรงพล	บุญธรรม........................................	3.59
นางสาววันทนีย์	เทวธรรมนาถ...........................	3.58	
นางสาวธมลวรรณ	จะปะกิยา............................	3.53	
นายศุภณัฐ	บินลอย...........................................	3.52
นายภูริภัทร	ภู่ประพันธ์.....................................	3.52
นางสาวศิริวิภา	ครุนาสูง....................................	3.52
นางสาวบุญสิตา	พร้อมพัฒนกุล.........................	3.51

นางสาวเปรมกมล	จิตรพงษ์..............................	3.33
นางสาวกิติยา	ชื่นเพ็ง........................................	3.33
นางสาวชลิตา	เพ็ชรมณี.....................................	3.32	
นางสาวถนอมทรัพย์	ท่วมพุดซา........................	3.29
นายพชกร	ลิ้มไพบูรณ์.......................................	3.28
นางสาวนฤมล	ศิริรักวงษา.................................	3.27
นางสาวนาฎนารี	วังผือ......................................	3.26
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นางสาวศิรดา	เชาวน์ศิริวรกุล............................	3.53 นางสาวสวิตตา	กฤษณสุวรรณ..........................	3.32
นางสาวจิรวรรณ	จันทร์อินทร์...........................	3.26

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม)

นางสาวตรีรัตน์	เกื้อจันทร์.................................	3.95
นางสาวบุณยาพร	ถาวรศาสนวงศ์.....................	3.82
นางสาวนันทพร	จั่นเผือก..................................	3.71
นางสาวธัญวรัตม์	วรรัตน์...................................	3.68
นางสาวปาลิตา	ไม้ประเสริฐ..............................	3.64
นางสาววรินรัชฎ์	สังข์ทอง.................................	3.64
นางสาวชนกานต์	พยัคฆพันธ์............................	3.63
นางสาวนภัสสร	วรวิทย์พินิต.............................	3.53
นางสาวณัฐวดี	แบแพร่ง....................................	3.53
นางสาวณิชารัศม์	เสรีอรุณวัฒน์........................	3.52
นางสาวจิรภัทร	วรรณกี้.....................................	3.51

นางสาวหัสวรรณ	ศรีมงคล................................	3.48
นางสาวนาวารี	ชุ่มชื่น........................................	3.40
นางสาวไพลิน	พงษ์ศรีดา...................................	3.38
นางสาวจุฑามาศ	ทองแก้ว.................................	3.35
นายกฤษณะ	แซ่โค้ว...........................................	3.31
นางสาวชญาดา	จตุพร.......................................	3.30
นางสาวสุธาสินี	คล่องใจ....................................	3.29

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการ และการก�าหนดอาหาร)

B
K
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คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์

Glorification
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นายปรมี	คงหมื่นรักษ์........................................	3.84
นายสิปปนันท์	กาบทอง.....................................	3.80
นางสาวสุนิสา	บุญมา.........................................	3.77
นางสาวพงศ์พัชรา	แจ้งจร.................................	3.76
นางสาวอภิชญา	อัมพรกุล.................................	3.74
นางสาวศิรประภา	เสารยะวิเศษ........................	3.72
นางสาวภัทรลภา	แซ่ลิ้ม....................................	3.70

นางสาวศิริพร	วิวัฒน์ประภากร.........................	3.48
นางสาวณัฐธิดา	เย้ยโพธิ์....................................	3.47
นางสาวอัญชิสา	หมีทอง....................................	3.45
นางสาวพนัสนันท์	แซ่ลี้......................................	3.43
นางสาวสุภาพร	เจริญยิ่ง....................................	3.42
นางสาวศศิวิมล	จันทร์ยอด................................	3.42
นางสาวณัฐกมล	เสาวภาคลิมป์กุล.....................	3.42
นางสาวชินานาง	เพชรจร..................................	3.41

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

1

นางสาวสลิล	กาลนิล.........................................	3.67
นายพลรัตน์	ดีภักต์น้อย.....................................	3.64
นางสาววิมลลักษณ์	รัตนะมงคลกุล....................	3.58
นางสาวธมลวรรณ	เจริญสุข...............................	3.57
นางสาวกานต์ธิดา	เพ็ชรสุวรรณ์........................	3.55
นางสาวสายไหม	ขัตติยะสกุลชัย........................	3.55
นางสาวอลิสรา	มูลหิรัญ.....................................	3.53

นางสาวพัณณ์ชิตา	ธนาศิรินิรัตน์.......................	3.40
นางสาวธนพร	ทรัพย์วัฒนาชัย...........................	3.36
นางสาวศศิวิมล	โวหาร......................................	3.34
นางสาวฆฤณา	สิงห์ค�าป้อง................................	3.33
นางสาววรปัน	อุ่นอก.........................................	3.30
นางสาววีราพัชร์	มะลิอ่อง.................................	3.29
นางสาวปิยธิดา	พลสิงห์.....................................	3.27
นางสาวพิมพ์ชนก	ถิรกุลเพิ่มพงศ์......................	3.25
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ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลสัตว์)
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นางสาววชิราลักษณ์	สุทะ..................................	3.74
นางสาวพรทิพย์	เรืองโรจน์................................	3.66
นางสาวพิณ	โชติรัตนพิทักษ์..............................	3.66
นางสาวณิชากร	ไหลนานานุกูล.........................	3.64
นางสาวกันทรากร	ตรีประพิณ...........................	3.53
นางสาวศศิกมล	ธีรอนุปัญ.................................	3.52
นางสาวสิราวรรณ	เชาวะเจริญ..........................	3.51

นางสาวบัวชมพู	เจียมจิตร.................................	3.39
นายพีระพล	สมประเสริฐ...................................	3.38
นางสาวกนิษฐา	อุดมศรีส�าราญ.........................	3.38
นางสาวพิชญาภา	หาญวงศ์...............................	3.35
นางสาวพิมพ์	โจ.................................................	3.26
นางสาวกฤติกา	ศรีประสิทธิ์...............................	3.25

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)
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คณะบริหำรธุรกิจ

Glorification
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นางสาวพิชญ์สินี	มงคลไชยเจริญ.......................	3.87
นางสาวรินรดา	ฐิตะสมบูรณ์..............................	3.78
นางสาวอรฤทัย	ทรายแก้ว.................................	3.77
นางสาวจัตุมน	ด่านตระกูล................................	3.73
นางสาวพณัชชา	บุญพรหม................................	3.72
นางสาวฉัตรกมล	สิงห์นาท................................	3.69
นางสาวธัญชนก	จึงเกียรติขจร...........................	3.69
นางสาวอินทิรา	หุ่นนอก....................................	3.69

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

นางสาวกาญจนา	ปานนก..................................	3.67
นางสาวณัฐพร	ศรีวิสรณ์....................................	3.64
นายวิภู	วุฒิโสภากร...........................................	3.59
นางสาวจุรีรัตน์	สิงห์ธนะ...................................	3.56
นางสาวสิวรินทิรา	ศิริกาญจนวงศ์.....................	3.56
นางสาวปาณิสรา	เนตรพัฒน์.............................	3.56
นางสาวชลลดา	วรารักษ์อักษร..........................	3.55

นางสาวอุมาริน	สุนแดง.....................................	3.49
นางสาวอลิสรา	ช่างสลัก....................................	3.48
นายธัชพล	กุศลจริยาภิรักษ์...............................	3.47
นางสาวพรนัชชา	โกนธีรากูล.............................	3.46
นางสาวนภสร	พงศ์พิชยพิสุทธิ์..........................	3.46
นายสุเมธ	โพรงทอง...........................................	3.45
นางสาวพนิตตา	มรรคาวาณิช............................	3.45
นายศิวกร	สมุทรทอง.........................................	3.44
นางสาวชยาพร	ญาณสุคนธ์...............................	3.42
นางสาวเพียงดาว	เพ็ญพฤกษากุล......................	3.41
นางสาวพัทธนันท์	เลิศอนันต์.............................	3.41
นายภาสกร	คงพินิจบวร....................................	3.39
นางสาวเมธีกานต์	เอี่ยมสุรีย์..............................	3.39

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายปรเมศ	อึ้งประภากร...................................	3.37
นายพนธกร	วีระประเสริฐสกุล...........................	3.33
นางสาวธัญญธร	ธรรมนพเก้า............................	3.32
นางสาวนภัสสร	วงค์ศรีแก้ว...............................	3.32
นางสาวชุติมน	ลิ้มกอปรไพบูลย์.........................	3.31
นางสาวพิมพ์ลนัน	หนูช่วย.................................	3.30
นายปวรปรัชญ์	เรียงวัฒนสุข.............................	3.29
นายกิตติภูมิ	ตั้งทรัพย์........................................	3.29
นางสาวกันตา	เลิศโสภาภรณ์.............................	3.28
นางสาวศิรภากรณ์	ตั้นสกุล................................	3.26
นางสาวกานต์ธิดา	เมฆเปลี่ยน...........................	3.26
นายจักรกฤษณ์	สุวรรณวิสูตร............................	3.25
นายพันธกานต์	อุ๋ยสกุล......................................	3.25
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นายศรุฒ	เสนะคุณ............................................	3.84
นายเดชธนา	ศิริวัฒน์.........................................	3.81
นางสาวศิรภัสสร	มงคลประจักษ์.......................	3.76
นายณภัทร	ตั้งตระกูลเจริญ...............................	3.70
นางสาวสิริพร	ประภา........................................	3.60
นางสาวอาจรติ	นาคะเกศ..................................	3.60
นางสาวภัททิยา	ดารารัตนโรจน์........................	3.59
นางสาวปุญญิศา	ลีลานิรมล...............................	3.58

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

นายญาณวัฒน์	ด้วงด�า.......................................	3.57
นายธีรภัทร	ภัทรชัยพงษ์....................................	3.56
นางสาวพิมพ์นิภา	บินซอและฮ์..........................	3.55
นายพลากร	เกิดทรัพย์.......................................	3.54
นายนราวิชญ์	ภักดีผล........................................	3.53
นางสาวสโรชา	ชูสงค์.........................................	3.52
นางสาวพิจิตรา	ชุมศิริ........................................	3.52

นายพรพิพัฒน์	ค�าจม.........................................	3.46
นางสาวโสพิตา	วชิรศักดิ์สุนทร..........................	3.44
นางสาวเกศินี	ชูกรณ์..........................................	3.42
นางสาวชนาทิพย์	รุ่งเรืองพรพงศ์.......................	3.40
นางสาวปวรรณรัตน์	ปฐมพัฒนา.......................	3.40
นางสาวปภาวรินท์	รุ่งวิชานิวัฒน์.......................	3.38
นางสาวกวิสรา	ทองมูล......................................	3.38
นายทัศน์พล	ส่งเสริมอุดมชัย.............................	3.36
นางสาวเกศโกมล	ศิริโกมุท................................	3.35

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาววีรยา	ด�ารงสกุลไชย...............................	3.34
นางสาวณัฐพร	ประดับชัยมงคล........................	3.30
นายอัฑฒ์	รุจนรงศ์............................................	3.28
นางสาวนลิน	เพี้ยนศรี.......................................	3.28
นางสาวณัฐชิญา	สุคนธานิตย์.............................	3.28
นางสาวณภัทร	ศรีบุญทรัพย์..............................	3.27
นายเมธาสิทธิ์	บุญเพ็ง........................................	3.27
นายอติรุจ	สุขสงวน............................................	3.27
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นางสาวปรีดาวรรณ์	ศรีทองค�า..........................	3.74
นายกฤษดา	ฉายากุลทรัพย์...............................	3.70
นางสาวปทิตตา	วารีเจริญชัย.............................	3.66
นางสาวปภาวรินท์	สิทธิโชติ..............................	3.66
นายวรกานต์	โอภานนท์....................................	3.63
นางสาวกันต์ฤทัย	สงวนเผ่า...............................	3.58
นางสาวพรลภัส	บ�ารุงชาติ.................................	3.57

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการผลิต)

นายพงศกร	เสถียรเพียรเจริญ...........................	3.55
นางสาวชลนิดา	ศิริจิตรจินดา............................	3.55
นางสาวพิชชาพร	ตันติศิริวัฒนา........................	3.54
นางสาวนพเก้า	บุญมี.........................................	3.54
นายปารเมศ	วิจิตรจรรยาเลิศ............................	3.53
นางสาวจิตรา	โพทิพยวงศ์.................................	3.52
นางสาวธัญญรัตน์	ทึกงาม..................................	3.50

นางสาวมณทิชา	นันต๊ะ......................................	3.44
นางสาวชุลีกร	ดวงแก้ว......................................	3.44
นางสาวชุติกาญจน์	เหลาค�า...............................	3.41
นางสาวมนัสนันท์	ดนัยมงคล.............................	3.38
นางสาวนันทน์สรณ์	อัตตโนกิจ..........................	3.37
นางสาวสุชานรี	วรวงศ์พิทักษ์............................	3.37
นางสาวชุติกาญจน์	ตระกูลมัยผล......................	3.34

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวพัชรี	รัชตลดากร...................................	3.33
นายธนกร	เตชวิเศษวงศ์....................................	3.30
นางสาวญาณิศา	เลิศทัศนวงศ์...........................	3.28
นางสาววริศรา	โพธิ์ทอง....................................	3.28
นางสาวนิรมล	วงศ์ค�าจันทร์...............................	3.28
นางสาวบุษกร	นวมวงษ์.....................................	3.28
นายปาลิน	เลิศรัตนศุภชัย..................................	3.26
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นางสาวธนัชชา	ไฝเจริญมงคล...........................	3.80
นางสาวปวัณณา	สุวรรณพันธ์...........................	3.76
Miss	Jen	Tzu	HSIAO......................................	3.76
นางสาวพุทธิดา	สุนทรจักร................................	3.75
นางสาววรัตธนันท์	น�าวิวัฒน์.............................	3.74
นางสาวนันท์นลิน	พรมมา.................................	3.73
นางสาวจิดาภา	รุ่งวิทู........................................	3.72
นางสาวชิดชนก	ร่มเย็น.....................................	3.72
นายเฉลิมชนส์	พัวพลเทพ..................................	3.70
นางสาวนิฟาร่า	หล�าจะนะ.................................	3.70
นางสาวฟิลดาว	เกตุประสิทธิ.............................	3.69
นางสาวอทิตติยา	มหาวรรณ.............................	3.67
นางสาวพนัชกร	มโนธรรม.................................	3.66
นางสาวญาณิศา	คงวิทยา..................................	3.65

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

นางสาวศุทธวีร์	หฤทัยปรีย์................................	3.64
นางสาวณัฐฐินันท์	จันทร์ศรี...............................	3.64
นางสาวณิชาภัทร	ศิริวงษ์ศิลป์...........................	3.63
นางสาวเพชรดา	ทวิชศรี....................................	3.62
นายจิรายุ	เชยค�าแหง.........................................	3.60
นางสาวสุพิชญา	ชื่นศรีวิโรจน์............................	3.59
นางสาวชนัญญา	แสงเงิน...................................	3.57
นางสาวอัญชิสา	แทนกอง..................................	3.57
นางสาวพิชญาภา	นวะมะรัตน...........................	3.56
นางสาวฐิติรัตน์	ตรงดี........................................	3.54
นางสาวกชณัชน์ภสร	ค�าสม...............................	3.53
นางสาวพัฒน์นรี	คูวิจิตรสุวรรณ........................	3.52
นางสาวฐิติพร	ยาวะดี........................................	3.51
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ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

นางสาวชยาภรณ์	วงษ์ไพร.................................	3.49
นางสาวสุปวีณ์	บุญเจริญ...................................	3.49
นางสาวณภัทร	สุขุมาลย์....................................	3.49
นางสาวชนานันท์	ศรีพระธาตุ............................	3.47
นางสาวชนิกานต์	มีสุขเจริญสวัสดิ์.....................	3.47
นายชวิน	อิ่มเอิบ................................................	3.45
นางสาวเกศกนก	กนกพารา...............................	3.45
นางสาวปิยธิดา	ทัศน์ยิ่งยง.................................	3.41
นางสาวกวินทรา	เดชสุรางค์..............................	3.38
นางสาวนภัสสร	หทัยศีลวัต................................	3.38
นางสาวพิมลวรรณ	ลิมป์ศุภวาณิช.....................	3.38
นายชยกานต์	บุญศรีรอด...................................	3.38
นางสาวอนัญพร	หาญวงศ์จิรวัฒน์.....................	3.38
นางสาวนภัสสร	เจนพาณิชย์ชีพ........................	3.37
นายณพสิทธิ์	อัศววีระเดช..................................	3.37

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวณัฐพร	วงษ์เกษม...................................	3.34
นางสาวการ์ติกา	ซิงห์........................................	3.33
นายหาญณรงค์	สันติชวลิต................................	3.33
นางสาวณัฐกมล	ภิรมย์หวาด.............................	3.33
นายจารุพัฒน์	กลิ่นดีปลี....................................	3.33
นางสาวชนัญญา	เพ็ญศรี...................................	3.33
นายสิทธา	วุฒิพงศ์ชัยกิจ...................................	3.31
นางสาวสกุลใจ	สุวรรณคีรี.................................	3.30
นายกิตติธรรศ	เกษตรสิน...................................	3.30
นางสาวจีรวรา	การสมสิษฐ์................................	3.28
นายพัชรพงษ์	วาณิชวศิน...................................	3.28
นางสาวณภิสา	จงกิจเจริญค้า............................	3.27
นางสาวปิยะธิดา	ข่ายม่าน.................................	3.26
นายธนโชค	จามีกร............................................	3.26
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นายนวันธร	วัฒนไกร.........................................	3.89
นางสาวปรญา	เหมะสถล..................................	3.85
นางสาวอมัญตัย	แก้วแรมเรือน..........................	3.81
นางสาวบุณยานุช	วงษ์นามใหม่.........................	3.74
นางสาวชนิกานต์	หุตะเศรณี..............................	3.69
นายกองภูมิ	ชัยเนตร.........................................	3.66
นางสาวสุจิณณา	ไทเมืองพล..............................	3.65
นางสาวปณยา	ทองน้อย...................................	3.65
นางสาวณัฐกาญจน์	พิมลเวชกุล........................	3.65
นางสาวอนัญญา	กันทา.....................................	3.63
นางสาววริษา	จรูญโรจน์	ณ	อยุธยา..................	3.63

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

นายกันตพงศ์	หวานช่วย....................................	3.62
นางสาวนริศรา	ศรีเหรา.....................................	3.62
นางสาวมณีวรรณ	บุญมา...................................	3.60
นางสาวปวีณา	พงษ์พนัส...................................	3.59
นางสาวศิริพร	การเพียร.....................................	3.57
นายนันทกร	เดชชนินทร์....................................	3.55
นางสาวปิยฉัตร	ธรรมธุระ..................................	3.54
นางสาวเพชรลดา	ทองจู....................................	3.53
นางสาวเปมิกา	ธรรมบูชิต..................................	3.53
นางสาวอางจณาพร	เสฏฐัตต์.............................	3.53
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ปริญญาบัญชีบัณฑิต

นายวทัญญู	สิงห์ตระหง่าน.................................	3.49
นางสาวทรินันท์	คงนคร.....................................	3.48
นายตรีเชษฐ์	สุริย์ฉาย........................................	3.46
นางสาวนัทธมน	รุ่งเรืองพลางกูร.......................	3.46
นางสาวธมนวรรณ	ศิริจีระชัย............................	3.44
นางสาวเณศรา	ทันใจชน...................................	3.44
นางสาวชนภรณ์	ศรีบุญเรือง..............................	3.43
นางสาวชุณหกาญจน์	อนุรักษ์ทรัพย์..................	3.42
นางสาวปณิดา	กรรณาธิกรณ์.............................	3.41
นายนิติพันธุ์	วิเชียรนิตย์....................................	3.41
นายจักรภัทร	ภัคค์ภูริภิรมย์...............................	3.41
นางสาวปุณฑรี	อิสระมโนรส..............................	3.41
นางสาวอภิสรา	ภัทรสุวรรณ..............................	3.41
นายธนภูมิ	ทองสกุล..........................................	3.40
นางสาวภัทรมน	เชื้อเมืองพาน...........................	3.39
นางสาวปรินทร	สบายสูงเนิน.............................	3.39
นางสาวพลอยจีรา	รอบรู้...................................	3.38
นางสาวบุษยกัญ	พูนพิพัฒน์กิจ..........................	3.38
นางสาวชลธิชา	พันธุ์ทอง...................................	3.37
นางสาวณฤดี	ตระกูลมัยผล...............................	3.37
นางสาวเทพธิดา	ลอยเจริญพร...........................	3.37
นางสาววรัทยา	กษิติประดิษฐ............................	3.37
นางสาวณรัก	พึ่งแสงโชติช่วง.............................	3.37
นางสาววิศัลยา	เกตุตุ้ม......................................	3.37
นางสาวสิริยากร	ศรีวงษา..................................	3.36
นางสาวนันท์นภัส	ศรีวิไชย................................	3.36
นายนรวิชญ์	ช�านาญกิจ.....................................	3.36

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวณชนก	ตันทโอภาส...............................	3.36
นางสาวณฤดี	จตุพลนพรัตน์..............................	3.36
นายภูมิพัฒน์	อ�่าจุ้ย............................................	3.35
นางสาวนรีวุฒิ	แพร่กาญจนวิจิตร......................	3.34
นางสาวธนัฐชยา	บุญพิเชฐวงศ์..........................	3.34
นายกสิน	ตันพิพัฒน์..........................................	3.33
นางสาวชมภูนุช	เกียรติแสงทอง........................	3.33
นางสาวชนากานต์	เอกวณิชสกุลพร..................	3.33
นางสาวจุฑามาศ	เฟื่องฟู...................................	3.33
นางสาวพัชรพร	ธรรมประมวล..........................	3.33
นางสาวชวิศา	ลิ้มเจริญ......................................	3.31
นางสาวดวงเต็ม	ขวัญทอง.................................	3.31
นางสาวนภัทร	สกาวรัตนโยธิน..........................	3.31
นางสาวอภิชญา	สุรสีหนาท...............................	3.30
นางสาวภัทรกันย์	อุดมพืช.................................	3.29
นางสาววรันณ์ธร	สุวรรณรัศมี...........................	3.29
นายจิรวัฒน์	กิจสังสรรค์กุล................................	3.28
นางสาวนภัสสร	ประภาพรวรกุล.......................	3.28
นางสาวนลัทพร	วงศรีแก้ว.................................	3.28
นางสาวพิชญาภา	ตู้บรรเทิง...............................	3.28
นางสาวพิชามญชุ์	เจริญวัย................................	3.27
นางสาวณภัทรชล	พิลิคามินทร์..........................	3.27
นางสาวพัชมน	ขาวคล้าย...................................	3.27
นายสารกฤษฎิ์	ทหารไทย..................................	3.25
นางสาวปรัชญาภรณ์	ตันตระการสกุล...............	3.25
นางสาวนุชนาฎ	มีแต้ม.......................................	3.25
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คณะประมง

Glorification
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นางสาวณัฐธิดา	สหะวงศ์วัฒนา.........................	3.92
นางสาวพิมพ์ประภัส	นุ่มนิยม............................	3.78
นายกวิน	ศรีมาก................................................	3.66
นางสาวบุตษยาพร	ทองปรางค์..........................	3.62
นางสาววรรณฤดี	บุนนาค..................................	3.60
นายภูธนา	คงวัฒนานนท์...................................	3.61

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

นางสาวณัฐณิชา	คงตรง.....................................	3.61
นายธนาสิน	สุ่มเงิน............................................	3.61
นางสาวรุ่งพร	วงศ์เลอศักดิ์................................	3.59
นางสาวนันทัชพร	บูรณแก้ววิรัตน์.....................	3.55
นางสาวกนกพร	บุญแลบ...................................	3.54
นายนิติรุจน์	พงศ์ศรีอัครา..................................	3.51

นางสาวพนิตพร	แซ่หุ่น......................................	3.49
นางสาวภัทราภรณ์	พันดี...................................	3.48
นายณธรรศ	ติถิน...............................................	3.47
นางสาวพิมพ์รวี	แช่มเล็ก...................................	3.46
นางสาวกชกร	สุขเผือก......................................	3.42
นางสาวนลิน	ปรีชานุกูลพานิช...........................	3.41
นางสาวญาณภัทร	ไกรพุฒ.................................	3.40
นายวรวิช	ป้านนาค............................................	3.39
นางสาวอภิญญา	สมานลักษณ์...........................	3.38
นายกิตติทัต	มะเมียเมือง...................................	3.36
นางสาวสุนันท์	นุ่มนวล......................................	3.34
นางสาววสวรรธ์	วรวัฒนธรรม...........................	3.33

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวณัฐนันท์	ผาริวงค์..................................	3.33
นางสาวเพ็ญนภา	ทองดอนใหม่.........................	3.33
นางสาวรัตติพร	แสงทอง...................................	3.33
นายนนทพัทธ์	เสนพันธ์.....................................	3.32
นางสาวอรจิรา	อ�าพันกาญจน์............................	3.31
นายอรรณพ	กิตติเวชกุล....................................	3.30
นางสาวกมลลักษณ์	มีค�าแสน............................	3.29
นางสาวขวัญตา	ทับทิมดี...................................	3.27
นางสาวอโรชา	ลวณะสกล.................................	3.27
นางสาวปัณณิกา	ทองวโรทัย.............................	3.25
นางสาวอังคณา	อิสมาแอลการีมี.......................	3.25
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คณะมนุษยศำสตร์

Glorification
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นางสาวอติกานต์	ไชยานุพงศ์............................	3.93
นางสาวพรปวีณ์	ภักษา......................................	3.89
นายภานุวัฒน์	ปลั่งพงษ์พันธ์.............................	3.72
นางสาวไอรดา	จังวัฒนกุล.................................	3.70
นางสาวพัณณ์ชิตา	ทองดีเลิศ.............................	3.53
นางสาวพิมพ์ภัทรา	ตั้งติยะพันธ์........................	3.53
นางสาวชลธิชา	รุ่งเจริญสิน................................	3.50

นางสาวปัณวริน	คุ้มศรีษะ.................................	3.69
นางสาวณัฐพร	ศัพทะเสวี..................................	3.67

นายทศวัฒน์	พุฒิฤทธิ์........................................	3.46
นางสาวรุจิเรข	อัญโภคิน....................................	3.46
นายวรพัทธ์	สัตรูปราศ.......................................	3.40
นายภูผา	ทิพย์วิโรจน์.........................................	3.38
นายฤทธิ์ธิกร	พิทักษ์ชินพงศ์..............................	3.36
นางสาวภัณฒิลา	เลิศไสว...................................	3.35
นางสาววิชญา	อิ่มประเสริฐสุข..........................	3.35
นางสาวมิณฑกานติ์	รัตนพันธุ์ศรี.......................	3.31
นายนิพพิชฌน์	อนุกูลประเสริฐ..........................	3.31
นางสาวสุพัตรา	แสนทวีสุข................................	3.29

นางสาววชิราวรรณ	ไชยนพวัฒน์.......................	3.49
นางสาวนาราดา	วงศ์แพทย์วิทยา......................	3.46
นางสาวลลิตาพร	พุฒศรี....................................	3.31

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2

1

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)
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นางสาวแพรวรรณ	วรรณมานะ.........................	3.63
นางสาวปิยวรรณ	อินทรโชติ..............................	3.58
นายพีรภพ	เดชภิมล..........................................	3.53
นางสาวปิ่นมนัส	ปุสวัสดิ์....................................	3.52

นางสาวเกณิกา	ยงขจรเกียรติ............................	3.86
นางสาวนันทญา	ฐมาพรเมธา............................	3.85
นางสาวชนากานต์	อรรถนุรักษ์..........................	3.82
นางสาวเยาวลักษณ์	สุขสัจจี..............................	3.81
นางสาววริษฐา	วงศ์ศิริรักษ์................................	3.74
นางสาวชนากานต์	สมหา..................................	3.71
นางสาวชมพูนุท	วงศ์อุปราช..............................	3.69
นางสาวธัญวรัตน์	ณัฐชยางกุล...........................	3.62

นางสาวทัศน์รวี	เนียมจ้อย.................................	3.30

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

21

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการท่องเที่ยว)

นางสาวชญานี	โอภาสเสรีผดุง...........................	3.60
นางสาวอติกานต์	บุญวิไล..................................	3.60
นางสาวอภิตา	ศุภัทรเศวต.................................	3.57
นางสาวดวงกมล	สิริธัชวานนท์..........................	3.57
นางสาวพลอยธิดา	แพทย์คดี.............................	3.51
นางสาววริศรา	มีสานุ.........................................	3.50
นางสาวชวัลลักษณ์	จันทร์หล้า..........................	3.50
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นางสาวธันยพร	ประจ�าแถว...............................	3.48
นางสาวณัฐวรรณ	โพธิ์งาม.................................	3.44
นางสาวรินรดา	เลิศวัฒนาสมบัติ........................	3.44
นางสาวพีรยา	เสร็จกิจ.......................................	3.43
นายพรเทพ	แซ่เซียว..........................................	3.40
นายสุทธิภัทร	แนมขุนทด..................................	3.40
นางสาวสิมิลัน	วิบุญมา......................................	3.39
นางสาววรพร	ถาวระ.........................................	3.38
นางสาววรินยุพา	มีสานุ.....................................	3.37

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการท่องเที่ยว)

นายอัครพล	ซุกลา.............................................	3.37
นางสาวธนนนท์	ชนะวัฒนวงศ์..........................	3.35
นางสาวจิดาภา	เรืองนิพนธ์กิจ...........................	3.34
นางสาวหนึ่งธิดา	สุขเกษม.................................	3.34
นางสาวพิมพ์ชนก	วงศ์อนุ..................................	3.33
นางสาวชยาภรณ์	มณีกาศ.................................	3.33
นางสาววนิดา	มีมั่งคั่ง........................................	3.32
นางสาวณิชาภัทร	ทรัพย์สวรรค์.........................	3.31
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นางสาวสุดารัตน์	แซ่ตั้ง.....................................	3.80
นายสุชาครีย์	สุโกสิ............................................	3.80
นางสาวธนัญชนก	พรประทานเวช....................	3.78
นางสาวฐปนีย์	วงษ์หิรัญญิการ์..........................	3.78
นางสาวสุจินันท์	มงคลสุภาพันธ์........................	3.78
นายเศรษฐพงศ์	ทองสุข.....................................	3.75
นางสาวกมลลักษณ์	ณ	นคร..............................	3.74
นายรังสิมันต์	เกิดเทวา......................................	3.73
นางสาวณัฎฐนิช	โพธิ์ทอง..................................	3.71
นางสาวนงนภัส	ลิมอักษร..................................	3.70
นางสาวรมย์ธีรา	รู้วิชา.......................................	3.69
นายธนาธิป	จินดาประชา..................................	3.68
นางสาวภรัณยา	ศิรินาวิน..................................	3.68
นางสาวปรายฟ้า	เตสระแก้ว..............................	3.67
นางสาวนภัสวรรณ	เสนาวิน..............................	3.66
นางสาวกัญญาณัฐ	อู่ขลิบ..................................	3.65
นางสาวสาริศา	เสริมชีพ....................................	3.64

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

นางสาวสุณัฐชา	บุญโรจน์พงศ์...........................	3.64
นางสาวอรวรา	แสงสุข.......................................	3.63
นางสาววชิรญาณ์	แย้มสังข์................................	3.62
นางสาวเจนจิรา	ณสุมาธีรี..................................	3.62
นางสาวสายใจ	รอดบ�ารุง...................................	3.62
นางสาวมัทนา	เนตรนิยม...................................	3.61
นายวศค	โอสถานนท์.........................................	3.61
นายภานุพงศ์	ตรงใจ..........................................	3.59
นางสาวธนัชพร	นาคปั้น....................................	3.58
นางสาวเณศรา	หลาวมา....................................	3.57
นายพฤกษ์	ล.สกุล.............................................	3.56
นางสาวโกลัญญา	ชื่นจิตรรษา...........................	3.56
นางสาวณ	สิริ	ตั้งวจนะ......................................	3.54
นายรพีพงศ์	นิพิฐเจนกิจ....................................	3.53
นางสาวฐิติพร	อ่อนบ้านแดง..............................	3.52
นางสาวธิชาวรรณ	การจุนสี...............................	3.50
นายวิศรุต	โหลนอก...........................................	3.50

นางสาวกานติมา	เอกผล....................................	3.48
นายภูมินันท์	โลหะประกิตกุล............................	3.42
นายบุริศร์	อินทรเสวก.......................................	3.41

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายนครินทร์	กลิ่นเทียน...................................	3.40
นางสาวพัทธ์ธีรา	พร้อมทรัพย์สิน......................	3.35
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นางสาวธนารีย์	เนินริมหนอง.............................	3.82
นางสาวมลนสา	แพทวงษ์..................................	3.73
นางสาวเปมิกา	สันธิ..........................................	3.69

นายสุรพัศ	เพียรภักดี.........................................	3.32
นายธนพล	แขเจริญสุข......................................	3.32
นายนัฐพงษ์	เหลาไผ่..........................................	3.27

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวชื่นนภา	มาบางครุ.................................	3.93
นางสาวศุนิสา	แซ่เจิง.........................................	3.93
นางสาววรรณรัตน์	บุญเรือง..............................	3.92
นางสาวโสภิตา	คงวัฒนานนท์...........................	3.78
นางสาวทอฝัน	ดีเส็ง..........................................	3.72
นางสาวนภัสวรรณ	สว่างจิต..............................	3.71
นางสาวอาทิตยา	แสงสินไชย.............................	3.59
นางสาวรสิตา	ธีรสรไกร.....................................	3.52

นางสาววิสสุตา	วาพัดไทย.................................	3.49
นางสาวอมรรัตน์	ค�าด้วง....................................	3.46
นางสาวญาณิศา	ตั้งวันงาม................................	3.45
นายธนวัฒน์	วงศ์เวคิน.......................................	3.45
นางสาวสุพิชดา	ช�านาญกิจ................................	3.40
นางสาวอรนลิน	ตันทนะเทวินทร์.......................	3.32
นางสาวสุทธิดา	ทวีอภิรดีสิริ..............................	3.31
นายชัชภัทร	ชูพัฒนากิจ....................................	3.26
นางสาวพิมพ์ลภัส	กันต์ธรกุล.............................	3.26

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นางสาววริษฐา	โกสียอัมพร...............................	3.83
นางสาวปภาดา	อัศวพจนมณี............................	3.82
นายศิริโชค	แก้วมณี...........................................	3.80
นางสาวดานิกา	สร้อยฟ้า...................................	3.80
นางสาวพุทธิดา	เหมินทราภรณ์.........................	3.79

นางสาวเมริสา	กอสุธารักษ์................................	3.47
นางสาวรันล์ลลิณทร์	หลักธรรม.........................	3.45
นางสาวฐานิดา	ยิ่งธนพิบูลย์..............................	3.32
นายกันตพงศ์	บุญยรัตนิกร................................	3.29

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวฐิติรัตน์	กิ้มเส้ง......................................	3.79
นางสาวสุวลี	ฐิศุภกร..........................................	3.68
นายทศพล	ณัฐวิลาส..........................................	3.60
นางสาวธัญพร	จิรภาสโภคิน..............................	3.57
นางสาววิสุทธา	วงศ์หล่อ...................................	3.55

นางสาวรินรดา	ท้าววงษา..................................	3.28
นางสาวโยษิตา	อุดมกิตติโสภณ.........................	3.26
นางสาวพรรณรวี	หอมขจร................................	3.25
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นายภานุวัฒน์	กัลยาสนธิ...................................	3.94
นางสาวฑิติยา	อ่อนรักษา..................................	3.91
นางสาวกัญญาณัฐ	องค์กบิลย์............................	3.90
นางสาวอรวรรณ	จินต์สุภาวงศ์..........................	3.89
นางสาวศศิธร	จิรกุลพงศ์ธร...............................	3.86
นางสาวสุวิภา	ธนาคมรัฐ....................................	3.85
นายภัทรศักดิ์	บวรสมบูรณ์กุล...........................	3.82
นางสาวสิริยากร	เรืองปราชญ์............................	3.82
นางสาวกานต์กมล	แสนอาบัตร.........................	3.76
นางสาวภัคชัญญา	สุชาติวนิช............................	3.74
นางสาวลักษณา	น้อยกอ...................................	3.74
นางสาวหทัยทัต	วาทวาทิน................................	3.71
นางสาววีนัส	วัดอ่อน.........................................	3.69
นางสาวสุดารัตน์	ดีเหลือ...................................	3.68
นางสาวณัฐณิชา	อัศวฤกษ์ภิรมย์.......................	3.68
นางสาวสุวิภา	ศักดิ์สิริไพศาลสิน........................	3.67
นางสาวปุณยนุช	แม้นพยัคฆ์.............................	3.66
นางสาววันชนก	หนูศรีแก้ว................................	3.65

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันออก)

นางสาวณัฐณิชา	วีระกุล....................................	3.64
นางสาวนิศาชล	พัฒนกุลวงศ์.............................	3.62
นางสาวธนวันต์	เตชะมนูญ................................	3.61
นางสาวมาริสา	ดอนตะนาม..............................	3.61
นางสาวสิรภัทร	รุ่งสมบูรณ์................................	3.61
นางสาวณิชาภัทร	จงจารุกวิน............................	3.60
นางสาวณวิภา	ไหลพานิช..................................	3.60
นางสาวกานต์ธิดา	เรืองโรจน์.............................	3.58
นายพงษ์วริษฐ์	มะโนน้อม..................................	3.58
นางสาวธารวิมล	ฉิมพานิช.................................	3.57
นางสาวภัทรวดี	สิทธิฑูรย์..................................	3.57
นางสาวศรุตา	สังข์เวช.......................................	3.57
นางสาวพรนัชชา	เกียรติธีรชัย...........................	3.56
นางสาววณิษา	วรรณประสิทธิ์...........................	3.55
นางสาวธณัฐชา	อิ๋งอิ๋ง	ลิม..................................	3.55
นางสาวชญานิศ	ถนัดกิจ....................................	3.55
นายธนัญชัย	วโรดมวงศกร.................................	3.52
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ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันออก)

นางสาววรรณกานต์	งามดี.................................	3.49
นายชาญวิทย์	ชาวงษ์.........................................	3.46
นางสาวนภัสสรณ์	วันสว่างเมือง........................	3.44
นางสาวพิชชากร	พรตระกูลศักดิ์.......................	3.42
นางสาวกุลจิรา	บัวสัมฤทธิ์.................................	3.40
นายปองธรรม	สุขสุวรรณ..................................	3.40
นางสาวชุติกาญจน์	เอื้อโชติคุณ.........................	3.39
นางสาวพรชนก	คงมั่น.......................................	3.39
นางสาวชนัญชิดา	พิรักษา.................................	3.38
นางสาวณัฐพร	พระสว่าง...................................	3.37
นางสาวรวิภา	เอกนุ่ม........................................	3.37
นางสาวปุณยาพร	พันธ์สวัสดิ์.............................	3.36

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวสุพรรณิชา	องคะริยะพงษ์.....................	3.32
นางสาวแพรพลอย	จาระสมบูรณ์......................	3.32
นางสาวนาถฤดี	ปิ่นสวัสดิ์..................................	3.31
นางสาวปิยดา	กองงูเหลือม...............................	3.31
นางสาวภัทรวดี	ทองศักดิ์..................................	3.29
นางสาวณิศรา	จามากุล.....................................	3.28
นางสาวนภสรณ์	บูรณ์เจริญ...............................	3.28
นางสาวนฤภรณ์	เสือประเสริฐ...........................	3.27
นายพงศกร	หิ้งทอง............................................	3.27
นางสาวกมลชนก	สุวรรณปาล...........................	3.27
นางสาวพิชญาภา	จันทร์ศิริ...............................	3.26
นางสาวภัคจิรา	ดีสุข..........................................	3.25
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นางสาวสุพิชญา	เขียวแก้ว.................................	3.83
นางสาวปรางค์วลัย	บุญเขียว.............................	3.81
นางสาวชนัญญา	สนิกะวาที...............................	3.81
นางสาวพรนภัส	นิติชาติ....................................	3.80
นางสาวภานุชนาถ	ยมภา..................................	3.79
นายปริญญา	กุลท้วม.........................................	3.79
นายสหรัฐ	ราชมนตรี.........................................	3.75
นางสาวชลธิชา	โพธิผละ....................................	3.74
นางสาวโชติกา	มณีโรจน์ภักดี............................	3.74
นางสาววิภาพร	ขวัญมนต์..................................	3.72
นางสาวศุภวรรณ	เตียววิจิตรสกุล......................	3.71
นางสาวรัชตา	เชาว์อมรภัทร..............................	3.71
นายวรเศรษฐ์	เธียรพุฒิพัชร...............................	3.70
นางสาวรามาวดี	คหชญานันทร์.........................	3.69
นางสาวนงลักษณ์	สุมณฑา................................	3.68
นางสาวปัณฑิตา	โสก�าปัง..................................	3.68
นางสาวกมลชนก	นามหอม...............................	3.68

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

นางสาวเก็จมณี	บูรณะพรสถิตย์........................	3.67
นางสาวชนกชนม์	ตั้งกาญจนภาสน์...................	3.67
นางสาวรัตนาวดี	เพิ่มพวก.................................	3.64
นางสาวปณิดา	เกตุน�้าเที่ยง...............................	3.64
นางสาวนพมาศ	รักษาสุระสาร..........................	3.63
นางสาวหทัยภัทร	ยศพิมพ์.................................	3.63
นางสาวศนินารา	บัวเลิศ....................................	3.63
นายศิริพศ	เพชลักษ์...........................................	3.61
นางสาวชิตยา	ยุวบุตร........................................	3.60
นางสาวพัชรี	พัดเปลี่ยน.....................................	3.60
นางสาววิลาสิณี	วิวัฒนศานต์.............................	3.57
นางสาวธัญวรรณ	อยู่เย็น...................................	3.57
นายจิรายุทธ	เสาเคหา.......................................	3.56
นางสาวนภสร	ธรรมสาส์น.................................	3.55
นางสาวสิราวรรณ	ศรีนารอด.............................	3.51
นางสาวหทัยภัทร	นามโบราณ...........................	3.50

นางสาวจิรปรียา	จังพล......................................	3.49
นางสาวเปมิกา	อิ่มทองใบ..................................	3.49
นางสาวศิริขวัญ	โกมลจันทร์..............................	3.48
นายคณธัช	จิรวิวัฒน์วนิช...................................	3.47
นางสาวเจตวดี	เกตุขาว.....................................	3.46
นางสาวบุษกร	อินทร์หลวงดี..............................	3.46
นายฐิติวัฒน์	ไหมชู.............................................	3.45
นางสาวชลนิภา	ทองใบเล็ก...............................	3.44
นางสาวพัชราสลิล	สมรรถพันเลิศ......................	3.42

นางสาวปรียยาภรณ์	สวัสดี................................	3.42
นางสาวอวัสดา	กรณีนัย....................................	3.40
นางสาวธัชชาอร	คลิ้งบัวทอง.............................	3.38
นายสมรภูมิ	ลิบวาณิชย์.....................................	3.37
นางสาวสุชัญญา	อารีย์มิตร................................	3.35
นางสาวสุทธิรักษ์	ไวยจินดา...............................	3.32
นางสาวลักษณ์นารา	โมรินทร์............................	3.26
นางสาวฟาตีฮะห์	แวนิ.......................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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Mr.	Zhaohui	WU............................................	3.87

นางสาวศิราพร	หวะสุวรรณ..............................	3.72
นายฐปกรณ์	มีพงษ์............................................	3.70
นางสาวนิรดา	อัศวธนสมสิริ..............................	3.57
นางสาวณิชารีย์	รัตนกิจ.....................................	3.54

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส�าหรับชาวต่างประเทศ)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)

Mr.	Shan	QIN..................................................	3.44
Mr.	Rongzhi	DENG.........................................	3.41

Mr.	Hongyang	LI.............................................	3.38
Miss	Yijun	LU..................................................	3.35

นางสาวนภสร	อภิวัศยากันต์.............................	3.34
นายโชคอนันต์	ชมภูทีป.....................................	3.32
นางสาวนภกมล	จันทโคตร................................	3.32
นางสาววีรยา	ทองสิงห์......................................	3.31

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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นางสาวเปรมยุดา	ตะวันวง................................	3.84
นางสาวอนัตตา	เทพจ�านงค์...............................	3.72
นายศศิษฎ์	อิ่มอรุณรักษ์....................................	3.65
นายณัฐอนันต์	เลิศนานาวงศ์.............................	3.64
นางสาวอารียา	ปานดี........................................	3.63
นางสาวพริมา	ขุนสูงเนิน...................................	3.63
นางสาวปณิดา	เพชรไพรินทร์............................	3.62
นายแฟรงค์กี้	ภุมรา...........................................	3.60
นางสาวพลอยพรรณปพร	ฮุ่นตระกูล.................	3.60
นางสาวปาณิศา	หอมชื่น...................................	3.60

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน)

นางสาวพิชญ์สินี	รอดคุ้ม...................................	3.59
นายพิชญุตม์	พงศ์ปูชนีย์กุล...............................	3.58
นางสาวธัญวรัตน์	โชคท่าพระ............................	3.58
นางสาวณิชชา	กฤตจันทสกุล............................	3.57
นางสาวพัชราภรณ์	วณิชพัฒนะเศรษฐ์..............	3.56
นางสาวนัทธมน	สมรรคะบุตร...........................	3.55
นางสาวจุฑาทิพย์	ยงธรรมปรีดิ์..........................	3.55
นางสาวพัทธ์ธีรา	กัลมาพิจิตร............................	3.54
นายรัชพล	เฉลิมศิริ............................................	3.52
นางสาวณัฎฐ์นรี	นราวุฒิพันธ์............................	3.50

นางสาวพาณิภัค	ศรีพลวัฒน์.............................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นางสาวศุภมิตา	ยาวิธี........................................	3.35
นางสาวปนัฐฎา	นะที.........................................	3.33
นางสาวณัชชา	สงสุวงค์......................................	3.33
นางสาวสิรพิชญ์	พุ่มรักธรรม..............................	3.33
นางสาวพิมพ์ชนก	สะเทิงรัมย์............................	3.32
นางสาวสุพรรณิการ์	ศรีทวี................................	3.31
นางสาวสุวรรณี	บุญผล......................................	3.31
นางสาวปิยะรัตน์	รัตนพร..................................	3.31
นางสาวรวิชา	จิตรอาษา....................................	3.31
นายอานันท์	ภัทรพานี.......................................	3.31
นายนพรุจ	วงศ์มา..............................................	3.27
นายมฆวัน	ทองเสงี่ยม.......................................	3.26
นางสาวธิดารัตน์	ไหมทอง.................................	3.26
นายพีระวรรตน์	พิมลวิรัชกุล.............................	3.25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวแทนกายย์	แก้วคง.................................	3.49
นายปิยะวัฒน์	บุญญาภูมิพิทักษ์........................	3.47
นางสาวอภิชญา	อนันตโชคชัย...........................	3.45
นางสาวแพรวพรรณ	ชื่นอารมณ์........................	3.44
นางสาวนิสากัญ	เกษาพันธ์................................	3.43
นางสาวนันทิยา	นาคเอี่ยม.................................	3.43
นางสาวอัญชลี	หมื่นหล้า...................................	3.42
นางสาวแพรวมาศ	ลิ้มสวัสดิ์..............................	3.42
นางสาวณิชากร	แสงศศิธร.................................	3.41
นายธฤตญาณ	ศรีทองเสถียร.............................	3.40
นายณภัทร์	ชัยรัตน์............................................	3.40
นางสาวปิยธิดา	สงคง........................................	3.39
นายมิติกร	พูลพิทักษ์.........................................	3.38
นางสาวกฤติมา	แก้วประเสริฐ...........................	3.36

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นายนนทพัทธ์	คงเจริญ......................................	3.69
นางสาวธมจรรณธร	ธนจริญบริบูรณ์.................	3.65
นางสาวดนุนุช	อินรุณ........................................	3.58

นางสาววริศรา	นุปิง...........................................	3.44
นายภูษณิศา	วงค์ค�า..........................................	3.40
นายณฤศฎา	นวลจุ้ย..........................................	3.40
นางสาวณภัทร	คงปัญญา..................................	3.40
นายไวศิษฏ์	วิถีเจริญกุล.....................................	3.39
นางสาวชนิตรา	ชื่นเปรมปรีดิ์.............................	3.34
นายภูมินทร์	เหลืองไชยยะ.................................	3.33
นางสาวปณภาภร	วงษ์ขวัญ...............................	3.32

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวจิรัชญาภรณ์	สมบัติวัฒนกุล..................	3.57
นางสาวรวีกานต์	พุ่มพฤกษ์วราชัย.....................	3.50

นายวชิรภูมิ	เลิศอรุณวัฒนา...............................	3.31
นางสาวชลมารค	โชคไมตรี................................	3.31
นางสาวธัญชนก	จุณณะปิยะ.............................	3.30
นางสาวเพ็นนี	เตชนันท์.....................................	3.30
นางสาววิภาดา	เกิดทิพย์...................................	3.29
นางสาวพีรยา	ฉวีทอง........................................	3.28
นางสาวพีรญา	สวนปาน....................................	3.26
นางสาวปิติพร	บรรเทา......................................	3.25
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นายณัฐชภัทร	โอทอง........................................	3.92
นายนิติ	ธรรมจิตต์.............................................	3.77
นายวรวุฒิ	อภิวัน...............................................	3.74
นางสาวนงนภัส	พึ่งสาย.....................................	3.70
นางสาวกัญทิมา	ยอดประสิทธิ์..........................	3.68
นายชญช์	อามระดิษฐ์........................................	3.60
นายอิสระพงษ์	บานทรงกิจ...............................	3.59
นายศุภวิชณ์	จันทร์นุ่น......................................	3.58

นางสาวภูสุดา	วรรณบวร...................................	3.49
นางสาวพลอยเรียง	พลตรี.................................	3.46
นางสาวขวัญฤทัย	จันทบุบผา............................	3.46
นางสาวสุพัตรา	กลิ่นจันทร์................................	3.46
นางสาวศรสวรรค์	ชาติกลาง..............................	3.44
นางสาวจุฑามาศ	แกล้วทนงค์............................	3.44
นางสาวรัตนกานต์	ขุนแก้ว................................	3.43
นางสาวปิยาพัชร	ต๊ะแก้ว...................................	3.41
นางสาวสุพรรณษา	พุกพัน.................................	3.38
นางสาวปิยวดี	ศรีศักดิ์.......................................	3.35
นางสาวเนตรนภา	สุขส�าราญ.............................	3.33

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวพัชรมัย	ทุมบาล....................................	3.57
นางสาวสุพัตรา	อินตาวงศ์.................................	3.57
นายวัชรินทร์	สังข์สิงห์.......................................	3.57
นายปัณจกฤต	ศรีประเสริฐศิลป์........................	3.53
นางสาวรินรนี	บางนงค์......................................	3.52
นางสาวรัญชิดา	ขุนไกร......................................	3.52
นางสาวศิริธร	อุ่นอินทร์.....................................	3.50

นางสาวชลธิชา	วิไลย.........................................	3.33
นางสาวสุธาวี	จันทร์เหม....................................	3.32
นางสาวอัจฉราพรรณ	ท้วมแก้ว.........................	3.32
นายวิรุจน์	สองพี่น้อง.........................................	3.32
นางสาวชนากานต์	ก้านค้างพลู..........................	3.31
นางสาวกัญญาภัทร	ใจตรง................................	3.30
นางสาวรุ่งทิวา	อุดนัน........................................	3.30
นางสาวกชพรรณ	ผ่านภูเขียว............................	3.29
นางสาวปานตะวัน	มะศรีพันธ์...........................	3.27
นางสาวอาทิตยา	จันทร์เจริญ............................	3.25
นายสิริภูมิ	ศรีสุวรรณ........................................	3.25

โครงการสองปริญญาคู่ขนาน

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง 

และ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 

นางสาวภูษณิศา	สุขแก้ว....................................3.28
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นางสาวพันธิตรา	หนูน้อย..................................	3.67
นางสาวอัญชิษฐา	วิสุทธ์โรจนกุล.......................	3.54

นายจิรัฐิ	สงวนสัตย์............................................	3.52
นางสาวจิดาริน	มะโนรมย์.................................	3.50

นายวงศธร	แก้วเรือง.........................................	3.97
นายพัสกร	พึ่งธรรม...........................................	3.88
นายอานนท์	บุญเกิด..........................................	3.84
นายธันยธรณ์	แสนใจรักษ์..................................	3.77
นายพิชัยพล	ตั้งทวีกูล........................................	3.72
นางสาวศรัญญา	จิตรสมควร.............................	3.63
นางสาวทิพานัน	วิศรุตวาณิชย์..........................	3.50

นางสาวณัฏฐธิดา	ขนอม....................................	3.47
นางสาวพรรณธวัล	บุพรรณ...............................	3.37
นายอธิวัฒน์	แบบประเสริฐ...............................	3.37
นางสาววนัชพร	อ่อนสว่าง.................................	3.34
นางสาวบัณฑิตยา	พ่อค้า...................................	3.32
นางสาวลลิตา	พิมสว่าง......................................	3.31
นางสาวชลิษา	พันธ์หินกรอง.............................	3.30
นางสาวศิริภัสสร	หมายมั่นสมสุข......................	3.25

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นางสาววิภาดา	ควรชม......................................	3.97
นายปพณพัชร์	ยอดอุดมนิพัทธ์..........................	3.89
นางสาวเสาวลักษณ์	นัดหมาย...........................	3.70
นางสาวพลอยไพลิน	ทองอร่าม.........................	3.64

นางสาวกนกรักษ์	มโนรัศมี................................	3.39

นางสาวนิริพร	กล�่ารัศมี.....................................	3.63
นางสาววรวลัญช์	จาตุธีระพัฒน์.........................	3.56

นางสาวสุชัญญา	ฮวยซิ้ม....................................	3.45
นางสาวรัติยาพร	ซื่อดี........................................	3.39
นางสาวรัชดาภรณ์	อ่อนโยน..............................	3.38

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีบูรณาการ)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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นางสาวมนชนก	มากพุ่ม....................................	3.79
นางสาวสิรภัทร	เกตุทองเรือง............................	3.65
นางสาวธันย์ชนก	เขตสมุทร..............................	3.56
นางสาวฐิตา	หะรันโต........................................	3.52
นางสาวกัณฐิกา	ปิติกรณ์...................................	3.50

นายชวิน	เพ็ญจันทร์..........................................	3.88
นางสาวนนธิชา	เงินพิสุทธิ์ศิลป..........................	3.87
นางสาวยุวรุณ	กระเป๋าทอง...............................	3.81
นายธีรภัทร์	ตั้งศุภธวัช.......................................	3.74
นายสุภนัย	เพียซ้าย...........................................	3.60
นางสาวกุลธิดา	เมฆนิ่ม......................................	3.58
นายวันธงไชย	ตั้งมีทรัพย์ไพศาล........................	3.53

นายจิรัญญ์	ถนอมปรีชาชัย................................	3.49
นางสาววริศรา	ศุภรานนท์.................................	3.48
นายฐิติพล	ควรอักษร........................................	3.44
นายจิณณาภัทร์	หมีโต.......................................	3.35
นางสาวพีรณัฐ	ละออ.........................................	3.32
นางสาวกรรวี	เพิ่มกิตติกุล.................................	3.32
นางสาวกฤติยาภรณ์	สังข์กล่อม.........................	3.26

นางสาวชญาภา	กระจับเงิน...............................	3.39
นางสาวกุลนันทน์	ธุระพันธ์...............................	3.37
นางสาววริศรา	ศรีเสนพิลา................................	3.29
นางสาวอริสรา	เข็มราช.....................................	3.29
นางสาวชนัญดา	สอาดไพร................................	3.27
นายณัฐภัทร	เจริญสุวรรณ.................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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นางสาวกรวลัย	ตุ่นแก้ว.....................................	3.96
นายพันธกานต์	จันทรบุตร.................................	3.88
นางสาวธนภรณ์	เวชพันธ์..................................	3.84
นางสาวธันยชนก	ขวัญด�า..................................	3.82
นายพัชรพล	สาดะระ.........................................	3.77
นายธีรศักดิ์	บุญสุข............................................	3.76
นายภูวนัย	สภาพศรี..........................................	3.73

นางสาวสุวิภา	สุขสมกิจ.....................................	3.48
นายภทรภร	กูลตรง...........................................	3.48
นางสาวสุปวีณ์	เสนาพันธ์..................................	3.39

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวสโรชา	เหล่าเร่ง.....................................	3.63
นางสาวชุติมา	ชวนะนิกุล...................................	3.62
นางสาวกัญญารัตน์	ค�าจริง................................	3.62
นางสาววิภาวดี	เรืองเดช....................................	3.58
นางสาวฉัตรรุ้ง	วาสนา.......................................	3.51
นายจักรภัทร	สร้อยวิชา.....................................	3.51

นางสาวกชกร	อธิจันทรรัตน์..............................	3.34
นายภานุวัฒน์	ฟุ้งเจริญกุล.................................	3.32

B
K
N



050

นางสาวจุติกานต์	อุตตะโมท..............................	3.62

นางสาวญัสมินท์	ตางระแม................................	3.64
นายธนพล	เอี่ยมทราย.......................................	3.56
นางสาวปาณิสรา	เทพทอง................................	3.55

นางสาวปภัสสร	อู่ประสิทธิ์วงศ์..........................	3.65
นางสาวภคพร	ปัจฉิมนันท์.................................	3.54

นางสาวธนพร	หอมสุวรรณ...............................	3.35
นายภาณุวิชญ์	ค�าวงศ์........................................	3.25

นายธนกฤต	ฟูดุลยวัจนานนท์............................	3.47
นายวุฒิพันธุ์	เสถียรไพศาล................................	3.39
นายณัฐวุฒิ	ก�่าแก้ว............................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พันธุศาสตร์)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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นายณภัทร	อมรสิทธิมีชัย..................................	3.86
นางสาวณัฐณิชา	คงสุนทร.................................	3.79
นายอานนท์	สุขศิริ.............................................	3.78
นายสมัชญ์	ช่วยบ�ารุง.........................................	3.77
นางสาวจิราพร	โขวุฒิธรรม................................	3.76
นายจิตติณณ์	จินดานรเศรษฐ์............................	3.71
นางสาวกัญญาณัฐ	อินทรโชติ............................	3.63
นายธนกฤต	ญาณนาม.......................................	3.51

นางสาวอัฆนิยาอ์	หมัดเด...................................	3.78
นายนพฤกษ์	ทองดีเลิศ......................................	3.70
นายชัชพิสิฐ	ชูทัพ...............................................	3.64

นายวรุณ	สรรพกิจ.............................................	3.49
นายกฤษฎา	ตันวโรภาส.....................................	3.49
นายสุรยุทธ์	บุญคล้าย........................................	3.44
นายธนกฤต	โลจันทร์ติ......................................	3.38
นายณธกฤต	ลลิตพุฒิโชค..................................	3.37
นางสาววิชญาดา	โหตระไวศยะ.........................	3.33
นายณัฐวรรธน์	สุนทรเสถียรกุล.........................	3.32
นายพันธุ์ธิชชัย	ขรรค์บริวาร..............................	3.30
นายรฐนนท์	ตรีวรรณกุล....................................	3.29

นางสาวอริยา	สีทาหล่อน...................................	3.40
นางสาววรดา	รัตนวีระชน..................................	3.36

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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นางสาวณัฐธยาน์	จูฑามาตย์..............................	3.82
นางสาววรันธร	ตั้งประภาพร.............................	3.60
นางสาวเบญญา	ชาลวนิชสุทธิ์...........................	3.55

นางสาวมัญชุสา	ชินเวช.....................................	3.59 นางสาวแพรวพราว	อินทรเสนา........................	3.52

นายคเณศร์	สายะสิต.........................................	3.32

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวพรรษา	พลสอนดา................................	3.66
นายศตวรรษ	ฤกษ์อวนศรี..................................	3.65
นางสาวนันท์นภัส	ค�าหมู่...................................	3.65

นางสาวพรรณราย	ศรวิเศษ...............................	3.44
นายชินพัฒน์	บุญเต็ม........................................	3.42
นางสาวเมทิกา	บุญเพ็ชร์...................................	3.36
นางสาววริศราพร	เพ็ชรศิริ................................	3.29
นายวงศ์เวชช	เชาวน์ชูเวชช...............................	3.28

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นายรักษ์	เต็งไตรรัตน์........................................	3.91
นางสาวพรธิรา	ชะโรจน์บวร..............................	3.79
นางสาวมนรดา	นพศิริ.......................................	3.73
นางสาวพิมลพัชร์	อาจิตรนุภาพ.........................	3.73
นายอุดมเดช	แออู..............................................	3.65

นางสาวรุจีรัตน์	ธานีรัตน์...................................	3.49
นางสาวศิรภัสสร	ศิลาวิเศษ...............................	3.48
นายกิตติภพ	นาคผล..........................................	3.44
นางสาวกรรณิการ์	คงเกิด..................................	3.41
นางสาววรัญญา	วารี..........................................	3.41
นางสาวภัคพ์ธิดากานต์	วงษ์จันทโชติ................	3.41
นางสาวพรชนก	แซ่เฉิน.....................................	3.34
นางสาวสุรดา	เสถียรกิจ.....................................	3.34

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวอักษราภัค	ค�าจันทร์..............................	3.63
นายจักริน	อินทะศร...........................................	3.55
นางสาวกนิษฐา	แก้วประไพ...............................	3.53
นางสาวพิชชาภรณ์	เพ็งเจริญ............................	3.52
นางสาวปุณณดา	แจ้งกระจ่าง...........................	3.50

นายธนรัชต์	วิมุติสุนทร......................................	3.31
นางสาวณัชชา	กลั่นด้วง.....................................	3.31
นางสาวภาวินี	วิชานงค์......................................	3.28
นางสาวณัฐชยา	ทองรักษ์..................................	3.28
นางสาวภนิตา	กล้าหาญ....................................	3.28
นายธนภัทร	อภิศักดิ์ศิริกุล.................................	3.28
นายธรรพ์ธพัทธ์	ท่าวัง.......................................	3.25
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คณะวิศวกรรมศำสตร์

Glorification
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นางสาวอาณาพร	จิตต์ทรัพย์.............................	3.93
นางสาวพลอยไทย	ประยูรดารา........................	3.69
นางสาววรรณรดา	ค�้าชู......................................	3.68
นางสาวศศิวิมล	ทานา.......................................	3.67
นางสาวพนิตนันท์	ตันติสกุล..............................	3.66
นายกฤษฎิ์พสิษฐ์	เมตมันกุล..............................	3.65

นายคณิน	อื้อพาณิชย์........................................	3.46
นางสาวทอฝัน	ภูชาน.........................................	3.41
นางสาวพิมพ์ชนน์	อุดานนท์..............................	3.36
นายกิตติเดช	ลอยหา.........................................	3.33
นางสาวนพภินันท์	สิทธิโชคอนันต์.....................	3.32

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายแทนไท	ค�าน�้าปาด......................................	3.65
นางสาวณัฐชยา	วาทะวุฒิ..................................	3.56
นายภูมิรักษ์	ปั้นทอง..........................................	3.55
นางสาวธัญญาลักษณ์	โสภาโพธิ์........................	3.54
นายวชิรวิชญ์	เรืองจุติโพธิ์พาน..........................	3.54

นายชวนากร	ทั่วจบ...........................................	3.31
นางสาวฟ้าใส	เวชกรณ์......................................	3.30
นายพีรธัช	พานิชพึ่งรัถ......................................	3.30
นายธนภัส	องค์วรวุฒิ........................................	3.29
นายธีรเมธ	ศรีอุทัยสุข........................................	3.25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีการบิน)
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นายชินภัทร	ฉ�่าสิงห์...........................................	3.90
นายอกณิษฐ์	นิมมานมงคล................................	3.86
นายธงทอง	เอี่ยมสอาด......................................	3.74
นางสาวสุชานาฏ	ข�าศิริ......................................	3.71
นายพลเทพ	สมัครพงศ์......................................	3.68
นางสาวพัทธชญา	แซ่ลี้......................................	3.62
นายธนายุต	ถามถ้วน.........................................	3.55
นายวิภู	พงศ์ธรรมธัช.........................................	3.53
นายอภิชา	หิรัญกุลปกรณ์..................................	3.51

นายอรรณพ	นุชประเสริฐ..................................	3.95
นายชนกชนม์	เฉิน.............................................	3.62
นายกรชนก	นามสวาท.......................................	3.60
นายชัยวิวัฒน์	ชื่นชาติ........................................	3.57
นายณัฐพงศ์	นวรัตนาพงษ์.................................	3.57
นางสาววิภาวัส	ต้องประสงค์.............................	3.57
นายอมเรศ	ชินกมล...........................................	3.55
นายบูรพา	เจริญวัฒน์........................................	3.55

นายณสพล	ถนอมวงษ์.......................................	3.46
นายชยุต	ข�าสุวรรณ...........................................	3.43
นายปุณยกิจ	น้อยนนท์......................................	3.40
นายธนกร	อภิติกุลวงษ์......................................	3.35
นายสิทธิพงศ์	ทองปั้น........................................	3.34
นางสาววิลาสินี	ทวิชศรี.....................................	3.31
นางสาววริศรา	วงค์ประสิทธิ์.............................	3.28
นายธเนศพล	หวังพิทักษ์วงศ์.............................	3.27

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายดุลยวัต	วงศ์อุไร..........................................	3.55
นายพีรวิชญ์	พฤทธเมธวิสุทธิ์.............................	3.54
นางสาวศดาภา	จึงธนาเจริญเลิศ.......................	3.54
นายจิรพัฒน์	บรรจงศิริ......................................	3.53
นายภูมิภัทร	เผ่าโยธิน........................................	3.53
นายภาณุพงศ์	ปากวิเศษ....................................	3.52
นายอิทธิกร	ปุญสิริ............................................	3.52

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)



057

นายชยุตม์	สังขสุข.............................................	3.84
นายสุชาณัฐ	แสงอุ่น..........................................	3.73
นางสาวปัทมพร	พิสุทธิพงษ์บูรณ์.......................	3.72
นางสาวกชกร	วณิชวรกาญจน์...........................	3.70
นายอริญชัย	ศีลประเสริฐ..................................	3.69
นางสาวฐิตาพร	บุบผากลิ่น................................	3.67
นายณัฐกมัยธร	ผลสมบูรณ์................................	3.65
นายอดิเทพ	บรรเจิดไพบูลย์..............................	3.64

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)

นายณนันท์	แสวงธีรกูล......................................	3.48
นางสาวกุลณัฐ	แซ่ลิ้ม.........................................	3.42
นายภัฎสร์ชนน	ศรีรักษา....................................	3.42
นายพิชวัชร	ลัคนาธิติ.........................................	3.42
นายพอเพียง	มณีสวัสดิ์......................................	3.40

นายเจษฎา	ด่านสวัสดิ์วงศ์.................................	3.34
นายอรรถกร	ส�ามณี...........................................	3.33
นายธนวินท์	ศักดิ์ภู่อร่าม....................................	3.31
นายภูริ	ก่อเกิด...................................................	3.26
นายรัชพล	จันทรโชติ.........................................	3.26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

นายศิวกร	พรหมบุตร........................................	3.64
นางสาวเพียงรวี	แก้วม่วง...................................	3.63
นายพงศกร	ตั้งนิติพงศ์......................................	3.57
นางสาวกนกวรรณ	คุ่ยจาด................................	3.57
นางสาววีรดา	ฉัตรตระกูลชัย.............................	3.56
นางสาวกัณฐิกา	วงศ์วิรัตน์.................................	3.54
นางสาวพิมพ์ชนก	เหงียนวัน.............................	3.54
นางสาวอัญชิษฐา	ชีพอารนัย.............................	3.53
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ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายธนพล	เสนฤทธิ์...........................................	3.49
นายนนทพัทธ์	โชติกเดชาณรงค์.........................	3.49
นายสิรภัทร	ทิวทัศน์ธาดา..................................	3.46
นางสาวพรปวีณ์	พหลพลญาณ..........................	3.45
นางสาวรมิดา	อรุณแสงศิลป์..............................	3.43
นางสาวสุกัญญา	เร่งมีศรี...................................	3.36
นายภัทรภพ	มั่งคั่ง.............................................	3.31
นายกฤษณะ	สุวรรณหมัด..................................	3.31

นางสาวลิญานา	อัศววิริยะกุล............................	3.30
นางสาววิศัลยา	ภูมีครอง...................................	3.30
นางสาวชญานิษฐ์	ช่วยออก...............................	3.29
นางสาวภควรรณ	บ้านศาลเจ้า..........................	3.28
นางสาวสรารินทร์	คิดการงาน...........................	3.27
นายนนรวิชญ์	บางประสิทธิ์...............................	3.26
นางสาวนัชชา	เศรษฐพัฒนชัย...........................	3.25
นางสาวปุณยาพร	สิมะรักษ์อ�าไพ.......................	3.25

นายรัชชานนท์	สุดสาย......................................	3.81
นายเจษฎากร	จันทวงษ์.....................................	3.79
นายธนพล	มุสิกพันธุ์..........................................	3.78
นายณัฐภัทร	โกษา.............................................	3.71
นายกฤตพัฒน์	พิบูลนครินทร์............................	3.70
นายรุ่งธรรม	งดงามทวีสุข..................................	3.66
นายถิรัตว์ดนัย	ล่ามกิจจา..................................	3.64
นายสุรพศ	นนท์ภาษโสภณ................................	3.63

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

นายเบญจมินทร์	เมฆเกิดชู................................	3.63
นายศุภวิชญ์	สุวรรณมานะศิลป์.........................	3.62
นายธิติ	เจริญพร................................................	3.55
นายธีรดนย์	วิไลรัตน์..........................................	3.54
นายกีรติวิชญ์	แสงอัคคีธรรมธาร.......................	3.54
นายจิตรกร	ขายม..............................................	3.53
นายศุภณัฐ	สุวรรณจูฑะ.....................................	3.52
นายศุภณัฐ	สิงห์โตงาม.......................................	3.52
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ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายสุทธิโชติ	โชคอนันตทรัพย์...........................	3.49
นายคุณากร	วุฒิสมบูรณ์พันธุ์.............................	3.49
นายภูมิ	ปรีชานุกูล.............................................	3.48
นายสิรภพ	ศรศรี................................................	3.46
นายกิตติ์ธานี	เกียรติไตรรงค์..............................	3.44
นางสาวหทัยภัทร	ศิริรัตนพันธ...........................	3.41
นายธนบดี	มนัสธีรกุล........................................	3.39
นางสาวเมทินี	ธงชัย...........................................	3.38
นายรัชชานนท์	เวศกิจ.......................................	3.38
นายธัชพล	หาญวิชัยวัฒนา................................	3.37
นายธนภูมิ	วุธิโส................................................	3.35

นางสาวกัญชยาพรรณ	มหาเบญจวงศ์...............	3.33
นายสุทิวัส	จิตรแหง...........................................	3.33
นายรวิสุต	มณีโชติ.............................................	3.30
นายจาฏุพัจน์	ช้อยชื่น........................................	3.28
นายจักรภัทร	ฉิมสะอาด....................................	3.27
นายนิรัติศัย	แสงเมือง........................................	3.27
นายยุทธพงษ์	ศรีตระการ...................................	3.26
นายกานต์	เกียรติสุขุมพงศ์................................	3.26
นายชาคริต	กันภัย.............................................	3.25
นายปณิธิ	จิตติปกรณ์รักษ์..................................	3.25
นายภูคเณศญ์	จันทร์แย้ม..................................	3.25

นายไม้	นรพงษ์..................................................	3.94
นางสาวณัฏฐนิช	นาพรม...................................	3.74
นางสาวชนัญชิดา	เฝือชัย...................................	3.67
นายพันธกานต์	เกียรติไพศาลโสภณ..................	3.67
นางสาวสิริกร	สงแสงทอง..................................	3.64

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)

นายอานันท์	อาระยานันท์.................................	3.62
นายธนานันต์	เอี่ยมอ่อน....................................	3.62
นายกฤษฏิ์ภวิศ	สูงสว่าง.....................................	3.51
นายศิวณัฐ	ทรัพย์ไพศาล....................................	3.50
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ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายสิรวิชญ์	ดิเรกวัฒนชัย..................................	3.45
นางสาวธนิดา	จงอานนท์...................................	3.45
นายศิวัช	ผลพืช.................................................	3.41
นางสาวสุกฤตา	กิตติพิทยากร...........................	3.40

นายศุภกร	ตั้งเปรมศรี........................................	3.33
นายวิชญวรรธน์	นาครักษ์..................................	3.25
นายธัญ	ธัญกิจจานุกิจ........................................	3.25

นางสาวปิณฑิรา	แจ่มแจ้ง..................................	3.88
นายนพรุจ	ศรีรัตนโพธิ์ชัย..................................	3.85
นายตะวัน	สุวัฑฒนะ.........................................	3.76
นางสาวกชกร	พรสุขสวัสดิ์................................	3.76
นายภาณุพงศ์	ลาภประสพ................................	3.74
นายฐกร	จันทนภาพ..........................................	3.73
นางสาวอมลรดา	ทวีทรัพย์................................	3.57

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายศรัณย์	เพชรคุ้ม...........................................	3.57
นายวิชพงค์	คลังเปรมจิตต์.................................	3.55
นายถาวริน	โกสุมวัชราภรณ์..............................	3.55
นายศุภณัฐ	โกสีย์...............................................	3.54
นางสาวกัญญาภัค	ประสิทธิเดช.........................	3.53
นางสาวลภัสรดา	สุทธิคนึง.................................	3.52
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เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายมาโนชญ์	อรรถอุดมพร...............................	3.48
นางสาวปางแก้ว	จันทร์ศรี.................................	3.46
นายณัฐนนท์	แซ่เจียง........................................	3.43
นายณัฐพงศ์	พงษ์ธัญญะวิริยา...........................	3.41
นายอัครวินท์	เชื้อบ้านเกาะ...............................	3.41
นายจักรินทร์	มุ้ยท้องคุ้ง....................................	3.41
นางสาวบุษราคัม	รื่นเริง....................................	3.40
นายสุเมธา	ปัญญาอรรถ....................................	3.40
นายสรวิชญ์	สุขจันทร์นิมิต................................	3.39
นางสาวปิยะพร	อินทนาวรานนท์......................	3.39
นายไอศูรย์	อติพรวณิช......................................	3.39
นางสาวชลิตา	สัจจาพิพัฒน์...............................	3.39
นายไรวินทร์	โชตินิคม.......................................	3.38
นายธิติชัย	พูนจรัสกุล........................................	3.37
นายณัฐภูมิ	ภูริภัทรพันธุ์....................................	3.36
นายธนกฤต	บุญพาชื่น.......................................	3.35
นางสาวภัณฑิรา	จตุภัทรเสนี.............................	3.35
นายธนายุต	ชาญชญานนท์................................	3.35
นายณัษธปรัชส์	คูณรัตน์ฉันทบูร........................	3.35

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นางสาวพนัชกร	ศรียาภัย..................................	3.33
นายอดิศักดิ์	พิสูตร............................................	3.33
นายทินภัทร	ดีเดช.............................................	3.32
นายพิชญ์	กิตยานนท์.........................................	3.31
นายธนกฤต	อุปละ.............................................	3.31
นายการิน	ธะนะไชย..........................................	3.30
นายพลวัต	หงษ์ทอง..........................................	3.30
นายวรวิทย์	ทรัพย์บริบูรณ์.................................	3.30
นางสาวพรรณกร	กรรณิกา................................	3.30
นายศักรินทร์	รัตนศิลป์สุภา...............................	3.28
นายธีร์ธวัช	กีรติหัตถยากร.................................	3.28
นายศิรสิทธิ์	ฟองจางวาง....................................	3.27
นายไกรวิชญ์	เหล่ารัตนกุล.................................	3.27
นายภูมิ	เติมทอง................................................	3.27
นางสาวประกายแก้ว	สังข์ทอง...........................	3.26
นายวรปรัชญ์	คงบัณฑิต....................................	3.26
นายนิธิศ	บวรลักษณ์..........................................	3.25
นางสาวชญาณี	เพียรเลิศมีสุข............................	3.25
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นายชยคุปต์	สมพร............................................	3.66
นายถิรพุทธิ์	วิรเศรษฐ์........................................	3.57

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต)

นางสาวชนัญย์ชิตา	โสภณพงษ์..........................	3.52

นางสาวจิตาพัชญ์	เตโชติอัศนีย์..........................	3.47
นายพศวัต	บัวน่วม............................................	3.42
นางสาวมณฑกานต์	เจริญดี...............................	3.41
นางสาวพิมพ์ชนก	ก�าพลเดชขจรชัย..................	3.31
นายยงสุข	วรรณคีรี...........................................	3.30

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายนัฐพงศ์	วงศ์พรหมกัลป์...............................	3.30
นายภีมพล	ติสนธิ...............................................	3.29
นายพีรภัทร	ทิพยดาราพาณิชย์.........................	3.28
นายณัทกร	ศักดิ์ภากุล.......................................	3.27
นางสาวอารดา	เกลียวทอง................................	3.26



063

นางสาวจิดาภา	โพธิ์ทอง....................................	3.72
นางสาวณิชารินทร์	นิธิเมธาพร..........................	3.69
นางสาวสลิลทิพย์	อ่อนหนองหว้า......................	3.68
นายกิตติพศ	คชฤทธิ์..........................................	3.64

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

นายวัฒนพงษ์พันธ์	ดิษเจริญ..............................	3.63
นายวีรภัทร	พึ่งไชย............................................	3.58
นายจตุรวิชญ์	จันทร์แก้ว...................................	3.57
นายอธิษฐ์	ธัญญสนธิ.........................................	3.56

นายเมธา	กิ่งโก้..................................................	3.48
นายทวีวัฒน์	สอนโสม........................................	3.44
นายภูรินทร์	สีสาพันธ์........................................	3.44
นายธนาพล	ก๋าวัง..............................................	3.42
นางสาวภัทรนันท์	บรรดาศักดิ์...........................	3.40
นางสาวนภมณ	ก่อสินวัฒนา.............................	3.39
นายสิรวิชญ์	เหนือแสน......................................	3.36

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวกัญญานันท์	แน่นอน.............................	3.35
นายกวินท์	เฉยชอบ...........................................	3.32
นายเกียรติศักดิ์	สุรสิงห์ไกรสร...........................	3.31
นางสาวณัชชา	จิตรอักษร..................................	3.30
นางสาวพัชรพร	อ�านวยพงศา............................	3.26
นายปัณณธร	อุ่นอ่อน........................................	3.25
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นายพีรภัทร	อินทร์มงคล...................................	3.67
นางสาวนันทริกา	อิฏฐมนากูล...........................	3.60
นายกิตติพงศ์	ทองเพชร์.....................................	3.53

นายชนาธิป	เชิดชูพันธ์เสรี.................................	3.31	
นายพงษ์บวร	รัตนพันธ์......................................	3.28

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1
เกียรตินิยมอันดับสอง

Second Class Honours

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน�้า)

นางสาวอิสรีย์	คงเคน.........................................	3.85
นางสาวธมลวรรณ	คมคาย................................	3.73
นางสาวณัฐมน	จรูญฉาย....................................	3.62
นางสาวแพรวพนิต	จันทร์แดง...........................	3.62

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

นายชัยวัฒน์	พงศ์ปลื้มปิติชัย.............................	3.59
นางสาวกัญญารัตน์	มูลมณี................................	3.56
นายพิสิษฐ์	ฑีฆานนท์.........................................	3.54
นายศุภากร	เจนจบสกลกิจ................................	3.50

นางสาวจิตรานุช	นิธิกุลตานนท์.........................	3.35
นางสาวกาญจนา	คงไขย...................................	3.34
นางสาวพัดชา	สุขใย..........................................	3.33

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวญาณิศา	เย็นมั่นคง................................	3.32
นางสาวแว่นฟ้า	โพธิ์เพชร..................................	3.32
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นายเฟาว์ซี่ย์	สิทธิมนต์.......................................	3.55

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

นางสาวอรุณกมล	ศรีวาลี..................................	3.42
นายพงศกร	ชุ่มดี...............................................	3.41
นางสาวเภทรา	เอกพิพัฒนา..............................	3.38
นายเพชรจินดา	สว่างดี......................................	3.36
นางสาววิชญาดา	วิริยะพล................................	3.35

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายวรพงษ์	วงศ์ข้าหลวง...................................	3.29
นางสาวสิริณัญช์	สิริภูษิต...................................	3.29
นางสาวกัญญ์วรา	โพธิเกษม..............................	3.29
นางสาวธนภรณ์	พูลสวัสดิ์.................................	3.25
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

นางสาวอริฎฐา	เด่นศรีเสรีกุล............................	3.95
นายเอกดนัย	สถาปนพิทักษ์กิจ..........................	3.81
นางสาวชลกนก	ลีลาไพบูลย์สกุล.......................	3.79
นางสาวจินจุ	เจริญยิ่งไพศาล.............................	3.79
นางสาวเยาวลักษณ์	โฮโซโน..............................	3.74
นางสาวณัฐณิชา	อัศวเกศมณี............................	3.71
นายชยากร	สุขวิทยาวงษ์...................................	3.68
นายปลายสินธุ์	วงษ์เวียงจันทร์..........................	3.67
นายสุรวุฒิ	สุขสุเมฆ...........................................	3.65

นางสาวบัณฑิตา	โปรณะ...................................	3.63
นายอริยะ	หลิน..................................................	3.62
นายวริทธิ์ธร	เครือรัฐติกาล................................	3.62
นางสาวคณัสมนต์	เทวรักษ์พิทักษ์.....................	3.61
นายกิตติเดช	แม่นปืน........................................	3.55
นางสาวสุพิชชา	กิตติวรธรรม.............................	3.53
นายนราธิป	วันเทียร..........................................	3.52
นางสาวนภัค	สง่างาม........................................	3.50
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ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

นางสาวอุมาพร	รอดหลัก..................................	3.48
นายสิรภพ	ศรียะพันธุ์........................................	3.47
นางสาวสุภานัน	ปีตานนท์ชัย.............................	3.43
นางสาวปริณธร	อนาคตรุ่งเรือง.........................	3.43
นายณกรณ์	กิจการเจริญสิน..............................	3.42
นายณัฐกร	หมายแม่น.......................................	3.40
นางสาวกุลวรางค์	ชาวปราการ..........................	3.40
นางสาวธนัญญา	ศรีศุข......................................	3.40
นายศุภกิตติ์	บุญส่งประเสริฐ.............................	3.38
นางสาวพรปวีณ์	เพ็ชรฉนวน.............................	3.37
นายธนพงศ์	ทองสุข...........................................	3.36
นายณัฐ	สวาสุด.................................................	3.36
นางสาวกุลจิรา	นันทนาท..................................	3.36
นายวรวิชช์	ใจตุ้ย...............................................	3.35
นายวงศพัทธ์	วนิชอาภาพรรณ์..........................	3.35

นางสาวอาภารัตน์	เอี่ยมวงศรี...........................	3.34
นางสาวภัชชา	ชัยสุกัญญาสันต์..........................	3.34
นายภูเบศ	วงศ์สินไชย........................................	3.33
นายรัชชานนท์	แสงศิริมงคลยิ่ง.........................	3.31
นางสาวนารา	ตติยาวงษ์ชัย...............................	3.31
นายปัณณธร	ทรงล�ายอง....................................	3.30
นางสาวปาลิดา	แสนสุข.....................................	3.29
นายกันตพงศ์	ยอดอานนท์.................................	3.29
นายกฤษฎา	สิริดิกิจ...........................................	3.28
นางสาวธัญจิรา	ทรงศิริ......................................	3.27
นางสาวนภัสสร	ธรรมยิ่ง....................................	3.27
นายวริทธิ์	มหาวิจิตร์..........................................	3.27
นายธิติ	ต่างจิตร์.................................................	3.27
นางสาวณัฐริกา	นามสวัสดิ์วงศ์..........................	3.26

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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คณะศึกษำศำสตร์

Glorification



069

B
K
N

นายธนกร	บริบูรณ์............................................	3.85
นางสาวกองแก้ว	วีระพงษ์.................................	3.77
นายอุดมศักดิ์	ไพรบึง.........................................	3.74
นางสาวสายสุรางค์	โรจน์สุกิจ............................	3.74
นางสาวบุรัสกร	พลแก้ว.....................................	3.73
นางสาวธัญวรัตน์	เพ็ชรข�า.................................	3.72
นางสาวอัญชิสา	มงคลางกูร...............................	3.72
นางสาวสุพิชฌาย์	รัตนนารถ.............................	3.68

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์)

นางสาวดุสิตา	มีบุญ...........................................	3.64
นางสาวญาสินี	ตรีรัตน์.......................................	3.63
นางสาวรัชชา	ยิ้มเผือก......................................	3.62
นางสาวบุณยอร	กรุดเงิน...................................	3.62
นางสาวศุภสุตา	แสงกงพลี.................................	3.62
นายกันตภณ	อินทราวิชกุล................................	3.60
นางสาววริศรา	บุตรวัน......................................	3.55

นายโสภณัฐ	บุญเอื้อ..........................................	3.46
นายนครินทร์	กิจดี.............................................	3.35

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายธนภัทร	นนทะชัย.......................................	3.35
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นายพัฒนศักดิ์	ยกกระบัตร................................	3.89
นางสาวนันทิกานต์	สว่างศรี..............................	3.89
นางสาวนันทรัตน์	ทัศเกิด..................................	3.82
นางสาวศิริวรรณ์	วชระพันธ์..............................	3.80
นางสาวนัทธมน	มาตขาว...................................	3.76
นางสาวนิชกุล	เขื่องสถุ่ง....................................	3.75

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา)

นางสาวจารุริน	อยู่ญาติมาก..............................	3.71
นางสาวณิชารัศม์	ศรีทองนาก............................	3.69
นางสาววริศรา	ลีลารุ่งฤดี...................................	3.68
นางสาวชนิกานต์	เขียนอยู่.................................	3.58
นางสาวกชพร	ลิปิเลิศ........................................	3.52

นางสาวศศิชล	ธารมรรค....................................	3.73
นายวิศรุต	ศิริพิทักษ์ชัย......................................	3.68

นายธนวิทย์	เชื้อนุช............................................	3.66

นายพัชระ	นวลปาน...........................................	3.43
นายกิตติชัย	แห้วเพ็ชร.......................................	3.38
นายภูมิ	ถิ่นกาญจน์วัฒนา..................................	3.37

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)

นางสาวภัทรวรรณ	โถรัตน์.................................	3.33
นางสาวพิมพิศา	กาญจนภิญโญ.........................	3.30
นายธนากร	พิมพ์ประเสริฐ................................	3.26
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ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา)

นางสาวเบญจรัตน์	จันทร์สมุทร.........................	3.27

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา)

นางสาวสุพรรษา	จันทนาม................................	3.70
นางสาวธัญลักษณ์	ศิริอนันต์มณี........................	3.67
นางสาวปรียากมล	แมลงภู่................................	3.66
นายณัฐพัฒน์	สุขใส...........................................	3.65

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

นางสาวปณิตา	น�้ายาง.......................................	3.61
นางสาวชุติมณฑน์	หุ่นนอก................................	3.60
นางสาวกาญจนาวดี	ม่วงด�า...............................	3.59
นายศุภณัฐ	นุชนารถ..........................................	3.58

นายชยากร	ทานะขันธ์.......................................	3.45
นายบวรภัค	แปลงงาม.......................................	3.33

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายภานุสรณ์	โสเอี่ยม.......................................	3.28
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นายนันทวัฒน์	ชอบสวน....................................	3.75
นายทินกร	พลเยี่ยม...........................................	3.74
นายธีรภัทร	ขจรกรุง..........................................	3.71
นายเรียว	เอี่ยมเรไร...........................................	3.71
นายอนาวิน	พันธ์แสง........................................	3.70
นางสาวชนากานต์	แก้ววิเชียร...........................	3.69
นายโชคอนันต์	ทิพย์จันทร์.................................	3.66
นางสาวพรรษญาณิน	สมศรี..............................	3.66
นายพีรพัฒน์	เยื่อใย...........................................	3.64
นางสาวสุภาลักษณ์	ทองศรี...............................	3.64
นายนิวัติ	ค�าหอม...............................................	3.63
นางสาวนันธิกานต์	ขุนไกร.................................	3.63

นางสาวเพชรรัตน์	เขตขันธ์................................	3.49
นางสาวมิสรา	ปัญญา........................................	3.48
นางสาววิไลลักษณ์	โนนพล................................	3.45
นายพัฒนะ	ศรีทอง............................................	3.44
นายเศรษฐวัฒน์	ฤทธิพิศ...................................	3.42
นายขัตติยะ	ซาผู................................................	3.42
นายภาคภูมิ	ส�ารวมจิต......................................	3.42
นางสาวชลธิชา	สงผัด........................................	3.40

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

นายอธิวัฒน์	มุขสมบัติ.......................................	3.61
นายประนุพงษ์	เจริญกัลป์.................................	3.61
นายจิภทิวัสฐ์	กุลนรัตน์......................................	3.61
นายณัชพล	นิพัทธสัจถ์......................................	3.58
นายจักรภัทร	มุมกลาง.......................................	3.56
นางสาววรินทร์ธร	หุตะเจริญ.............................	3.54
นางสาววริศรา	เนตรขันธ์...................................	3.54
นายฐกฤต	เฮงสุวรรณ์........................................	3.54
นางสาวพุทธิดา	เมืองแก้ว..................................	3.53
นางสาวแพรพลอย	หยองทอง...........................	3.53
นางสาวลลิตภัทร	พงศ์พันธ์ชัยกุล......................	3.51
นายณัฐภัทร	อ�าพันแสง.....................................	3.51

นายปวริศ	คงปาน..............................................	3.37
นางสาวภัทรนันท์	ใคร่ครวญ..............................	3.37
นายธนดล	ตั๊นตระกูล........................................	3.36
นางสาวฉัตรยา	ชูสุวรรณ...................................	3.32
นายปภพ	มาเฟือง..............................................	3.28
นางสาวณัฐณิชา	วงษ์เทียน................................	3.27
นายเอกราช	ยองใย............................................	3.26

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นางสาววชิราภรณ์	เกิดโภคา.............................	3.93
นางสาวกาญจนา	พนมวัน	ณ	อยุธยา................	3.83
นางสาวกรรณิการ์	ดวงขันเพชร.........................	3.81
นางสาวนันทิชา	ยืนยง.......................................	3.81
นางสาวเพียงลดา	เครือชาลี...............................	3.79
นางสาวรมิตา	ชัยสุวรรณ...................................	3.79

นายชัชวาลย์	จองค�า..........................................	3.37

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

B
K
N

นางสาววราภรณ์	ชื่นบาน..................................	3.78
นางสาวณัฐณิชา	อินทร์ฉ�่า.................................	3.70
นางสาวญาณิศา	ปะบุญเรือง.............................	3.66
นางสาวณัฐภัสสร	พรมหมิ.................................	3.61
นางสาวปณิตา	เหล่าพิเดช.................................	3.55
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คณะเศรษฐศำสตร์

Glorification
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นางสาวพิชชาพร	บรรเทาวงษ์...........................	3.54
นายขจรพงศ์	เกลี้ยงทองค�า...............................	3.50

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)

นางสาวอัญชิษฐา	สาทรานนท์...........................	3.50

นางสาวปวันรัตน์	บุญสาคร...............................	3.47
นางสาวนรีรัตน์	ประสมศาสตร์..........................	3.46
นางสาวนิราภร	สืบวงค์......................................	3.45
นางสาวรังสิมา	โรยสุวรรณ................................	3.41
นายอัครเดช	ธรรมานุกูล...................................	3.39
นายธีรพงษ์	จงกมลวิวัฒน์.................................	3.37

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายอภิวรรธน์	หมอกม่วง..................................	3.31
นายทักษ์ดนัย	เจริญ..........................................	3.31
นายศราวุฒิ	บุญล้อม.........................................	3.28
นางสาววาริชสา	เซ่งอั้น.....................................	3.28
นางสาวพนัสธิดา	นามประเสริฐ.........................	3.26

นางสาวปัณฑารีย์	บุญเจริญศิลป์ชัย..................	3.79
นางสาวธนัชพร	มูลประเสริฐ.............................	3.75
นางสาวกุลสตรี	ประเสริฐสม.............................	3.54

นายฐิติ	ยุวมิตร..................................................	3.48
นางสาวธดาภรณ์	สุนทรบัวหลวง.......................	3.40
นายธนกร	อภิชยานันทกุล.................................	3.34
นางสาวศุภกานต์	พรพระสงฆ์...........................	3.33
นางสาววินัดดา	ราชประสิทธิ์............................	3.25
นายถิรภาพ	แดงสุวรรณ....................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นางสาวกัญญารัตน์	อนันตรัตนชัย.....................	3.74

นางสาวกมลชนก	จุ่นเงิน...................................	3.64

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

นางสาววิจิตรา	จันทร์ครอบ...............................	3.50

นางสาวปรัชศร	คงสุวรรณ์.................................	3.50

นางสาวธัญวรัตม์	ศรีนาค...................................	3.49

นางสาวเบญญาภา	แซ่ลิม..................................	3.48

นางสาวกัญญากร	แตงชาติ................................	3.44

นายฤทธิพงษ์	ชื่นชัยกิจ.....................................	3.43

นางสาวศวรรยา	บรรพบุรุษ...............................	3.41

นางสาวปวันรัตน์	ตรีสารศรี...............................	3.40

นายคงเอก	ชุมช่วย............................................	3.38

นางสาวพิมพิศา	คณะมะ...................................	3.36

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวปุญญิศา	มายอด...................................	3.33

นางสาวศุภกานต์	พิทักษ์โกศล...........................	3.31

นางสาววรัทยา	วิญญูนันทกุล............................	3.30

นายพิรัล	ขัติวงค์................................................	3.29

นางสาวภัทรวรินทร์	สิงห์พันธ์............................	3.28

นายหัสวรรษ	ประโยชนานนท์...........................	3.27

นางสาวนันท์นภัส	ใจห้าว..................................	3.27



077

นางสาวชนม์ศิริ	ศิริทรงธรรม.............................	3.90
นางสาวชาลิสา	ภานุศุภนิรันดร์.........................	3.74
นางสาวชญาภรณ์	แข็งธัญกิจ............................	3.61
นายอัซมีน	อามะ...............................................	3.58
นางสาวเอกธิดา	อินณรงค์.................................	3.57

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การประกอบการ)

นางสาวณัฐทิการ์	ปราบภัย................................	3.54
นางสาววริศรา	ลีพรหมรัตน์...............................	3.54
นางสาวกัญญพัชร	นันทพานิช...........................	3.52
นายณัฐวินท์	ชมภูทีป.........................................	3.51

นางสาวธิดารัตน์	ดังอุโฆษ.................................	3.37
นางสาวศวัสพร	ศิริบุญฤทธิ์...............................	3.36
นายอินทัช	คิม...................................................	3.34
นางสาวนวรัตน์	พาเจริญ...................................	3.34
นางสาวออมณี	สุเดชะ.......................................	3.33
นางสาวฐิตานันท์	กุลรายาณี..............................	3.32

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายกรรฐพงศ์	โชคสุชาติ...................................	3.30
นางสาวสุชาวดี	โลจนะรุ่งสิริ..............................	3.27
นายณัชพล	ทิพทิพากร......................................	3.26
นางสาวเปรมยุดา	สุวรรณ..................................	3.25
นางสาวชญานิษฏ์	โรจนวิศาส............................	3.25
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นางสาวภิญรนัช	เตียตระกูล..............................	3.93
นางสาวจิตมาศ	แสงสุวรรณ..............................	3.88
นางสาวลักษิกา	บริบูรณ์รัตน์.............................	3.88
นายธีรธร	บุญญาดีวงศ์......................................	3.83
นางสาวสิริการย์	ศรีคุปติยางกูร.........................	3.81
นายรพีพัฒน์	บุญทอง........................................	3.80
นางสาวสุนิสา	รุณทรัพย์....................................	3.78
นายสรวิชญ์	สิงฆาฬะ........................................	3.77
นางสาวสาริศา	สิงห์ชัย......................................	3.74
นางสาวธมลวรรณ	วงศ์ทวีทรัพย์.......................	3.74
นางสาวกัญญารัตน์	ชาวเหนือ...........................	3.74
นางสาวธนิยา	มอญ...........................................	3.74
นางสาวศุภิสรา	ธีรวงศธร..................................	3.72
นางสาววรินยุพา	สายทอง.................................	3.72
นางสาวนลินนิภา	วุฒินราพร.............................	3.65
นางสาวเมยาวี	ลอยลาวัลย์................................	3.65
นางสาวอัญชนาดา	เกตโกทิน............................	3.65
นางสาวลักษณารีย์	ชื่นอร่าม.............................	3.65
นางสาวณัชชา	จิรวุฒินันท์.................................	3.65
นางสาวหทัยรัตน์	ลิ่มกุล....................................	3.64
นายสิทธา	คูณพิสิฐโชติ......................................	3.64
นายศรันย์ภัทร	สุวรรณา....................................	3.63
นายภัทรธร	ธีรเรืองสิริ.......................................	3.62

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

นางสาววณิชชา	ศรีสุขา.....................................	3.61
นางสาวศศิกานต์	มีศีล.......................................	3.61
นายพสธร	พิมพ์อ�่า.............................................	3.61
นายชวทกร	องค์มณีพิศุทธิ์................................	3.61
นางสาวลันตา	ศิริแก้วนพคุณ............................	3.61
นางสาวศิริอรดา	สุราราช..................................	3.60
นางสาวจิดาภา	พรชัยรัตนโชติ..........................	3.59
นางสาวชัญญาภัส	พ่วงพี...................................	3.59
นางสาวณัฐณิชา	พิกุลแย้ม.................................	3.58
นางสาวชนิตา	เกื้อกูลพิพัฒน์.............................	3.57
นายศรณ์	เศรษฐพานิช......................................	3.56
นางสาวพีรดา	พัฒนาตระกูล.............................	3.55
นางสาววรกานต์	วงศ์ฤทธิ์ไกร............................	3.55
นางสาวพลอย	ทุมมานนท์.................................	3.55
นางสาวอมรรัตน์	คงสมศักดิ์ศิริ..........................	3.54
นางสาวอัคริมา	โสเจยยะ...................................	3.53
นายภัทรชนก	วงศ์ตั้งตน....................................	3.53
นายศุภณัฐ	หมั่นสลุง.........................................	3.52
นางสาวปนัดดา	เกรียงไกรศักดิ์.........................	3.52
นางสาวธัญญาเรศ	เทียนศรี...............................	3.52
นายวีรภัทร	ตั๊งวิบูลย์ชัย....................................	3.51
นางสาวสุพัทตรา	จันทร์หนุน.............................	3.50
นางสาวปรีญรัตน์	ขวัญทอง...............................	3.50
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นายศิวกร	อัศวถาวรเศรษฐ์...............................	3.49
นางสาวสุพิชฌาย์	บุญมี.....................................	3.48
นางสาวอมลฉัตร	พระสงฆ์................................	3.48
นางสาวพิมพ์ลภัส	เอื้อถาวรพิพัฒน์...................	3.47
นางสาวภัทรปพร	เจริญยิ่ง.................................	3.46
นางสาวจณิษตา	งามมีศรี..................................	3.44
นายกนกพล	สาคร.............................................	3.44
นายเมธาศิษฐ์	พัฒนพลวิชญ์..............................	3.44
นางสาวรุจิรัฏฐ์	เพชรแสงใสสกุล.......................	3.43
นางสาวธนพร	สุภชัยพานิชพงศ์........................	3.43
นางสาวพศิกา	แก่นบุญ.....................................	3.42
นายธีรภัทร	จินตสกุล........................................	3.42
นางสาวปิยฉัตร	ร่มฉัตรทอง..............................	3.41
นางสาวชากีนาฮ์	รัตนบูรณ์................................	3.41
นายชาญวิทย์	แสงศรี.........................................	3.41
นางสาวเปมิกา	เมืองพรหม................................	3.41
นางสาวรติมา	ธรรมนูญรักษ์..............................	3.40
นางสาวชนกานต์	ลอวีระอมรพันธุ์.....................	3.39
นางสาววริษฐา	ทวีเจริญพันธ์............................	3.39
นายธนากร	สียางนอก.......................................	3.38
นางสาวกัญญาณัฐ	เกียรตินิติประวัติ.................	3.38
นางสาวกัลยรัตน์	ประถมรัตน์...........................	3.38
นายพงษ์พิพัฒน์	ตุงควิจิตรวัฒน์........................	3.38
นายฐปนัท	ไพบูลย์สุขเกษม...............................	3.38
นางสาวพิชยา	เวียงกมล....................................	3.37
นางสาวกรรณิกา	อภิชิตกุล................................	3.37
นางสาวพิยดา	ยุทธศิลปเสวี...............................	3.36
นางสาวณัฐชยา	แซ่ลี้.........................................	3.36
นางสาวศศิภร	โสภา..........................................	3.36
นายอภิสิทธิ์	วัดปั้น............................................	3.35
นางสาววรรัตน์	โถวสกุล....................................	3.35

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

นางสาวจอมใจ	จารุเสน.....................................	3.35
นางสาวณัฐนิชา	ทองทิพย์.................................	3.33
นางสาวเพ็ญพิศ	สะใบบาง.................................	3.32
นายณัฐวัฒน์	ตันเจริญทรัพย์.............................	3.32
นายภู	นิสสัยพันธุ์...............................................	3.32
นางสาวโชติรส	ฤทธิ์ศิริ......................................	3.31
นางสาวธัณญพร	งามวงศ์พินิจ...........................	3.31
นายณัฐนันท์	ดิษฐานนท์....................................	3.30
นายดิษย์ฐภัทร	ทองพิทักษ์สกุล.........................	3.30
นางสาวณัฐชา	อุระรื่น.......................................	3.30
นางสาวณัชชานันท์	ตันประสงค์รัตน์.................	3.30
นางสาวเกวลี	กาญจนกิจสกุล............................	3.30
นางสาวเอมฤดี	เทียรพิสุทธิ์...............................	3.30
นายชยานนท์	ทองใบ........................................	3.29
นางสาวพัทธนันท์	พร้อมทรัพย์สิน.....................	3.29
นางสาวสิริกาญจน์	สว่างกิจรุ่งโรจน์...................	3.29
นายนนทรักษ์	ขันธ์นะภา...................................	3.29
นางสาวพิมพ์ณภัส	ทับโตดี................................	3.28
นางสาวอริสรา	สุขขา.........................................	3.28
นางสาวศุภิสรา	สารศรี......................................	3.27
นางสาวนันท์นัฐชา	วิทยาธนาเกียรติ..................	3.27
นางสาวกชรัตน์	ฤกษ์อร่าม................................	3.27
นางสาวณภัทร	สุรชัย.........................................	3.27
นายศิวโรจน์	ธรรมประชา.................................	3.27
นางสาวอรธิมา	อรัญญิก....................................	3.27
นางสาวภรัณยา	หมอนวดดี...............................	3.26
นางสาวเสาวภาคย์	ฮวยเจริญ............................	3.26
นางสาวพิงค์อร	วิเชียรสถาพร............................	3.26
นายวสวัตติ์	วงศ์จรัสรวี......................................	3.25
นางสาวบัวชมพู	วงษ์เรือง..................................	3.25
นายภูษณ	ปุญญอมรศรี.....................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

Glorification
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นางสาวลักขณาพร	สินปรุ.................................	3.65

นางสาวณิชาภัทร	มณีโชติ.................................	3.62 นางสาวนภัสสร	เย็นประยูรสวัสดิ์......................	3.56

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

นายวทัญญู	วิภูสิทธิกุล......................................	3.38

นางสาวณัฏฐณิชา	มากเพ็ง................................	3.33

นายกฤตณัฐ	อยู่อาจินต์.....................................	3.31

นายนพพร	เถกิงศรี............................................	3.47

นายวงศธร	ศรีสุ่ม..............................................	3.43

นายปฏิภาณ	นกแก้ว.........................................	3.40

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2

นางสาวธรณ์ธันย์	แสงข�า...................................	3.28

นางสาวอมรรัตน์	สุดใจรักษ์...............................	3.27

นายอัศม์พงษ์	สาริกานพคุณ..............................	3.29

นางสาวศิรภัสสร	สมตน.....................................	3.28
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นางสาวเพียงขวัญ	พันธุมพันธ์...........................	3.64 นางสาวกรกนก	วิมลนิมิตร................................	3.52

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวอังคณา	แก้วตาล...................................	3.32

นางสาวสุชานรี	ชิตญาติ.....................................	3.30

นายพิชัยยุทธ	พันธเสน......................................	3.30

นายภานุพัฒน์	ไชยภักดี.....................................	3.27
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คณะสังคมศำสตร์

Glorification
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นางสาวกนกภรณ์	คงสุข....................................	3.91

นายณัฐดิษฐ์	ฉัฐเมธาสิทธิ์..................................	3.90

นางสาวปิยะธิดา	ศรีงามฉ�่า................................	3.88

นางสาวดวงใจ	อนันตรังสี..................................	3.81

นางสาวอาจารี	เจริญผล....................................	3.80

นางสาวสาธิตา	เสริมทรัพย์................................	3.79

นางสาวพิชชาภรณ์	ฉัตรมาศ.............................	3.74

นางสาววิภาวี	เอี่ยมสงคราม..............................	3.73

นางสาวกุลพัชร	วิริยะพาณิชย์...........................	3.73

นายชณายุทธ	ไชยะโอชะ...................................	3.72

นางสาวแทนใจ	อรรถเสถียร..............................	3.71

นางสาวสาธิดา	พูลสวัสดิ์...................................	3.69

นางสาวชญานี	สิงห์ทน......................................	3.67

นางสาวเกร็ดมณี	ทองพันชั่ง..............................	3.67

นางสาวกานต์ธิดา	อ้นรัตน์................................	3.65

นางสาวภัทร์ธีรา	พิมพ์เวิน.................................	3.65

นางสาวกนกนันท์	จันทปลิน..............................	3.64

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นางสาวไร่ฝิ่น	พณิชยพงศ์..................................	3.60

นางสาวจิรัชยา	สุนันทารอด..............................	3.60

นางสาวลิลฉัตร	เลี่ยมชาติ..................................	3.60

นายภูมิรพี	ธรรมบ�ารุง.......................................	3.59

นางสาวญาดารัตน์	แสงสว่าง.............................	3.59

นายคีตพงศ์	นามวัฒน์.......................................	3.59

นางสาวฐิตารีย์	ลีลาบูรณพงศ์............................	3.56

นางสาวลักษิกา	พงษ์นอนิล...............................	3.56

นายวิศรุต	ภาวิไลรัตน์........................................	3.55

นางสาววรัญญา	ปิตะนีละบุตร..........................	3.54

นางสาวอัญชัญ	กุลพิโมกข์.................................	3.54

นางสาวนิสรีน	กอซื่อ.........................................	3.54

นางสาวธมนวรรณ	เมืองน้อย.............................	3.53

นายชยุตพล	ไวยเนตตา.....................................	3.52

นางสาวภรภัทร	เพิ่มพูล.....................................	3.52

นางสาวปิยวัลย์	ศิริบุญหลง................................	3.51
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ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นายกานต์	จักรวิวัฒนากุล.................................	3.48

นางสาวแพรววนิต	อดินันท์...............................	3.48

นางสาวปภาภัทร	กลั่นประชา...........................	3.48

นางสาวอรชพร	แสงสร......................................	3.48

นางสาวเธียรรดา	วารนิช...................................	3.47

นางสาวณัฐนิชา	จิระสุขทวีศักดิ์.........................	3.46

นางสาวกชวรรณ	นามสว่าง...............................	3.46

นางสาวกชกร	ศีลวุฒิจันทร์...............................	3.45

นางสาวกนกภรณ์	ธารีลาภ................................	3.44

นางสาวเรืองสุรางค์	ฐิตะยากรณ์.......................	3.44

นางสาวอติภา	แซ่จง..........................................	3.42

นางสาวจิดาภา	กิติวงศ์ไพศาล...........................	3.41

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวธัถรินทร์	ด้วงไทย..................................	3.39

นางสาวศุภิสรา	บัวแย้ม.....................................	3.38

นางสาวธนัชพร	สุริวงศ์......................................	3.34

นางสาวสโรชา	จูเกต..........................................	3.33

นางสาวรุจิรดา	มีดา..........................................	3.33

นายธัตฐ์ฐพงศ์	รัตนมณี.....................................	3.32

นางสาวฐิฏวรรณ	วรดิถี.....................................	3.32

นายภูวนาท	ศรีโยธา..........................................	3.25

นางสาวนีรชา	อินทปัตย์....................................	3.25

นางสาวอภิระมน	บัวพันธ์..................................	3.25

นางสาวคิมญาณัณฐ์	สว่างพาณิชย์.....................	3.25
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นางสาววริณญา	พิมสกุล...................................	3.88
นางสาวณัฎฐณิชา	วรรณูปถัมภ์.........................	3.85
นางสาวกัญญาณัฐ	อัครธรรม.............................	3.85
นางสาวศรีวิไล	สนธิ...........................................	3.84
นางสาวศิวัชญา	ทั่วสุภาพ..................................	3.83
นางสาวศิริพร	ดวงปัญญาสว่าง.........................	3.81
นายธีระชัย	วังเจริญไพศาล...............................	3.80
นางสาวภริดา	บัวคงหนาม.................................	3.80
นางสาวขวัญตา	พันมหา....................................	3.80
นางสาวธนาภา	ชัยพิริยะศักดิ์............................	3.74
นางสาวรักตะวัน	พวงศรี...................................	3.74
นางสาวชาลิสา	เตียตระกูล................................	3.73
นางสาวสภัทร์พร	สิริธนาโชติ............................	3.73
นางสาวณัฐพร	ทรัพย์อยู่...................................	3.72
นางสาวณัฐชยา	สุนทร......................................	3.71
นางสาวสิรีนนุช	อุดมศรี....................................	3.70
นางสาวระพีพัฒน์	ห่อวงศ์สกุล..........................	3.70
นายธนาวุฒ	ไชยกาล.........................................	3.69
นางสาวบุญชรัสมิ์	กลับมา.................................	3.68
นางสาวโยษิตา	มูสิกะ........................................	3.68
นางสาวปรียาภรณ์	รอดประยูร.........................	3.68
นายญาดาชาญ	ลิขสิทธิ์ด�ารงกุล........................	3.68
นางสาวปัญญดา	เมืองพรหม.............................	3.68
นางสาววิมลลักษณ์	ก้อนแก้ว............................	3.67
นางสาวณัฐรดา	รัตนพงษ์..................................	3.66
นางสาวปาลิตา	หวานแก้ว.................................	3.66
นายปิติชนม์	รัตนปทุมวงศ์................................	3.66
นายสุทรินธร	ต๊ะปัน...........................................	3.64
นางสาวนุชนาถ	อิทธาภิชัย................................	3.64

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

นางสาวกาญจนา	เกตุภูงา.................................	3.63
นายสตพรรษ	มหากนก......................................	3.63
นางสาวศศิภา	เหรียญรุ่งเรือง............................	3.62
นางสาวชนกกานต์	อัศวกาญจนกิจ....................	3.62
นางสาวศิริวรรณ	จงนภาศิริกูร..........................	3.62
นางสาวนันท์นภัส	นาคหงษ์สุวรรณ...................	3.62
นายธีรภัทร์	พวงแก้ว.........................................	3.61
นางสาวอัมราภรณ์	ทองสุข................................	3.61
นางสาวปัณณิตา	นุชนาถ...................................	3.60
นายวงศธร	บุณอ�านวยสุข..................................	3.60
นางสาววิมลวรรณ	สงขจร.................................	3.60
นางสาวธิดานุช	พรรณราย.................................	3.60
นางสาวศุภกานต์	มูระวงษ์.................................	3.59
นางสาวศิจาญา	เลิศทรัพย์ทวี............................	3.58
นางสาวณัฐจรินทร์	วรรณวิริยะ.........................	3.58
นางสาวธัญธีรา	เจริญสุข....................................	3.57
นายณัฐพงศ์	หงษ์ทอง........................................	3.57
นางสาวพรทิพา	แสงอ่อน..................................	3.57
นางสาวอธิญา	ยุทธนาศาสตร์............................	3.55
นางสาวณิชกมล	ธรรมวาโร...............................	3.54
นางสาวชลธิชา	หมื่นจ�านงค์...............................	3.54
นางสาวชัญญาภรณ์	ประทุม..............................	3.52
นางสาวพรณิชชา	ตงศิริ.....................................	3.51
นายธนวินท์	มีลาภอุดมชัย.................................	3.51
นางสาวธนัยนันท์	เจริญรุ่งเรืองธนา...................	3.50
นางสาวกนกลักษณ์	พิลาน.................................	3.50
นางสาวอินทุอร	วงษ์ดี.......................................	3.50
นางสาวทิพประภา	สิงห์ครุป..............................	3.50
นางสาวธันย์ชนก	หอมไม่วาย............................	3.50
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นางสาวธัญธร	ธรสินธุ์........................................	3.49
นางสาวกานต์ชนก	ไชยเขตต์.............................	3.49
นางสาวภัครินทร์	ค�าจุมพล................................	3.49
นางสาวชัสมา	ตาสาย........................................	3.48
นางสาวพลอยชมพู	บางขัน...............................	3.48
นางสาวอัจฉราภรณ์	แก้วกล�่า............................	3.46
นางสาวกัลยรักข์	ณปฐมพัฒน์...........................	3.46
นายเมศวร์	ศรีโพธิ์ทอง......................................	3.46
นางสาวอุมาพร	สิงหพันธุ์..................................	3.45
นายศศกร	รัตนาภรณ์พิศิษฐ์..............................	3.44
นายวาทิต	วิเทศชน............................................	3.43
นายสัภยา	นุ่นสังข์.............................................	3.42
นางสาวอุดมพร	นวจองพันธ์..............................	3.42
นางสาวคณิศรา	โพธินิล.....................................	3.42
นางสาวนิธินาถ	เลาหะตานนท์..........................	3.42
นางสาวทิวาพร	ศรีอ่อน.....................................	3.42
นายพชร	เอี่ยมเชื้อสวัสดิ์...................................	3.41
นางสาวอรทัย	วงษ์เที่ยง....................................	3.41
นางสาวจิราภรณ์	ขุนจร.....................................	3.40
นางสาวธัญพร	เหล็กค�า.....................................	3.39
นายธนากรณ์	โคตรกอก....................................	3.39
นายสุชาติ	พรหมพิลา........................................	3.38
นายปัณณรุจน์	ลิ้มสุวรรณ.................................	3.38
นายคณาพจน์	สุรกูล..........................................	3.37

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

นายธนินท์ธร	เฮ้งพาณิชย์กิจ.............................	3.37
นางสาวณัฐญา	สว่างแสง...................................	3.37
นางสาวกมลฉัตร	ศรีพลกรัง..............................	3.36
นางสาวภาวิณี	ผ่องนพคุณ................................	3.36
นางสาวเกวลิน	ตันติถาวร..................................	3.36
นางสาววนัชพร	พรหมช่วย................................	3.35
นายปิยะ	วรพัฒนะไพบูลย์.................................	3.35
นายธนาวุธ	ยังเถื่อน...........................................	3.34
นางสาวภาวินี	พุทธานนท์..................................	3.33
นางสาวนภศร	ลินลา.........................................	3.33
นายสุทธิภูมิ	แก้วกันเนตร์..................................	3.32
นางสาวชาดา	เจิมจรุง........................................	3.32
นางสาวปานตะวัน	เดชกล้าหาญ.......................	3.32
นางสาวชมพูนิกข์	เสงี่ยม...................................	3.31
นางสาวสุรางค์สิริ	วงศ์วรรุจ...............................	3.30
นางสาวศศิธร	ใจสิงห์.........................................	3.28
นางสาวอนัญญา	กรรณิการ์...............................	3.27
นายวรกิตติ	ทองพรหม......................................	3.27
นางสาวกันตยา	ภู่ขันเงิน...................................	3.27
นางสาวทิพย์สุดา	ลอยอุดมโชค.........................	3.26
นางสาวสินีนาฏ	ชีวะนอรรถ..............................	3.26
นางสาวกัญญารัตน์	เกศศรี................................	3.26
นางสาวสุพัตรา	ทะวงค์เงิน................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นายฤทธิชัย	ภูสิญามณี......................................	3.97
นางสาวสุชานาฎ	นุ้ยเกาะสมุย..........................	3.68
นายณัฐภัทร	ปัณทุราสัญญ์................................	3.65
นายทศพล	พรอิชยานนท์..................................	3.65
นางสาวชนากานต์	คชแก้ว................................	3.63
นางสาวธัญชนก	บุญรัตน์...................................	3.61

นางสาวกุลวดี	จิระวารี......................................	3.49	
นายเนรมิต	แย้มส�ารวย.....................................	3.49
นางสาวสิตา	นราโชติกา....................................	3.49
นางสาวศุภิสรา	ขันทะเสน.................................	3.48
นายนราวิชญ์	แก้วเป็นทอง................................	3.47
นางสาวดารารัศมี	จันทร์หอม............................	3.44
นางสาวหทัยชนก	ทัพวงษ์.................................	3.42
นายณัฐวุฒิ	สุวานิช............................................	3.40

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)

นายกิตติชาติ	พึ่งรูป...........................................	3.58
นายจาตุรนต์	ดิษโสภา.......................................	3.58
นางสาวธิดารัตน์	ศรีสวัสดิ์.................................	3.56
นางสาวกนกวิภา	หนองสูง................................	3.51
นายณัฐวุฒิ	อนันสลุง.........................................	3.51
นายนภัสดล	ม่วงสีตอง......................................	3.50

นางสาวเศรษฐศิริ	บุตรแจ้ง................................	3.38
นายวรนน	ทิพวรวิมล........................................	3.36
นางสาวพรธีรา	แช่มเชย....................................	3.33
นางสาวอรุโณทัย	นิลสอน..................................	3.33
นายสิทธิโชค	ศรีกวีราช......................................	3.27
นางสาวศศิวิมล	จันทร์สุวรรณ์...........................	3.26
นางสาวพนมวรรณ	นิสชัยสงฆ์...........................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นางสาวธนัญญา	สารพัฒน์................................	3.90
นายทินวัฒน์	รุ่งระวีวิวรพันธุ์.............................	3.83
นางสาวกมลชนก	แสนสุขเจริญผล....................	3.80
นางสาวศีตภา	อุนนะนันทน์..............................	3.79
นางสาวปัณณมร	สังข์วงศ์.................................	3.77
นางสาวจิรัชญา	แผ้วโคกสูง...............................	3.76
นางสาวรัตติมา	อรภักดี.....................................	3.75
นางสาวกรวิภา	ดาวแจ้ง....................................	3.74
นางสาวธันยรัตน์	พลอยแก้ว.............................	3.74
นางสาวพุทธิชา	พูลปาน....................................	3.74
นางสาวศตพร	อ่อนเอียด...................................	3.71

นางสาวณัฐริกาญ	รอดดอนไพร.........................	3.87
นายชัชพงศ์	ชาวบ้านไร่.....................................	3.78
นางสาวชนัญชิดา	วงษ์กะพันธ์...........................	3.63
นางสาวณิชกุล	แซ่ลิ้ม........................................	3.55
นายจิรพนธ์	ยางเครือ........................................	3.50
นายค�าสิงห์	คนึงเหตุ..........................................	3.50

นางสาวชลลดา	ศรีเมือง....................................	3.39
นางสาวแพรไหม	พิบูลย์เวช...............................	3.38
นายปฏิพล	เมฆส่อน..........................................	3.37
นายศราวิน	ปานชัย...........................................	3.37
นางสาวปาลิดา	มาอินทร์...................................	3.33
นางสาวนริศรา	ผิวเณร......................................	3.32
นายนัชชพัฒน์	สมยาประเสริฐ..........................	3.29
นางสาวธรรมาภรณ์	อังค์สุธาสาวิทย์.................	3.29

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)

นางสาววงชยา	จิตวิสุทธิกุล...............................	3.70
นายสรวิศ	หวังวีระ.............................................	3.70
นายกาญจนรัตน์	นาคใจ....................................	3.67
นางสาวณัฎฐินันท์	ผลพยุง.................................	3.64
นายชนวัตร	ตันติเศรณี......................................	3.63
นายชอ	ราชพิบูลย์.............................................	3.58
นายกันตพงศ์	กรีโส............................................	3.57
นางสาวจุฑามาศ	เพียงกระโทก.........................	3.57
นายพรพล	โปร่งจิตร..........................................	3.56
นางสาวฐิติมา	จ�าปาหอม...................................	3.54

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นางสาวมานิตา	วงษ์วิไลวารินทร์.......................	3.49
นายฐิติพงศ์	แก่นชูวงศ์.......................................	3.47
นางสาวชลกร	ดีสมเจริญเดช.............................	3.47
นางสาวณัฐมน	แซ่พัว........................................	3.47
นางสาวสุภัทรา	พรมสมบัติ...............................	3.43
นางสาวสุทธิดา	ประกัน.....................................	3.43
นางสาวพิชญานี	วิชญเวศม์...............................	3.43
นายวีรภัทร	วัฒนาพร........................................	3.42
นางสาวศรัณย์พร	จงอยู่สุข................................	3.42
นางสาวปาริฉัตต์	ตั่นทรัพย์สิน...........................	3.42
นายพงศ์ภัค	เสรีวัฒนา......................................	3.41

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

นางสาวปวีณ์ริศา	ศิลมงคล................................	3.39
นางสาวอโรชา	ภู่ศรีจันทร์..................................	3.39
นางสาวปภาวดี	พึ่งธรรมคุณ..............................	3.39
นายพชระ	บุญสุทธิ์............................................	3.38
นางสาวพิชญาดา	วรวาท...................................	3.30
นางสาววัชสยวรรณ	ทรัพย์ศรีโสภณ..................	3.28
นางสาวสุภาวิตา	วิเศษ.......................................	3.28
นางสาวธีริศรา	มาเมือง......................................	3.27
นางสาวสุรีย์พร	ศรีวิจารณ์.................................	3.26
นายกฤตยชญ์	ศาลิคุปต.....................................	3.25
นางสาวนัตตนันท์	จันทรวงศ์.............................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นางสาวอัญชิสา	สุวรรณรัตน์.............................	3.90
นายรัฐกร	มหาเรือนลาภ...................................	3.88
นางสาวณิชชา	ตันติจิตร....................................	3.82
นางสาวนภัสสรณ์	ทาวุธ....................................	3.81
นางสาวกมลพร	แซ่ลิ้ม.......................................	3.80
นางสาวณัฐชนิชา	บัวขจร..................................	3.77
นางสาวพิชญ์สินี	จิรพัฒนพิบูล..........................	3.77
นายนนท์นิพัทธ์	วรชินาคมน์..............................	3.77
นางสาวฉัตรฑริกา	ทวีชาติ.................................	3.75
นายบรรณกร	ศิริศรัทธาธรรม............................	3.75
นางสาวเมษิรินทร์	จิโรจน์ธนัญธร......................	3.74
นางสาวอธิกา	ซื่อสัตย์.......................................	3.73
นางสาวรินรดา	ศักดารัตน์.................................	3.73
นางสาวอัมพิกา	พลอาษา..................................	3.71
นายวรากร	นาคจิตรการ....................................	3.71
นางสาวนันทฉัตร	สุวรรณโชติ............................	3.70
นางสาววริศรา	ภัทรประเสริฐ............................	3.69
นางสาวภัสสร	เพชรเบญจกุล............................	3.69
นางสาวชมพูนุท	ช่วยยก....................................	3.67
นางสาวสาธินี	ศรีบุญส่ง.....................................	3.65

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

นายวิชญ์	วรรณกูล............................................	3.64
นายปณิธิ	ชัยชนะ..............................................	3.64
นางสาวณัฐริกา	อินทร์ณรงค์.............................	3.64
นายทรัพย์สมบูรณ์	เสาร์อ่อน.............................	3.63
นางสาวแสงทอง	จันทแพทย์.............................	3.62
นางสาววชิราภรณ์	ทิพย์ศรีบุตร.........................	3.61
นางสาวชัญญากานต์	วชิระวรรณรัตน์...............	3.60
นายเกริกพล	ปกิรณะ.........................................	3.59
นางสาวสุภาพร	แซ่โง้ว.......................................	3.59
นางสาวรัตนกมลณ์	สันต์ฤทัยชยะกูร.................	3.59
นางสาวณัฐมล	เดชพันธุ์โกศล............................	3.58
นางสาวจันทิมา	ทองสันติ..................................	3.57
นายณัฐภัทร	พงษ์พุฒ........................................	3.57
นางสาวสิริพิชญ์ญา	เวชสิทธิ์..............................	3.55
นางสาวมุทิตา	แก้วทอง.....................................	3.54
นางสาวปัณฑา	สาครินทร์..................................	3.54
นางสาวณฌานิมม์	ลีลาด...................................	3.52
นางสาวภัทรกันย์	ขวัญข้าว................................	3.50
นางสาวอิสราภรณ์	อาจธานี..............................	3.50
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นายวัชรากร	ริมดุสิต..........................................	3.48
นางสาวจิดาภา	สุวรรณภักดี..............................	3.48
นายณัฐโชติ	ด�าแป้น..........................................	3.46
นายคทาธิป	วิจิตรโท.........................................	3.44
นายคุณานนต์	ทูลทรัพย์....................................	3.44
นายเกียรติศักดิ์	คุณธรรม..................................	3.44
นางสาววรกานต์	สีหราช...................................	3.44
นางสาวพลอยจุฑาย์	พิมมงละ...........................	3.43
นายปัณณทัต	เสมสันต์......................................	3.41
นางสาวนาตาชา	แก้วดวงใหญ่...........................	3.40
นางสาวจุมพฏา	ขันทอง....................................	3.39
นางสาวดุสิตา	แสนสุริวงค์.................................	3.37
นางสาวธนวรรณ	พันธุ์บุญเกิด...........................	3.37
นางสาวธัญชนก	คงคา.......................................	3.36
นายชวกร	ลัญจนเสถียรชัย................................	3.36
นายชัยรัตน์	เรืองพูน..........................................	3.36
นายวีรภัทร	วัชรรุจิ............................................	3.36
นางสาวจุฬาลักษณ์	จันทร์แสง..........................	3.36
นายพัชพล	วานิยะพงศ์......................................	3.34
นายปราชญ์	โปตระยานนท์...............................	3.34

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

นางสาววีรภัทร	วิจิตรบุญชูวงศ์..........................	3.33
นางสาวอจลญา	สิริภัทรรุ่งเรือง.........................	3.33
นางสาวชุติกาญจน์	ดียิ่ง.....................................	3.33
นางสาวอมนรดา	สมัครสมาน............................	3.33
นางสาวพัสตราภรณ์	ชมสมุทร...........................	3.32
นางสาวณัฐณิชา	สุวัฒโนดม...............................	3.32
นางสาวพิมลมาศ	รักเพ็ง....................................	3.32
นางสาวเกวลิน	ปะนะรัตน์.................................	3.32
นางสาวธมลวรรณ	บูรณะบัญญัติ......................	3.31
นายสินธนา	ยาทองไชย.....................................	3.31
นายจรณชัย	ชุมวงค์...........................................	3.31
นางสาวอนันตญา	วินทะไชย.............................	3.30
นายกฤชณัท	มีประสพ.......................................	3.30
นางสาวธนภรณ์	อังพัฒนารุ่งเรือง......................	3.29
นางสาวพิราวรรณ	ไชยกุล.................................	3.28
นางสาวชิวเม่ย	ฝู...............................................	3.28
นางสาวธนัชพร	พันผิว......................................	3.26
นางสาวพิมพ์ชนก	วีระพงศ์................................	3.25
นายสุธิศิษฎ์	ใจดี................................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นายสุทธิพงษ์	มหาพรหม...................................	3.49
นางสาวณภัทรา	วัฒนเสย..................................	3.46
นางสาวปิยฉัตร	ธรามานิตย์...............................	3.45
นางสาวชนากานต์	บุญวัฒโนภาส......................	3.43
นายภานุวัฒน์	พิมพ์จันทร์.................................	3.43
นางสาวทิพวรรณ	ใจจ้อง...................................	3.42
นางสาวนนทิชา	กู่แก้ว.......................................	3.41
นางสาวกัญชพร	ฟองสันเทียะ...........................	3.40
นางสาวกนกวรรณ	วรรณงาม............................	3.37
นางสาวปัณฑิตา	อักษรคง.................................	3.36

นางสาวอภิชยา	จันทวัฒน์.................................	3.33
นายคณพัฒน์	จันทร์แถม...................................	3.33
นายศุภโชค	พิมเสน...........................................	3.32
นางสาววลัยรัตน์	บุญมี......................................	3.31
นางสาวอุดมพร	ภูมิขนอน.................................	3.29
นางสาวพิชญา	สุขจันทร์....................................	3.29
นางสาวสิริลักษณ์	เนตรสว่างกุล........................	3.28
นางสาวกิรณา	โรจนพันธ์...................................	3.26
นางสาวอภิญญา	โสภณกิจไพศาล......................	3.25
นางสาวกมลมาศ	เลิศล�าหวาน...........................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวชนิกานต์	แสงนิล..................................	3.78
นางสาวชโลทร	อัญชนานันท์.............................	3.74
นางสาวณัฐชยา	แนบชิด....................................	3.72
นางสาวสิริวิมล	เจริญวงษา................................	3.70
นางสาวธนาภรณ์	จูเกษม..................................	3.67
นางสาวธัญทิพย์	พรหมลายนาค........................	3.67

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

นางสาวขวัญชนก	ภู่สุด......................................	3.66
นางสาวณัชชา	เชิงรุ่งโรจน์.................................	3.60
นางสาวธิตินาถ	เต็มภาชนะ...............................	3.58
นายอธิป	มูเนาวะเราะ.......................................	3.57
นางสาววัชราภรณ์	เฟื่องเจริญ...........................	3.55
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นางสาวมณีรัตน์	ตันนุกูล...................................	3.47
นางสาวธิดา	ทิพยาสารทอง...............................	3.46
นางสาวณัฐริกานต์	ธรรมโชติ.............................	3.44

นางสาวอาริยา	สิทธิเวช.....................................	3.34
นางสาวนริศรา	หนูคง........................................	3.31
นางสาวสุชัญญา	ทับเจริญ.................................	3.29

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวปุญญิศา	เขม้นงาน................................	3.62
นางสาวจิตติมา	เขตก�าปัง..................................	3.59

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ศกึษา)

นางสาวสิทธิสินี	กลั่นบุศย์.................................	3.52
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Glorification
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นางสาวจุฑามาศ	เรืองแดง................................	3.45
นางสาวกานต์ธิดา	เศวตรัตน์.............................	3.44
นางสาววิลิญญา	บัวนุช......................................	3.43
นางสาวปรียาพร	ช่วยกุล...................................	3.42
นางสาวอชิรญาณ์	นันทวีผล..............................	3.33
นางสาวจันทกานต์	อู่ทอง..................................	3.33
นางสาววราภรณ์	ชมมอญ.................................	3.31

นางสาวชุติกาญจน์	พรมมา................................	3.29
นางสาวกรนภา	เรืองศรี.....................................	3.29
นายศุภกร	วรรณวรรค.......................................	3.29
นายศุภณัฐ	ชินอ่อนส้าว.....................................	3.29
นายอภิสิทธิ์	กันอิน............................................	3.28
นายธนภณ	ทองร่มโพธิ์......................................	3.27
นางสาวสริดา	โสธายะ.......................................	3.26

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวชาลิสา	สันสอาด...................................	3.71
นางสาวมาลินี	เฟื่องฟูลอย.................................	3.67
นางสาวชนม์นิภา	ชินวงศ์..................................	3.66
นางสาวชนิดา	สถาวระ......................................	3.66

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม)

นางสาวพาขวัญ	นนพละ....................................	3.55
นายสิรวิชญ์	สังวรกาญจน์..................................	3.52
นายนันท์	เหมะวิบูลย์........................................	3.51
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Glorification
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นางสาวชุติมา	ทวีศรี..........................................	3.46
นางสาวเขมิสรา	รังษีธนะกิจ..............................	3.43
นางสาวสิริลักษณ์	นิลธนธ�ารงศรี.......................	3.42
นางสาวสุภาพร	อุงศิริ........................................	3.40
นางสาวปุณยนุช	นามปัญญา.............................	3.39
นายกรวิชญ์	สินธ์เพ็ชร.......................................	3.37

นางสาวอนุสรา	ก�าเนิดบง..................................	3.34
นางสาววราลี	พงษ์จันทรโอ...............................	3.29
นางสาวอภิญญา	ประทุมมัง...............................	3.27
นางสาวศิรประภา	นิยม.....................................	3.26
นางสาวธัญวรัตม์	ดีสกุล.....................................	3.25
นางสาวกัญญารัตน์	คลังกลาง...........................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2

นางสาวธนภัสสร์	เอื้ออารักษ์พงศ์......................	3.78
นายศุภวิชญ์	วานิช............................................	3.66

นางสาวรัชนก	คงชุ่ม..........................................	3.69
นางสาวปิญชาน์	ขวัญดี.....................................	3.61
นางสาวธัญลักษณ์	พจน์รัมย์..............................	3.61
นางสาวณัฐธากัญญ์	บวรฐิติวัฒน์.......................	3.58

นางสาวภูริตา	ขันธวิสูตร...................................	3.34
นางสาววิมลสิริ	พฤกษา.....................................	3.31
นายธัชพล	สิงห์วงศ์วัฒนะ.................................	3.30
นายราชันย์	ศรีเด่น............................................	3.26

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยกีารบรรจ)ุ

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยชีวีภาพ)

นางสาวสุกัญญา	สุวะรักษ์..................................	3.60
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เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวรวีภรณ์	อมรเลิศพิศาล..........................	3.98
นางสาวนิรามัย	ชัยสิงหาญ................................	3.77

นางสาวพิชญาภา	ตรีทานยุทธ...........................	3.91
นางสาวฉัตรสุดา	ภัทรมนทกานติ......................	3.82
นางสาวกานต์พิสุทธิ์	เสวิสิทธิ์............................	3.81
นางสาวฐิติกานต์	สุขสวัสดิ์................................	3.79
นางสาวมัทวัน	มาศกุล.......................................	3.77
นายกฤตนัย	พรมพิชัย.......................................	3.75
นางสาวธัญชนก	ทองชมพูนุช............................	3.72
นางสาวพิชามญชุ์	เรืองรัตนธรณ์.......................	3.68
นางสาวณัฐสุดา	ชุติรัตน์มงคล...........................	3.66
นางสาวอุษณีวรรณ	พรรควัฒนชัย.....................	3.56
นางสาวศุภษา	แซ่หลี.........................................	3.56
นางสาวปัทมพร	เจริญยิ่ง...................................	3.54
นางสาวปรางค์ทิพย์	พูลศรี................................	3.53
นางสาวสาริศา	มาณะสม...................................	3.53
นายนนท์	ปาลศิริ...............................................	3.50

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (นวตักรรมและเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร)

ปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)

นางสาวธนัชชา	พิบูลย์สุทธิกุล...........................	3.53
นางสาวฉันทกาญจน์	ปัญญาวรพจน์..................	3.50

นางสาวปพิชญา	วีรศักดิ์สุริยา...........................	3.49
นางสาวณัฐพร	วิเศษ.........................................	3.49
นางสาวมณีวรรณ	สิริพัชราไกรกิจ.....................	3.47
นายพุทธรักษ์	ภาพันธ์.......................................	3.46
นางสาวสิรินทรา	บัวหอม..................................	3.43
นางสาวณัฎฐ์ธิดา	สังข์ฉิมกัลยากร.....................	3.43
นางสาวกนิษฐา	กล้าไพรี...................................	3.42
นางสาวปวีณ์นุช	มีโพธิ์......................................	3.41
นางสาวณัฐธิดา	พรามณี....................................	3.35
นางสาวชวัลญา	เทวกุล	ณ	อยุธยา....................	3.35
นางสาวอภิญญา	บัวลา......................................	3.30
นางสาวพรรษา	ภิญญกิจ...................................	3.29
นางสาวณัฏฐา	รักซ้อน......................................	3.25
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นางสาวณิชนันทน์	รุจนพิชญ์.............................	3.95
นางสาวกันตา	โปรา...........................................	3.94
นางสาวพริมา	สุวัตถี..........................................	3.93
นายเอกอรรค	เงินนากสุนทร.............................	3.91
นายชานน	สมิทธากร.........................................	3.89
นางสาวธัญธิดา	บุญรอดรักษ์.............................	3.89
นางสาวอันธิฌา	เอมโกษา.................................	3.88
นางสาวพิมพ์วรีย์	เจริญสินธุ์..............................	3.87
นางสาวกุลณัฐ	คุณสารานนท์............................	3.86
นางสาวสิริพร	ชมสุข..........................................	3.86
นางสาวชิดชนก	คุ้มปรุ.......................................	3.84
นางสาวศุภิสรา	กรุตอินทร์................................	3.81
นางสาวพรรณธร	พงศ์พฤทธิ์.............................	3.78
นางสาวศุภาพิชญ์	สมบูรณ์ยิ่ง............................	3.77
นางสาวปราญิชา	พัสดุ.......................................	3.74
นางสาววริศรา	รัชตวิไลรัตน์..............................	3.73
นางสาวสุพิชฌาย์	คงเครือพันธุ์.........................	3.73

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร)

นายตระกล	รัตนส�าอางค์...................................	3.72
นางสาวศิริประภา	จิตโมลีรัตน์..........................	3.71
นางสาวณิชกมล	อยู่ยง......................................	3.67
นางสาวปภาวดี	ริ้วทอง......................................	3.66
นางสาวกัลย์สุดา	เจรียงโรจน์............................	3.64
นางสาวธันยมัย	จารุพิมล...................................	3.61
นางสาวจิน-อี้	หลิว............................................	3.59
นางสาวอานัตตา	สงรัตน์...................................	3.58
นางสาวเกศินี	คนคง..........................................	3.58
นางสาวปภัสสร	รอดผล.....................................	3.57
นางสาวพรนภัส	เครือสังกา...............................	3.54
นางสาวพิชชาภา	ผลาวงศ์.................................	3.53
นายจิรพัฒน์	แก้วโกมุท......................................	3.53
นางสาวอรนลิน	วิริยะสุมน................................	3.52
นางสาวปิ่นนวรัชกษ์	รุ่งศิริวัฒนกิจ....................	3.52
นางสาวชนิกานต์	ธนบุญสมบัติ.........................	3.51
นางสาวรังสิมา	หลีน้อย.....................................	3.50

นางสาวจันทรัสม์	ปวิณวิวัฒน์............................	3.49
นายอันน์เกตุ	ลิ่วสกุลวงศ์...................................	3.47
นางสาวสลิลทิพย์	จงสถิตเกียรติ........................	3.43
นางสาวธนนันท์	สิทธานครินทร์........................	3.39
นางสาวกมนนุช	เนตรค�า...................................	3.37
นางสาวพรนภัส	ฤดีรัชต์....................................	3.36
นายณัฐชนน	ฐิติสมบูรณ์....................................	3.35
นางสาวธนพร	นิธินันท์ศุภกิจ.............................	3.34

นางสาวธิษากรณ์	อ่าวสาคร...............................	3.32
นางสาวอาทิตยา	อัศดาชาตรีกุล........................	3.31
นางสาวจุฑาภัสร์	หาญมนัสเวทย์.......................	3.31
นางสาวสุปวีณ์	คล้ายทอง..................................	3.29
นางสาวอภิชญา	สรพิเศษกุล..............................	3.28
นางสาวยลรดี	อภัยยะกุล...................................	3.27
นางสาวสิริกาญจน์	เอี่ยมจรูญ............................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นางสาวปณิฏฐา	ใจหาญ....................................	3.68
นางสาวนิชดา	ตู้จินดา.......................................	3.59
นางสาวกุลิสรา	บุญสกุลโสภิต...........................	3.54

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิง่ทอ)

นางสาวกลอยทิพย์	สุทธิสารรณกร....................	3.53
นางสาวกานต์ธิดา	ดาวเรือง..............................	3.51

นางสาวนลินชญาณ์	กีรติพัฒน์เตโช...................	3.44
นางสาวนนทพร	หล่อเรืองศิลป์.........................	3.42
นางสาวสุชาดา	ช้างแก้ว....................................	3.39
นางสาวพร้อมพรรณ	ใจแสน.............................	3.38

นางสาวจิรชยา	ปาค�า........................................	3.37
นางสาวพิชญา	มุกดามาศ..................................	3.36
นางสาวชาติญา	มีสาระภี...................................	3.33
นางสาวกฤตินี	ประเสริฐพร...............................	3.27

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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คณะสัตวแพทยศำสตร์

Glorification
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นางสาวชนิกานต์	ศรีรัตนมงคล.........................	3.91
นางสาวนิธิมา	โตอดิเทพย์.................................	3.90
นางสาวเบญญานุช	จิตตคาม.............................	3.82
นางสาวฐิตา	วงศ์หาญเชาว์................................	3.81
นางสาวชมพูนุช	ปัญญาอุด................................	3.79
นางสาวญาณิศา	ลักขณาวราภรณ์.....................	3.77
นางสาวภัสสรา	อายตวงษ์.................................	3.77
นางสาวสุรางคลัคน์	ค�ามา.................................	3.74
นางสาวบุรัสรินทร์	อิทธิสริยานนท์....................	3.72
นางสาวฐิติรัตน์	นิสารัตนพร..............................	3.72
นางสาวมณีรัตน์	สว่างเกียรติกุล........................	3.71
นางสาวพิชญ์สินี	ใช้ได้สุก..................................	3.67

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ

นางสาวเบญญา	ฉัตรแก้วชัย..............................	3.66
นางสาวพิชญา	ใจซื่อ..........................................	3.64
นางสาวศิรัญญา	เลิศสวัสดิ์................................	3.63
นางสาวแววตะวัน	ปัญจะเทวคุปต์.....................	3.62
นางสาวปภาวรินท์	เลิศศักดิ์ก้องกุล...................	3.60
นายธนาธิป	เถลิงศักดาเดช................................	3.59
นายรัชภูมิ	นาคชัง..............................................	3.57
นางสาววรพรรณ	ชัยกรณ์กิจ.............................	3.54
นางสาวณัฐนิชา	เที่ยงทัศน์................................	3.54
นางสาวชัญญมนต์	จิราธรอภิวัชร์......................	3.54
นางสาวแพรวโพยม	จันทร์แสง..........................	3.53

นางสาวทัศนันท์	แก้วทอง..................................	3.48
นางสาวจิรัชฌา	ทองลักษณะวงศ์......................	3.47
นางสาวณัฐมน	เจียรประภาส............................	3.47
นางสาวชนิสรา	รอดปรีชา.................................	3.46
นายศักดิ์สุวีร์	เจริญวงศ์ศักดิ์..............................	3.45
นางสาวชัญญา	วิวัฒน์ศิริพงศ์............................	3.44
นางสาวสุขฤดี	ดอกสันเทียะ..............................	3.44
นายจิระยุทธ์	ศรีเมือง........................................	3.43
นางสาววริยา	เหลืองวัฒนะพงศ์........................	3.41
นางสาวอุรชา	ชูดี...............................................	3.40
นายธนวัต	ผะดาวงศ์..........................................	3.39
นายพีรณัฐ	สโรชนันท์จีน...................................	3.38
นางสาวนัทธมน	นาคละมัย...............................	3.38
นางสาวพัสวี	เย็นใส...........................................	3.37
นางสาวนภัสวรรณ	ศิรินันทวัฒน์.......................	3.37
นายคุณานนต์	ทองแช่ม.....................................	3.36

นางสาวสกุลรัตน์	เกษประดิษฐ..........................	3.35
นางสาวนิรชา	ชิตทัพ.........................................	3.35
นางสาวเขมิกา	ธนะอุดม....................................	3.34
นายธนวัตร	บุญทองล้วน...................................	3.34
นางสาววิไลลักษณ์	หอหิรัณย์ขจร......................	3.34
นายกนก	อรรฆยมาศ.........................................	3.34
นายพัชรพล	ดาวสุวรรณ....................................	3.33
นางสาววราลี	เหลืองวัฒนะพงศ์........................	3.32
นางสาวนันทนา	โชติพันธ์..................................	3.31
นางสาวมณีพร	สินธ�ารง.....................................	3.30
นายเมธาวี	แก้วเนตร.........................................	3.27
นางสาวพัชมน	ไพศาลยุทธ................................	3.26
นางสาวชุติมา	ปฐมชัยอัมพร..............................	3.25
นางสาวอักษราภัค	เขียวป้อง.............................	3.25
นางสาวพัทธมน	นวพักตร์พิไล...........................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours
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วิทยำลัยบูรณำกำรศำสตร์

Glorification
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นายสืบกุล	ชนะทร............................................	3.72
นางสาวจรรยพร	ชายศิลป์.................................	3.59
นายนวพล	พงษ์นครสกุล...................................	3.58

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  (ศาสตร์แห่งแผ่นดนิเพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยืน)

นายพีรัช	ชมพูชัยวัฒน์.......................................	3.57
นายเอื้ออังกูร	อินทกูล.......................................	3.53
นายฐานวัฒน์	นิธิวุฒิรัฐสกุล..............................	3.50

นายภิญโญ	อมรมงคล........................................	3.47
นายพีรณัฐ	นวรัตน์	ณ	อยุธยา...........................	3.46
นายอัครวิชญ์	วันเพ็ง.........................................	3.42
นางสาวธมนวรรณ	เดชะค�าภู............................	3.41
นายณัฐกรณ์	ตลับนาค......................................	3.39

นายชัยวัฒน์	เฉลิมศรี.........................................	3.38
นายอุสมาน	ยามา..............................................	3.36
นางสาวแพรวณุมาศ	ก่อมงคลกูล......................	3.36
นางสาวนริศรา	อึ้งสุวานิช..................................	3.30

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
วทิยำเขตก�ำแพงแสน

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 วทิยาเขตก�าแพงแสน	 เป็นสถาบนัการศกึษา 

ที่มุ่งเน้นให้การศึกษา	สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้	ให้บริการทางวิชาการ	รวมทั้ง

สบืสานและอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมทีส่อดคล้องกับนโยบายการศกึษา	 การพัฒนา 

เศรษฐกิจ	 และสังคมของประเทศ	 โดยเฉพาะการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตทางด้านเกษตร	 มีพื้นที่ของวิทยาเขตครอบคลุม	 ต�าบลก�าแพงแสน	

ต�าบลทุ่งบัว	และต�าบลรางพิกุล	จ�านวน	7,951	ไร่	3	งาน

	 การก่อตั้งวิทยาเขตก�าแพงแสนเนื่องมาจากพื้นท่ีมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ในสมัยนั้นมีไม่เพียงพอส�าหรับการสอนการวิจัยทางการเกษตร		 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงจัดท�าแผนและโครงการขยายกิจการต่างๆ	 ในด้าน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ไปด�าเนินการ	 ณ	 สถานที่ที่เหมาะสมแห่งใหม่	 ในท้องที่ 

อ�าเภอก�าแพงแสน	 จังหวัดนครปฐม	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2510	 และรัฐบาลเห็นชอบ 

ในหลักการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย	 โดยใช้เงินกู้ธนาคารโลกส่วนหนึ่ง	 และ 

เงินงบประมาณของรัฐบาลสมทบอีกส่วนหนึ่ง	 โดยธนาคารโลกอนุมัติให้รัฐบาล 

กู้เงินจ�านวน	 320.3	 ล้านบาท	 สมทบกับเงินงบประมาณจ�านวน	 269	 ล้านบาท		

ด�าเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน		ตั้งแต่

วันที่	 22	 สิงหาคม	 2515	 ถึงวันที่	 30	 มิถุนายน	 2521	 และมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	 เริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรก	 เมื่อวันที่	

12	 พฤศจิกายน	 2522	 ประกอบด้วย	 4	 คณะ	 คือ	 คณะเกษตร	 คณะ 

วิศวกรรมศาสตร์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 และคณะศึกษาศาสตร์	 ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	 เปิดการเรียนการสอนมา 

เป็นเวลา	 39	 ปี	 มีคณะเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน	 7	 คณะ	 คือ	 คณะเกษตรก�าแพงแสน	 

คณะประมง	(ขยายการศึกษามาจากบางเขน)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ก�าแพงแสน	 

คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา	คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์	 	คณะศึกษาศาสตร์ 

และพัฒนศาสตร์	 และ	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 (จัดการเรียนการสอน	 ในชั้น 

ปีที่	4-6)
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คณะเกษตร	ก�ำแพงแสน

Glorification
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นางสาวสุรีรัตน์	สมัคราษฎร์..............................	3.94
นางสาวสุปรียา	เนื่องทวี....................................	3.83
นายกฤตพล	ลาภสมบุญกมล.............................	3.77
นายธกรกฤษ	วรโชติชาญเดชา..........................	3.68
นายณัฐพล	เลี่ยมขุนทด.....................................	3.65
นางสาวปุษยา	เครือทองศรี...............................	3.64
นางสาวสกลวรรณ	ห้วยหงษ์ทอง.......................	3.64
นางสาวปริตา	เกลี้ยงกลม..................................	3.62

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)

นายฐิติวัสส์	สุทธิรัตน์.........................................	3.61
นางสาวจุไรรัตน์	จันโท......................................	3.61
นางสาวพรรณนิภา	นาคน้อย.............................	3.60
นางสาววิสสุตา	เสนา.........................................	3.59
นางสาวรัตนภรณ์	หัสกรรัตน์.............................	3.54
นางสาวเจนจิรา	ใจสมุทร...................................	3.53
นางสาวธัญธีรา	จ้อยปาน...................................	3.52
นางสาวณัฏฐา	ศรีวัฒนพงษ์...............................	3.51

นางสาวขวัญเรือน	เย็นส�าราญ...........................	3.45
นางสาวอารียา	เปรมประโยชน์..........................	3.44
นายภูเพชร	หนูสุข.............................................	3.44
นางสาวลักขณา	โททัสสา..................................	3.43
นายชนะชัย	แสนทวีสุข.....................................	3.42
นางสาวกรกนก	พรมมะณี.................................	3.41
นางสาวหัสญา	เกษมจันศิรินนท์........................	3.40
นางสาวศุภาพิชญ์	หมื่นละม้าย..........................	3.39
นางสาวธัญวรัตน์	โพธิ์สุทธิ................................	3.38
นายนวพล	โครงเซ็น..........................................	3.38
นางสาวอรพรรณ	ยั่งยืน.....................................	3.36
นายอภิเดช	จันทมัตตุการ..................................	3.35
นางสาววชิราภรณ์	สุขะกูล................................	3.35
นางสาวอริศรา	จันทร์อ่อน.................................	3.34
นางสาวธัญพร	บุญฤทธิ์.....................................	3.34
นายคุณากร	หนูเกลี้ยง.......................................	3.34

นางสาวอภิญญา	เซี่ยงหลิว................................	3.33
นางสาวณัฐธนาภรณ์	เพิ่มทรัพย์........................	3.32
นายนิธิราชย์	รุจิเกียรติโชค................................	3.32
นางสาวปัทมวรรณ	รังษีศักดิ์.............................	3.32
นายอติวิชญ์	เชิดชูสีมา.......................................	3.31
นางสาวเกวลิน	บุญถนอม..................................	3.31
นายภานุสรณ์	เอี่ยมส�าอางค์..............................	3.31
นางสาวพรพิมล	ชาญวิรุฬห์...............................	3.29
นางสาวสรัลพร	บุญเนาว์...................................	3.29
นางสาวพรธิดา	ทองทิพย์...................................	3.29
นางสาวณัฐณิชา	ศรีลาศักดิ์...............................	3.28
นางสาวกัญญารัตน์	บุทธเสน.............................	3.27
นางสาวอทิตยา	ก้านเงิน....................................	3.26
นางสาวเบ็ญจวรรณ	โตตระการ.........................	3.26
นางสาวรุ่งนภา	เมืองฤทธิ์..................................	3.26
นางสาวภัทรานิษฐ์	จ�าปารอด............................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2

นายธนัช	นันทวงศ์.............................................	3.71
นายวีรภัทร	สหพรอุดมการ...............................	3.64
นายรัฐชานนท์	เล้าอรุณ....................................	3.52

นางสาวสิรีธร	สุพลแสง......................................	3.91

นางสาวกัญญารัตน์	เซี่ยงจง...............................	3.49
นางสาวพิชญ์สินี	อินทรพิทักษ์...........................	3.46
นางสาวอภิญญา	แก้วสุติน.................................	3.45
นายกิตติชัย	นกคุ้ม............................................	3.25

นางสาวลัดฟ้า	เพียรนภา...................................	3.49
นางสาวมัณฑน์กาญจน์	เปรมปรีดิ์.....................	3.42

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เครือ่งจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร)

นางสาวกมลวรรณ	ชุมแน่น...............................	3.37
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นางสาววราภรณ์	บุญครอง................................	3.81
นางสาวธัญชนก	บุญเอี่ยม.................................	3.79
นางสาวอารีญา	สุวรรณวัฒน์.............................	3.73
นางสาววณิชยา	ใจเย็น......................................	3.70

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (สตัวศาสตร์)

นางสาวปวีวรรณ	เอี่ยมสอาด............................	3.66
นางสาวนุชนาถ	กิขุนทด....................................	3.53
นางสาวปนัดดา	ศรีเมือง....................................	3.52

นางสาววริษฐา	ทองใบ......................................	3.49
นายกฤษกร	มั่งคั่ง..............................................	3.48
นางสาวสโรชา	ทวีไกรกุล...................................	3.33

นางสาวนวลจรี	แจ้งค�า......................................	3.29
นางสาวเปรมกมล	จ่ายประโคน.........................	3.29
นายธรรมชาติ	เสมาพันธ์...................................	3.26

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

K
P
S



112

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

Glorification
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นายปวีณ	พูลทวี................................................	3.82
นายเมธา	วอทอง...............................................	3.63
นายธนวัฒน์	สืบราช..........................................	3.59
นางสาวสุชานันท์	ป้อมบุบผา.............................	3.57

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก�าลังกาย)

นายอนุรักษ์	ยาวะโนภาส..................................	3.57
นางสาวกฤตินี	นักร�า.........................................	3.55
นายภาสกร	ไกรปก............................................	3.52

นายศุภวัฒน์	บัวภาค�า.......................................	3.45
นางสาวจีรภรณ์	เกษทองมา..............................	3.44
นางสาวเจติยา	ค�ามาก.......................................	3.43
นายปภาวิน	เนตยกุล.........................................	3.40
นายกฤติพงษ์	จิตคาม........................................	3.39
นางสาวมณีนุช	สุวรรณมาตย์............................	3.39
นายชิษณุพงศ์	ชมภูศรี.......................................	3.36

นายคุณานนต์	จันทะสะเร.................................	3.35
นายวิภาวัส	บุญเจริญ........................................	3.30
นายหรินทร์	มงคลใหม่......................................	3.30
นายทัตธน	พงษ์ยิ้ม............................................	3.29
นายพศวัต	มาตย์นอก........................................	3.29
นางสาวคัทลียา	เฉลิมศรี....................................	3.29
นางสาวมณฑิตา	มีเทพ......................................	3.26

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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คณะวิศวกรรมศำสตร์	ก�ำแพงแสน

Glorification
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นายวงศ์วิวัฏ	พงษ์พัว.........................................	3.54
นายจิตรภาณุ	สุคันธนาถ...................................	3.52
นายวัชเรศ	ฟุ้งเฟื่อง...........................................	3.51

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมเกษตร)

นายศุภกร	หนองยาว.........................................	3.38
นายอรรถพล	ภู่ขวัญเมือง..................................	3.34
นายศิริศักดิ์	หรรษอุดม......................................	3.33
นายอนุรักษ์	ศิลา...............................................	3.26

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นายสหัสวรรษ	วีรวินันทนกุล.............................	3.59

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร์)

นายกิตติธัช	อุดมธรรมสาร................................	3.48
นางสาวกรวรรณ	เสริมพานิช.............................	3.46
นางสาวพิชชากร	หวังด�ารงเวศ..........................	3.39

นายพิชากร	มณีศิลป์..........................................	3.35
นายพิสิษฐ์พงศ์	โพธิ์ฉาย....................................	3.33
นายรนกฤต	ภุมรินทร์........................................	3.27

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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นายรัชพล	เด่นนิติรัตน์......................................	3.33

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมโยธา)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายเสถียรธรรม	กิตติถาวร................................	3.80

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมเคร่ืองกล)

นายนิพัทธ์	จริยปัญญางาม................................	3.40
นางสาวชญานันท์	วิภูสิทธิกุล............................	3.32
นายพัชรเมศร์	อมรศิริอาภรณ์...........................	3.31

นายประพนธ์	พลับทอง.....................................	3.30
นางสาวนนทิชา	ชลายนนาวิน...........................	3.26

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายชญานนท์	ดอนเมือง...................................	3.25
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ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมโยธา-ชลประทาน)

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมอาหาร)

นางสาวฝนหลวง	นรมั่ง.....................................	3.33
นางสาวนภัสสร	รัตนพันธ์..................................	3.28

นางสาวชนากานต์	ณ	บางช้าง...........................	3.42
นางสาวฮันนี่	สะตี..............................................	3.35

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2

K
P
S

นายกฤษณพงศ์	เพชรศรีทอง.............................	3.28

นางสาวภคอร	นรารัตน์.....................................	3.27

นางสาววลัยพรรณ	คิ้วศรีประเสริฐ....................	3.72
นางสาววรกมล	คุณวิทยา..................................	3.63
นางสาวณัชชา	นิลรัตน์......................................	3.55

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจสิตกิส์)

นายเบนจามิน	เขียวแก้ว...................................	3.49
นางสาววัลลภา	ศรีบ้านแฮด..............................	3.44
นายอมรเทพ	พินโย...........................................	3.32
นางสาวธฤษวรรณ	ตันติศุภชัย..........................	3.29
นางสาวจิราพัชร	เพชรทิพย์...............................	3.28

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์

Glorification
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการ)

นายสุภชา	แซ่อึ้ง................................................	3.47
นางสาวภัสกร	การพิศมัย..................................	3.47
นางสาวพรพรรณ	สุทธิวิริยะกุล.........................	3.42
นางสาวรินทร์ยุพา	ภัทรชีวานันท์......................	3.41
นางสาวกันทิมา	ภิรมย์รักษ์................................	3.40
นางสาวภนิตา	กิตติภูริวงศ์................................	3.37

นางสาวเบญญาภา	วงษ์ทน...............................	3.87
นายสรวิศ	ฮอพิมาย...........................................	3.65
นางสาวภัทมณ	รัศมีแก้ว...................................	3.59
นางสาวสนิฎา	หาญก�าเนิดพงศ์.........................	3.59
นางสาวรุ่งรวิน	จีระตระกูล................................	3.57

นางสาวปาณิสรา	บุตรพิถี..................................	3.35
นางสาวอริสรา	ทองยินดี...................................	3.35
นายณัฐวุฒิ	รวงผึ้ง.............................................	3.32
นายอธิวัฒน์	เหล่าอาภาสุวงศ์............................	3.31
นางสาวมินรภัทร์	ศรีทองนาค............................	3.27
นางสาววธุรจน์	โสตะวงศ์...................................	3.26

นางสาวญาณิศา	อมรวิสุทธิ์...............................	3.56
นางสาวธนพร	รอดเจริญ...................................	3.54
นางสาวอาทิตยา	วิริยะ......................................	3.52
นางสาวภัทรภร	ศรีอรุณกนก.............................	3.51

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการธรุกจิการบนิ)

นางสาวชลลดา	บุญเพ็ง.....................................	3.49
นางสาวสุภัทชราพร	แก้วน้อย...........................	3.48
นางสาวณัฐวดี	ธนศักดิ์สุรางค์............................	3.48
นางสาวนันท์นภัส	จันทะกูล..............................	3.48
นายธนภัทร	ทองอร่าม......................................	3.48
นางสาวพัชราภา	นาคสุข...................................	3.45
นางสาววิมลวรรณ	สุชีพ....................................	3.44
นางสาวสรัลชนา	ผิวเณร...................................	3.44
นางสาวอทิติยา	เสนานิกร.................................	3.42
นางสาวณิชชาภรณ์	ครุฑ...................................	3.41
นางสาวพัณณิตา	รัตแพทย์................................	3.40
นางสาวไพลิน	แตงรัตนา...................................	3.39
นายพัศวิชญก์	ไวทยะวิจิตร...............................	3.38
นางสาวขวัญนรี	หุบชะบา..................................	3.37

นางสาวสุนิดา	ยามเย็น......................................	3.82
นางสาวศศิประภา	อิ่มเอิบ.................................	3.67
นางสาวรัตนาพร	จงไพบูลย์...............................	3.64
นางสาวสุจิตตรา	เชื้อวงศ์..................................	3.63
นางสาวสิริวัฒนา	นุระพันธ์................................	3.62
นางสาวสุกัญญา	ปาระโชติ................................	3.59
นางสาวศิริพร	พยับยุพาพงศ์.............................	3.58

นางสาวณัฐวดี	สุรินทร์ทีปะ...............................	3.37
นายวรพล	จูสวย................................................	3.36
นางสาวศจีวรรณ	พฤฒิสาร................................	3.35
นายกฤษณะ	กลิ่นเทียน.....................................	3.35
นางสาวศิริกุล	นามสง่า......................................	3.35
นางสาววิกาญดา	ศรีดี........................................	3.34
นางสาววิสุดา	พันธุ์ครู........................................	3.33
นางสาวณัฏฐนิช	ณัฐเอก....................................	3.31
นางสาวกฤติยาณี	มณีแสง.................................	3.31
นางสาวกุลกวี	เกี้ยวสันเทียะ.............................	3.31
นางสาวสิณีนาถ	บุษมาลักษณ์...........................	3.27
นางสาวชุติมา	บุญชื่น........................................	3.27
นางสาวธรารัตน์	บุญชิต.....................................	3.26

นายน�าพล	บุญมั่น..............................................	3.57
นางสาววรินทร	มินทระ.....................................	3.56
นางสาววรุณศิริ	ใจห้าว......................................	3.56
นางสาวกิตติยา	ไทยงามศิลป์.............................	3.53
นายณัฐพงษ์	คอว์ลี่............................................	3.52
นางสาวสุรภา	กาฬศรี........................................	3.52
นางสาวศศิวิมล	บุญยิ้ม......................................	3.50

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว)

นางสาวนัฐดา	ทวาเงิน.......................................	3.86
นางสาวไปรวดี	บรรพโคตร์................................	3.84
นางสาวอนัญพร	เย็นจิตร์..................................	3.81
นายณัฐกิตต์	วายุนิจ..........................................	3.79
นางสาวพัชรพร	เสียงเสนาะ..............................	3.78
นางสาวดวงแก้ว	อินทร์ดีศรี...............................	3.74
นางสาวกรกนก	ปัดเต........................................	3.74
นางสาวพรพรรณ	เพ็ชรนคร..............................	3.73
นางสาวปุณยนุช	ปานดอนไพร..........................	3.72
นางสาวประภาเพ็ญ	วรวีระวงศ์.........................	3.69
นางสาวกฤติยา	เรืองขจิตร์................................	3.68
นางสาวธณัชชา	วัดผลัด....................................	3.67
นางสาวประภัสสร	พลเยี่ยม..............................	3.67
นางสาวทิพย์วรรณ	วงศ์พุทธรังสี.......................	3.67
นางสาวชนิษฐา	พลายละหาร............................	3.67
นางสาวสินีนารถ	เนตรศิริ.................................	3.65
นางสาวณิชากร	อ�าพาไพ...................................	3.63
นางสาวธัญรดา	ทุยเวียง....................................	3.63
นางสาววรรณิษา	ใหญ่ยิ่ง...................................	3.61
นายณัฐพงค์	บุตรสอน.......................................	3.61
นางสาวผการาย	เพ็ชรทองขาว..........................	3.61
นางสาวชลณี	จุลโอภาส.....................................	3.58
นางสาวภัทรพร	จิตรเย็น...................................	3.58
นางสาวปวันรัตน์	แก้วไซค้วน............................	3.57
นายธนโชติ	อุดมโภชน์.......................................	3.57
นางสาวเจนจิรา	ตะมาริด..................................	3.57
นางสาวภัคจิรา	วนเกียรติ..................................	3.56

นางสาวลลิตภัทร	นุ้ยสง่า...................................	3.55
นายวัชรินทร์	ผ่องเลิศ........................................	3.55
นางสาวเกวลิน	อุบลแก้ว....................................	3.55
นายอธิภัทร	นิรามัยนิพัทธ์.................................	3.55
นางสาวนันทวดี	ชาคริยานุกูล............................	3.54
นางสาวภัคธีมา	ภักดีกิจ.....................................	3.54
นางสาวสุวพร	รุ่งเพิ่ม.........................................	3.54
นางสาวธัญสรัชต์	หาญสุดพัชร์กุล......................	3.53
นางสาวนลินนิภา	พงษ์หนู.................................	3.53
นางสาวปวีณ์ธิดา	ถนอมวงศ์..............................	3.53
นางสาววณิชชา	ศรีไสว......................................	3.53
นางสาววรินธร	เกาะน้อย...................................	3.52
นางสาววีรญาพร	ข�าสา......................................	3.52
นายวิทยา	นามวงสาร........................................	3.52
นางสาวณัฐรดี	จันทนา......................................	3.52
นางสาวเสาวนีย์	พากพรม.................................	3.51
นางสาวพัทธ์ธีรา	เล็กเริงสินธุ์.............................	3.51
นางสาวไพลิน	หนูหน่าย....................................	3.51
นางสาววันวิสาข์	กลิ่นมาลัย...............................	3.51
นางสาววิภาดา	เจ๊ะวัง........................................	3.51
นางสาวภัทรมน	พุ่มแก้ว....................................	3.51
นางสาวเจนฑิฎา	อารยนันทพงศ์.......................	3.51
นางสาวนวรัตน์	กิจจานุลักษ์..............................	3.50
นางสาวณภัทร	สามารถ.....................................	3.50
นางสาวนริศรา	แสงสร้อย..................................	3.50
นายธนกร	ฉั่วผิวทองงาม...................................	3.50
นางสาวกรวิภา	อินคล้าย...................................	3.50
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ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว)

นางสาวจันทน์กะพ้อ	วิเศษแก้ว.........................	3.49
นางสาวพิมพ์ลภัส	อภินันท์ธนากร.....................	3.48
นางสาวสิริยากร	แนวทวิด.................................	3.48
นางสาวเจนจิรา	สุขสันต์เจริญกิจ......................	3.47
นางสาวภัทรานิษฐ์	ธนูบรรพ์.............................	3.47
นางสาววริศรา	วิสุทธิ์วารินทร์...........................	3.46
นางสาวณิชารีย์	ชุนถนอม.................................	3.46
นางสาววนาลิน	จิตต์ดี.......................................	3.46
นางสาวรัตนาภรณ์	ปั้นวงศ์รอด.........................	3.46
นายวัชรพล	ฤทธิศักดิ์ศิริ....................................	3.46
นางสาวศศิพิมพ์	ทรัพย์สกุล..............................	3.45
นางสาวสัตตกมล	โมทจิตต์................................	3.45
นางสาวณัฐพร	มารมย์.......................................	3.45
นางสาวรสธร	สิงห์สุวรรณ.................................	3.45
นางสาวเบญญาภา	กวยานนท์...........................	3.45
นางสาวภาพตะวัน	กิจเจริญ..............................	3.45
นางสาวแสงเดือน	ฉวีแวว..................................	3.44
นางสาววริศรา	บัวทอง......................................	3.44
นายธีรภัทร์	กิตติวานนท์....................................	3.43
นางสาวจิราภรณ์	บุญกอง..................................	3.43
นางสาวจุฬา	ชลากรพินธคุปต์...........................	3.43
นางสาวชญาดา	เปี่ยมพูล..................................	3.43
นางสาวสาวิตตรี	ทิมทอง...................................	3.42
นางสาวณิศวรา	ภูจ�าเริญ...................................	3.42
นางสาวณัฐพิมล	จินตอนันต์กุล.........................	3.42
นางสาวพิมชนก	เสาธง......................................	3.42
นางสาวนรินทร	บัวพา.......................................	3.41

นายศุภกร	ผดุงสุนทรรัตน์..................................	3.41
นางสาววันวิสา	เที่ยงตรง...................................	3.40
นางสาวสุทธิชา	สุทธนะ.....................................	3.40
นางสาววิภาดา	เพ่งผล.......................................	3.40
นางสาวจิราภา	แซ่อึ้ง.........................................	3.40
นายพชร	สุดใจประภารัตน์................................	3.39
นางสาวปิ่นปินัทธ์	ชนะสิทธิ์...............................	3.39
นางสาวนัยน์ภัค	ปานบุญ...................................	3.39
นางสาวปนัสยา	สายเชื้อ....................................	3.38
นายกิตติพงศ์	เศษคึมบง....................................	3.38
นางสาวอาภา	แซ่เอี้ยว.......................................	3.38
นางสาวณฐมล	นาคพุ่ม......................................	3.37
นางสาวปุญญิศา	ท�าทา......................................	3.37
นางสาวเมธาทิพย์	รอดสีเสน..............................	3.37
นางสาวพิมพ์วรีย์	ศรีจ�ารัส.................................	3.37
นางสาวจาตุพัจน์	มีเจริญ...................................	3.37
นายทศพร	อึ๊งพลาชัย........................................	3.36
นางสาวทัชชาญา	รอดคลองตัน.........................	3.36
นางสาวปาริษา	ปรึกษา.....................................	3.36
นางสาวแพรพรรณ	ฉวีรัตน์................................	3.35
นางสาวฉัตรธิดา	เสียงหาญ................................	3.35
นางสาววราภรณ์	คชินทร์โรจน์..........................	3.35
นางสาวญาณิศา	วงศ์ไพบูลย์..............................	3.35
นางสาวณัฏฐณิชา	เข็มทอง................................	3.34
นางสาวเมริสษา	สุวรรณโมสิ..............................	3.34
นางสาวรินรดา	คงบัว........................................	3.34
นางสาวชฎาภรณ์	เกสวราเวช............................	3.34

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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K
P
S

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว)

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวกรกนก	จิรภิญโญวัฒน์..........................	3.33
นางสาวปณิตตรา	ทองไถ้ผา...............................	3.33
นายสันติภาพ	รุจิรานนท์...................................	3.33
นางสาวพรน�้าทิพย์	โรจน์เรืองนนท์....................	3.33
นางสาวศุภนิดา	แก้วปาน..................................	3.33
นางสาวสุภัสสร	อึ้งพิธตะกูล..............................	3.33
นางสาวภคพร	บุญศรีสะอาด.............................	3.33
นางสาวนันทิกานต์	ศรีวงค์เดือน........................	3.33
นายพุฒิพงศ์	ปานนุ้ย.........................................	3.33
นายธนกฤต	เคร่งวิทยา......................................	3.32
นางสาวณัฐธิชา	งามยิ่งยวด...............................	3.32
นางสาวเมธานี	นิบุญกิจ.....................................	3.32
นางสาวพีรกานต์	แสงเพ็ชร...............................	3.32
นางสาวณัฏฐธิดา	วงศ์พุทธิเดชา........................	3.32
นางสาวนภัสกร	คชารัตน์ไพศาล........................	3.32
นางสาวอาริยา	ใจเอื้อ........................................	3.31
นางสาวกชกร	นิลแสงรัตน์.................................	3.31
นางสาวชญานิศ	สุระคาย..................................	3.31
นางสาวนาฏนภา	ย้อมจิต..................................	3.31
นางสาวศุภลักษณ์	ยี่รัมย์...................................	3.30
นางสาวอารียา	โต๊ะมิ.........................................	3.30
นางสาวสิริวิมล	สุดตานา...................................	3.30
นายพลวรรธน์	ศรีนุ่นชุม....................................	3.30

นางสาวศิริพร	จันทร์ทับทอง..............................	3.30
นางสาวนพเก้า	พั่ววงศ์แพทย์............................	3.30
นางสาวกนกนันท์	ปัทมาลัย...............................	3.30
นางสาวสุชาดา	เชียงทึก.....................................	3.29
นายวีรดนย์	กรีฉัตร............................................	3.29
นางสาวอภิชญา	ประคองศิลป์...........................	3.29
นางสาวภัคจิรา	สังคะโชติวงษ์...........................	3.28
นายชัยธัช	สุขสว่าง............................................	3.28
นางสาวชุดานันทร์	พลโยธา...............................	3.28
นางสาวชลารัตน์	ทองนพรัตน์...........................	3.28
นางสาววศินี	ลาสอน..........................................	3.28
นางสาวสิตานัน	วันกระจ่าง...............................	3.28
นายธนภัทร	เปรมชนม์......................................	3.27
นางสาวดารณี	เมฆเนย......................................	3.27
นางสาวกฤตติกา	ทวีรัตนหิรัญ...........................	3.27
นางสาววรรณสุรีร์	จุลกะโสภณ..........................	3.27
นางสาวอชิรญาณ์	พ่วงวงษ์................................	3.25
นางสาวนีรนาท	โพธิ์นิล.....................................	3.25
นางสาวพิชญาภา	เพิ่มศิริ...................................	3.25
นางสาวสรินยา	แก้วประชุม...............................	3.25
นายภูมิโชติ	ชุ่มโชติ............................................	3.25
นางสาวนิศารัตน์	ใช้ภู่ทอง.................................	3.25
นางสาวจิตรานุช	นาประทาย............................	3.25
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ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การตลาด)

นางสาวนัชชา	ยอดขวัญ....................................	3.92
นางสาววริยา	สินธพเรืองชัย..............................	3.84
นางสาวณิชกานต์	เม็ดเพ็ชร์...............................	3.77
นายสหรัฐ	อภัยรัตน์...........................................	3.77
นางสาวชนิภรณ์	จินดาวัฒนวงศ์........................	3.70
นางสาวณิชกานต์	ฝอยเพ็ชร..............................	3.68
นางสาวบุณยวีร์	ศิริมายา...................................	3.67
นางสาวรุจีรา	โคนูมะ.........................................	3.67
นางสาวนภัสชนก	อุตตมะโยธิน.........................	3.65
นายธฤต	เจริญสุขใส..........................................	3.64
นางสาวกมลชนก	แก้วดวง.................................	3.64
นายภัทรนิธิ์	พจน์ประสาท.................................	3.63
นางสาวนันทิดา	วิวาห์สุข...................................	3.63
นางสาวสุวาทินี	ธุระพันธ์...................................	3.63
นางสาวรุจิรา	ภูสีฤทธิ์........................................	3.62
นางสาวกาญจนาพร	ชูเมือง...............................	3.62
นางสาวบัณฑิตา	ศิลาศิริ....................................	3.62
นางสาวฐิตา	ยืนยงวิวัฒน์...................................	3.60
นางสาวภัทรมน	ตันเสถียร.................................	3.60
นายภวินท์	เลี้ยงสุทธิกุล.....................................	3.59
นายสหรัฐ	มณีจักร............................................	3.59
นางสาวธัญลักษณ์	ทิพย์พานทอง......................	3.59

นางสาวกิตติภรณ์	ผาสุกาภรณ์..........................	3.59
นางสาวรัตนากร	มงคลศรีศุภกิจ........................	3.58
นางสาวธนัญญา	พลเรียงแก..............................	3.57
นายปวรปรัชญ์	เปี่ยมวิมล..................................	3.55
นายภานุวัฒน์	พรหมจันทร์................................	3.55
นางสาวชฎาพร	สิงห์เล็ก....................................	3.55
นางสาวภูริตา	พงศาปาน...................................	3.54
นางสาวพรรณกร	จิตต์อักษร.............................	3.54
นางสาวรสิตา	ก้องกฤตดากร.............................	3.54
นางสาวศุภกร	ยังปรางค์....................................	3.54
นางสาวกณิกนันต์	สืบเสาะ................................	3.54
นายปัณณทัต	อนุโลมสมบัติ...............................	3.53
นางสาวกัญทิมา	ใจการุณ..................................	3.53
นางสาวอนัญญา	วงศ์วิจิตราภรณ์......................	3.52
นางสาวโชติมณี	ช่างสลัก...................................	3.52
นางสาวภณิตา	กรสุวรรณเลิศ............................	3.52
นางสาวศิริฆาธิรัตน์	กรมทะนา..........................	3.52
นางสาวกัญญารัตน์	สมศักดิ์...............................	3.51
นางสาวธันยธรณ์	สินสมบูรณ์โชค......................	3.51
นางสาวเพ็ญพิชชา	เถระวัตร.............................	3.51
นางสาวปพิชญา	ไทยสมบูรณ์สุข.......................	3.50
นางสาวพรนภัส	ฉัตรสกุลวงศ์............................	3.50

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1
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ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การตลาด)

นางสาวภัทราพร	เหลืองพัฒนา.........................	3.49
นางสาวศิริวรรณ	อุดมผล..................................	3.46
นางสาววริศรา	กลิ่นกรุ่น...................................	3.46
นายจุฑาวัฒน์	บุญบันดาลสุข.............................	3.46
นางสาวธัญลักษณ์	ฟักปัญญา............................	3.45
นางสาวสกุลรัตน์	ทันจิต....................................	3.44
นางสาวน�้าทิพย์	ศรีพรหม.................................	3.44
นางสาวรักษิณา	การะเวก.................................	3.43
นางสาวปรานต์ทิพย์	เพียรเป็นนิตย์...................	3.43
นางสาววรรษชล	ครุฑธจร.................................	3.42
นางสาวกาญลดา	แช่มชูกุล................................	3.41
นางสาววาสนา	ศาลาแดง..................................	3.39
นางสาวธัณยธรณ์	ธัญญากุลวงศ์........................	3.39
นางสาววรรัตน์	กฤติยา......................................	3.38
นางสาวณิชกมล	เซี่ยงฉิน...................................	3.38
นางสาวพัทธนันท์	ช่างศรี..................................	3.37
นายธิติ	สุขะธรรมโม..........................................	3.36
นางสาวชลธิชา	เยี่ยมเจริญ................................	3.36
นางสาวสโรชา	เจริญยิ่ง.....................................	3.36
นางสาววรัทยา	วัฒนะภูติ..................................	3.36
นางสาวพิชญรัสมิ์	เปรมะนิธิสิทธิ์.......................	3.36

นายศิวกร	โยลัย.................................................	3.36
นางสาวพิชชาภา	อมาตยกุล..............................	3.35
นางสาวเฌอณฎา	ศิริสุวรรณสิทธิ์......................	3.35
นางสาววรากร	นาคพวง....................................	3.34
นางสาวกอหญ้า	มีนบุญเลิศ...............................	3.34
นางสาวฉัตรสุดา	นัยวิริยะ.................................	3.32
นางสาวจิดากาณต์	กองค�า.................................	3.32
นางสาวยลรดี	อินทร์โท......................................	3.32
นางสาวอัจฉราภรณ์	จักรษุค�า............................	3.31
นางสาวรุจิษยา	อยู่เชื้อ......................................	3.31
นางสาวแก้วกาญจน์	มีแสงเพ็ชร........................	3.30
นายศุภฤกษ์	ชีวบันเทิง......................................	3.30
นางสาวธนิษฐา	วงศ์รักษ์....................................	3.30
นางสาวนริศรา	ธรรมวงค์...................................	3.29
นายวีระวัตติ์	สิงหปริยรณ..................................	3.29
นางสาวชฎาภรณ์	มาลาพันธ์.............................	3.29
นายนิธิศ	แดนมัดตาม........................................	3.29
นางสาวจินตนา	บุญยัง.......................................	3.28
นางสาวเบญจพร	ศิริพจนากุล...........................	3.28
นางสาวอิศรา	มรุธานินทร์.................................	3.26
นายสุรไกร	สมิตสันต์.........................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัชบีรหิาร)

นางสาวชุติมา	สุกสว่าง......................................	3.89
นางสาวจิราภรณ์	ปานทอง................................	3.68
นางสาวรุจิรา	ลัภนะฐิติ......................................	3.61

นางสาวนงนภัส	แซ่ตั้ง.......................................	3.44
นางสาวเกสรา	เอมถมยา...................................	3.40
นางสาวภรภัทร	วงศ์แสนสุข..............................	3.40
นางสาวบุญจิราธร	เพชรจิตร.............................	3.40
นายโชค	ศรีชาติไทย..........................................	3.37
นางสาวภัสราพร	ฮวดปากน�้า............................	3.37
นางสาวปิยวรรณ	ชาติชัยภูมิ.............................	3.35
นางสาวฑิตฐิตา	สุธรรมพร.................................	3.33

นางสาวปิยธิดา	พฤกษ์วรุณ...............................	3.58
นางสาวอาภาศิริ	แก้วกลัด.................................	3.57

นางสาวสุนิตา	บุญนุต........................................	3.33
นางสาวธิดา	พรมอ่อน.......................................	3.32
นายธนากร	ธรรมแก้ว........................................	3.31
นางสาววนิดา	กลมเกลี้ยง..................................	3.31
นายสุวชัช	เชาวนา.............................................	3.30
นางสาวเทพี	สว่างจิต.........................................	3.28
นางสาววศินี	แจ่มใส..........................................	3.26
นางสาววรรรดา	โกวิท.......................................	3.26

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (คณติศาสตร์ประยุกต์)

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เคม)ี

นางสาวทองสุข	เหลาสิม....................................	3.53

นางสาวกัลยา	สกุลเพชรอร่าม...........................	3.73
นางสาวณัชชา	แซ่ลี้...........................................	3.60
นางสาวพรรณพัชร	เปลี่ยนทับ..........................	3.59

นางสาวมธุรพจน์	คณวัฒน์ศิริกุล.......................	3.44
นายธนาวิชญ์	วิริโย............................................	3.39
นายธนพล	สุขสมบูรณ์.......................................	3.39
นางสาวธนัชชา	ปานมา.....................................	3.38

นางสาวธนวรรณ	ห้องโสภา...............................	3.53
นางสาวปพิชญา	ปะตังเวสา...............................	3.50

นางสาววรางคณา	นิลรัตน์.................................	3.35
นางสาวอรสา	จินสมบัติ.....................................	3.31
นางสาวนภเกตน์	วงศ์นิยมพิพัฒน์.....................	3.31

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (จลุชวีวิทยา)

นางสาวลักขณาพร	กิติภัทร์ถาวร.......................	3.85
นางสาวศศิมา	จิตตเรืองโรจน์............................	3.84
นางสาวอรอนงค์	สุริย์วงค์..................................	3.65
นางสาวณฐมน	น�้าทอง......................................	3.62
นางสาวฐิตารีย์	ศักดาชาญสวัสดิ์.......................	3.61
นางสาวภัสสร	จงแก้ววิจิตร...............................	3.61

นางสาวฑิตยา	จ�าปาอ่อน..................................	3.49
นางสาวอรพรรณ	ค�ามะวงค์..............................	3.42
นางสาวรวมพร	สืบสกุลไพศาล..........................	3.40
นางสาวบัณฑิตา	รุ่งโลหะเรืองรอง.....................	3.38
นายคมปกร	ท้าวอุทัย........................................	3.38
นางสาวธันยพร	เขียวข�า....................................	3.36

นางสาวชนิตาพร	ทองดอนเก็บ..........................	3.59
นางสาวสุชาดา	นุชโส.........................................	3.55
นางสาวกนกพร	เพ็งสวย...................................	3.52
นายอนันตชัย	ฉิมเตย.........................................	3.51
นายเจษฎา	ทองทัศน์.........................................	3.50

นางสาวเขมิกา	สีกะแจะ....................................	3.32
นางสาวพิมพ์ปวีณ์	ธัญญเจริญ...........................	3.31
นางสาวสุภัตรา	ขานทอง...................................	3.30
นางสาวพัณณิตา	รัตน์จรัญ................................	3.28
นางสาวพนิดา	แซ่ฮึง..........................................	3.26

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (ฟิสกิส์)

นายธนพล	วิเศษสังข์.........................................	3.73
นายสุกฤษฏิ์	ดวงประทุม...................................	3.62

นางสาวอินทิราทิพย์	อักษรกูล...........................	3.73
นายอนาวิล	เข็มทอง..........................................	3.67
นายชุติมันต์	กระต่ายทอง..................................	3.54
นางสาวศุภรัตน์	สมสุข.......................................	3.52

นางสาวนริศรา	จันทรณี....................................	3.48
นางสาวณัฐวดี	อาบสุวรรณ...............................	3.43
นางสาวปรารถณา	สุจจิตร์จูล............................	3.34
นางสาวกิติมา	ศรีชัย..........................................	3.33
นางสาวรัชนีกร	หอมชื่นจิตร..............................	3.33

นายณัฐสิทธิ์	กมลสุทธิไพจิตร............................	3.44
นางสาวปรารถนา	ทองโฉม................................	3.42
นายธีรภัทร	หมีทอง...........................................	3.39
นายภูริทัต	แจ่มศรี.............................................	3.38

นางสาวเมธาพร	โตผลวิเศษ...............................	3.55
นางสาวศิริพร	เกตุบุญลือ...................................	3.53

นายภูดิศ	เอี่ยมสอาด.........................................	3.37
นายธีรพล	จันทร์เลิศดี.......................................	3.34
นายชลสิทธิ์	รัตน์พงศ์ธร....................................	3.31

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์ชวีภาพ)

นายสมัชฌา	จับใจ.............................................	3.69
นางสาวรวีวรรณ	อัศวชัยณรงค์..........................	3.66
นางสาวศิรดา	อินทร์ศิริ.....................................	3.66
นายปรัชญ์	นารี.................................................	3.60

นางสาวเจนจิรา	อินอ้อย....................................	3.72

นายอ�านาจ	งามตา............................................	3.49
นายธรรมรัต	ชาญสมร.......................................	3.38
นายทรรศณกร	มาเงิน.......................................	3.32
นายณภัทร	บุญสุข.............................................	3.32
นายวัชรินทร์	ราชกุณา......................................	3.31

นางสาววันวิสา	สวัสดิผล...................................	3.38
นางสาวภูศาผริตาภัณ	ไพบูลย์สุข......................	3.29

นางสาววัฑณาวรรณ	ใจโต.................................	3.65

นางสาวบุณยานุช	พึ่งผล....................................	3.28
นางสาวกัญญาพัชร	สายันต์แก้ว........................	3.27

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (การโรงแรมและภัตตาคาร)

นายกฤษตฤณ	ผลิเจริญสุข................................	3.71
นางสาวฐิติมา	ล�าไพบูลย์สุข...............................	3.69
นางสาวณัชชา	ล้อมวงค์.....................................	3.66
นางสาวภัทรวดี	แซ่ลิ้ม.......................................	3.65
นางสาวกิ่งทองพญา	คืนมาเมือง........................	3.61
นางสาวณัฐณิชา	ตระกูลบางคล้า.......................	3.59

นางสาวอธิชา	แก้วละเอียด................................	3.48
นางสาวญาดา	ดอกเตย.....................................	3.46
นางสาวสุกัญญา	สมหมาย.................................	3.46
นางสาวนันทกร	ไพบูลย์....................................	3.46
นางสาวรติรมย์	วรดูลย์......................................	3.45
นางสาวณัฐธิดา	สนธยานานนท์.........................	3.43
นางสาววิมลมณี	รัตนวิมล.................................	3.43
นายชาญณรงค์	ครุสาตร....................................	3.42
นางสาวอมรรัตน์	สุวรรณวานิช..........................	3.41
นายไพรัช	มาฆะนุกิจ.........................................	3.40
นายคเชณชาติ	ทนทะเล....................................	3.38
นางสาวพิมพ์กัญญา	เพชรรัตน์..........................	3.38
นางสาวสุดารัตน์	เนตร์สว่าง..............................	3.36

นางสาวธัญชนก	โนรีรัตน์...................................	3.54
นางสาวจินดารัตน์	บุดจินดา..............................	3.53
นางสาวศศิธร	แก้วบัวดี......................................	3.52
นางสาวฐิติพร	เนื้อแก้ว......................................	3.52
นางสาวอิสราภรณ์	ทรงประโคน........................	3.51
นางสาวอรจิรา	ธรรมรังษี...................................	3.51

นางสาวสาธิตา	เรืองฤทธิ์สกุล............................	3.35
นางสาวกัณฐมณี	วีระลักษณ์.............................	3.35
นางสาวกัญญารัตน์	ทองพรม.............................	3.35
น.ส.ประกายกรอง	มั่งมีดี...................................	3.35
นางสาวชลธิชา	กสิกรรม....................................	3.33
นางสาวระวี	ชูเมือง............................................	3.32
นางสาวปิ่นประภา	ไชยธรรม.............................	3.32
นางสาวสุปรียา	อุณหกานต์...............................	3.30
นายกริช	มากมูล................................................	3.26
นางสาวพัชรวรินทร์	ศรีไพโรจน์.........................	3.26
นางสาวพรศิริ	ผุดผ่อง........................................	3.25
นางสาวฐิติภรณ์	สุวรรณวารี..............................	3.25

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (นวตักรรมการท่องเท่ียว)

นางสาวภีรนันท์	มานะรุ่งเรือง...........................	3.87
นางสาวภัทรวรินทร์	คงวิวัฒน์สกุล....................	3.86
นางสาวอินทิรา	ผู้ช่วยบ�ารุง...............................	3.85
นางสาวธนัตดามาศ	ปิติยาศักดิ์.........................	3.83
นางสาวปราญชลี	กนกงาม................................	3.80
นางสาววสุนันท์	วิวรรณศิริ................................	3.79
นางสาวศุภานัน	คงนิรัติศัยกุล...........................	3.77
นางสาวฐิตาพร	สุนทร.......................................	3.75
นางสาวปิยาพัชร	ชาญธเนศ..............................	3.73
นางสาวจิรภัทร์	แก้วสว่าง..................................	3.73
นางสาวพรธิดา	ลิ่มมังกูร...................................	3.72
นางสาวชนิกานต์	นาคฉุย..................................	3.72
นางสาวกวิสรา	เชียงทา.....................................	3.71
นางสาวสาธิดา	สถาวรศีลพร.............................	3.67
นางสาวเสาวภา	ฐิตะวสันต์................................	3.67
นางสาวชุติมณฑน์	อิชณน์อนนต์.......................	3.66
นางสาวนิศารัตน์	วิเศษกุล.................................	3.62
นายสหัสวรรษ	มงคลธรรม................................	3.62
นางสาววชิราภรณ์	นนทอุบล.............................	3.62
นางสาววัชราภรณ์	ศรีปลั่ง.................................	3.61
นางสาวปวริศา	ฐานะอันเยี่ยม...........................	3.61
นางสาวรัตนาพร	น้อยมณี.................................	3.61
นางสาวดุลยกมล	บุญพิทักษ์.............................	3.60
นางสาวอภิสรา	น่วมไม้พุ่ม................................	3.60

นายศุภณัฐ	ปิ่นนิกร...........................................	3.60
นางสาวอิรวดี	วงศ์ชัย........................................	3.60
นางสาวอานิสา	จรัสวัฒน์..................................	3.60
นางสาวศศิวิมล	ช�านาญป่า................................	3.60
นางสาวลลิตภัทร	ชุมเปีย...................................	3.59
นางสาวปุณฑริกา	แสงจันทร์.............................	3.58
นางสาวธมนวรรณ	บังเกิดสุข.............................	3.57
นางสาวพัณณ์ชิตา	นิธิจรัสรัตน์..........................	3.57
นางสาวอัจจิมา	สนทอง.....................................	3.57
นายพลวัต	ขุนชิต...............................................	3.57
นางสาวลักษิกา	ประกอบกิจ..............................	3.57
นางสาวจันดารัตน์	ก้อนฆ้อง..............................	3.55
นางสาวพัชรวีร์	นิ่มข�า........................................	3.53
นางสาวณัฏฐ์กชพร	คุณภัทรธัญศิริ....................	3.52
นางสาวนภัสสร	พรสุดาชัย................................	3.52
นางสาวชยุดา	พันธุ์แก้ว.....................................	3.52
นางสาวกวินนา	พูลเกิด.....................................	3.52
นางสาวพิราภรณ์	แม้นเมฆ................................	3.51
นางสาวสุพิชฌาย์	ท้าวครุฑ...............................	3.51
นางสาวอ้อมเดือน	ฤทธิ์กระจาย........................	3.51
นางสาวศรัญญา	ชุติกุลวรวิทย์...........................	3.50
นางสาวมินท์มันตา	เปลี่ยนประเสริฐ.................	3.50
นางสาวณัฏฐ์	โยธินพัชราธิติ..............................	3.50

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1



133

ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (นวตักรรมการท่องเทีย่ว)

นางสาวพิยดา	วงศ์ระรื่น....................................	3.48
นางสาวปริตา	ธนะปกรสิน................................	3.48
นางสาวมาธวี	โพล้งหิรัญ...................................	3.48
นางสาวไอรดา	แซ่จู...........................................	3.48
นางสาวธิตติญา	ธาตุจันทึก...............................	3.48
นางสาวกชพรรณ	เขตุแดน................................	3.47
นางสาวสุชาดา	เฮงมัก.......................................	3.47
นางสาวรัญชนา	โชคสวัสดิ์.................................	3.47
นางสาวเมธาวี	ภิรมย์ชุ่ม....................................	3.45
นางสาวทิวาพร	แป่มจ�านัก................................	3.45
นางสาวณฐมน	จีรพรธิตา..................................	3.45
นางสาวปิยธิดา	ศรีสวัสดิ์ธารา...........................	3.44
นางสาวศศิประภา	ปรีชาพันธุ์............................	3.44
นางสาวปริญวรรณ	เดือนฉาย............................	3.43
นางสาวดวงใจ	ค�าเมือง......................................	3.43
นายฬุณภพ	คงเดช............................................	3.43

นางสาวภควรรณ	พวงแก้ว................................	3.43
นางสาวนัจมีย์	สาและ.......................................	3.42
นางสาวสุทธิดา	นาคธูป.....................................	3.41
นางสาวศศิกานต์	ทองเต็ม.................................	3.40
นางสาวสมฤทัย	แก้วยอดเขา.............................	3.40
นางสาววรรณิดา	ณ	นคร...................................	3.39
นางสาวชลกานต์	ชินวงศ์อมร............................	3.39
นางสาวญาตาวี	อัครเตชากร.............................	3.35
นางสาวนิรุชา	ขวัญเจริญ...................................	3.34
นางสาวสุชาดา	แต้มทอง...................................	3.33
นางสาวปิยาพัชร	ปิ่นทอง..................................	3.31
นางสาวเจนจิรา	ทมไพร.....................................	3.30
นางสาวนันท์นภัส	ว่องไวไพโรจน์......................	3.30
นายรชต	จุติสมวาร............................................	3.28
นางสาวปิยวดี	ยอยรู้รอบ...................................	3.28
นางสาวรุจิรา	กิจรักษา......................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาตะวันออก)

นายอากรกฤศ	เจิมสุจริต...................................	3.98
นางสาววสิกา	ชูรอด..........................................	3.87
นางสาวพิมพ์ชนก	สุคันธปรีย์............................	3.78
นางสาวสุทธินี	ประเสริฐ....................................	3.76
นางสาวสิริยากร	เย็นเกษม................................	3.75

นางสาวชัญญา	รอดกรณ์...................................	3.42
นางสาววรรวิษา	จันทรตัง..................................	3.41
นางสาวจิตรดา	โลห์ประเสริฐ............................	3.41
นางสาวกุลธิดา	ขวัญกิจเศวต............................	3.38
นางสาวณภัทร	ธงทองทิพย์...............................	3.28
นางสาวสุพิชญา	งามแสงนิล..............................	3.28
นางสาวโซฟียา	บุญงาม.....................................	3.28

นางสาวเพลินพิศ	จิตตโคต.................................	3.69
นางสาวมณีวรรณ	วิเศษเผ่า...............................	3.61
นางสาวกติกา	ล�่าสัน..........................................	3.58
นางสาวพฤกษากานต์	นุชศรี.............................	3.55

นางสาวเมธาวี	สนทอง.......................................	3.28
นางสาวแสงแข	โพธิ์ดารา...................................	3.28
นางสาวธนพร	ชินน�้าพอง..................................	3.28
นางสาววรรณรัตน์	ผลบุญ.................................	3.27
นางสาวณัฐมน	กองเย็น.....................................	3.26
นางสาวนิชาภา	กิจประชา.................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ)

นางสาวกนกรัตน์	จันทร์แก้ว.............................	3.94
นายวรธน	เกิดผล..............................................	3.75
นางสาวธันย์ชนก	ไชยสุวรรณ............................	3.64
นางสาวธัชพรรณ	สุทธิเสริม..............................	3.63
นางสาวชานิดา	เทียมรัน....................................	3.58
นายนิติพล	ฉ�่าบุญรอด.......................................	3.57

นางสาวไซนับ	เจะอาลี.......................................	3.49
นางสาวศิริลักษณ์	เหลี่ยงตระกูลชัย..................	3.48
นางสาวพรรณนิภา	เจียรนัย..............................	3.45
นางสาวภัทรธิดา	นิลก�าแหง..............................	3.44
นางสาวนนทวรรณ	เปี่ยมข�าดี...........................	3.43
นางสาวพิมพ์รดา	จิตจันทึก...............................	3.42
นายพีรพัฒน์	ปานปรีดา....................................	3.39
นางสาวเจตนพร	เพ็ชร์อินทร์.............................	3.39
นางสาวกัญญาณัฐ	สังคีตปกรณ์.........................	3.38
นางสาวมนัสชนก	วรสุนทรารมณ์......................	3.37
นายรุจพงศ์	แสนดวงดี.......................................	3.36
นางสาวธัญรัตน์	บุญประกอบ............................	3.35

นางสาวกฤษณา	ชูเตชะ.....................................	3.55
นางสาวปรียานุช	ธนาศุภกาญจน์......................	3.55
นางสาวแพรวา	วรรณพุฒ..................................	3.54
นางสาวเมริกา	ปริพัฒนานนท์...........................	3.54
นางสาวสุพาวีร์	หนองหัด...................................	3.50

นางสาวกมลฉัตร	เลาะเด...................................	3.34
นางสาวกชกันต์	บุตรศรีมีสุข.............................	3.33
นางสาวเกศินี	ใหมเผือก.....................................	3.33
นายรัชพล	กูลประสูตร......................................	3.33
นางสาวตยาคี	อยู่อ่อน.......................................	3.32
นางสาวณัฐพร	ศรีมังคละ..................................	3.30
นางสาวกัญญารัตน์	สุทธิวานิช...........................	3.30
นางสาวศุภรัตน์	วิมลประดิษฐ...........................	3.30
นางสาวปพัชญา	ถาลี.........................................	3.28
นางสาวฐิติมา	ชาวนาฟาง..................................	3.28
นางสาวอาทิตยา	กาญจนกุล..............................	3.27

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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ปรญิญาศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาองักฤษเพือ่อตุสาหกรรมบรกิาร)

นางสาวสิตานัน	เพิ่มพงศาเจริญ........................	3.84
นางสาวกมลศิริ	เนินคณา..................................	3.80
นางสาววรรณกร	เอื้อชลิตานุกูล........................	3.77
นางสาวนิศากร	กิ่งตุ้ม........................................	3.76
นางสาวคีตภัทร์	โพธิ์ทรัพย์สุข...........................	3.73
นางสาวบุญสิตา	เกียรติพรพิทักษ์......................	3.71
นางสาวสุรีรัชติ์	สวยทองธีรพล..........................	3.71
นายสิรภพ	สังข์แสง...........................................	3.69
นางสาวพิชชาภา	บุญประเสริฐ..........................	3.67
นายศุภกิจ	บุญลา..............................................	3.66
นางสาวปภัสรา	วรขันธ์......................................	3.66
นางสาวปิยาบุษ	ป้องปัดพาล.............................	3.65
นางสาวภัทราพร	พิมพ์กา..................................	3.64
นางสาวจิตติมา	เสถียระบุตร์.............................	3.62
นางสาวณิชากร	เมฆม่วง....................................	3.62

นางสาวไอลดา	ทรัพย์สาต.................................	3.60
นางสาวมณธิชา	เสวตะ......................................	3.60
นางสาววิภาวี	ติสิทไชย......................................	3.59
นางสาวกรรณิการ์	วงค์ปันดีด............................	3.58
นางสาวนิภัทรา	ยี่ภู่............................................	3.58
นางสาวศุภกาญจน์	ทวีกาญจน์..........................	3.57
นางสาวคณิศร	นิรันราย.....................................	3.57
นางสาวศศิธร	ข�าสุวรรณ...................................	3.55
นายพชร	แสงสุริยา............................................	3.55
นายรามิล	ภาวะไพบูลย์.....................................	3.53
นางสาวออมทอง	จันทร.....................................	3.53
นางสาวจันทร์พร	อรุณวงศ์	ณ	อยุธยา...............	3.51
นางสาวพรนภัส	งามชื่น.....................................	3.51
นายกฤษกร	กลั่นจินดาดี...................................	3.50

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1
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ปรญิญาศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาองักฤษเพือ่อตุสาหกรรมบรกิาร)

นางสาวมณีทรัพย์	กลั่นสุข.................................	3.49
นางสาวพัชรพร	สายบุญยัง................................	3.49
นางสาวพิมพ์ชนก	ช่วยอินทร์............................	3.48
นางสาวกัญญารัตน์	ด้วงชิณ..............................	3.48
นางสาวกาญจนา	สมหวัง..................................	3.46
นางสาวช่อผกา	รักดี..........................................	3.44
นางสาวปัณฑารีย์	ขจรมณี.................................	3.43
นางสาวบุษยมาศ	นามวงศ์................................	3.43
นางสาวปิยะธิดา	ทองเพ็ง..................................	3.42
นายอาริฟีน	สามะ.............................................	3.42
นางสาวพรชิตา	ชูช่วย........................................	3.41
นางสาวแพรวา	ทิมถาวร....................................	3.40
นางสาวชลธิชา	สารถี........................................	3.40
นางสาวกรกมล	กุณฑลจินดา............................	3.40
นางสาววชิราภรณ์	สุนทร..................................	3.38
นางสาวปทุม	กมลยิ่งเสถียร...............................	3.38
นางสาวนิชนันท์	พฤกษาขจี...............................	3.38
นางสาวปณิตา	แซ่อึ้ง.........................................	3.36
นายธนวัฒน์	เพียรศึกษา....................................	3.36
นางสาวพิชชาพร	เสถียร....................................	3.35
นางสาวนราวัน	พานิชยิ่ง...................................	3.35

นางสาวนิศรา	นามแสง......................................	3.35
นางสาวธัญพร	ชาญถาวรกุล..............................	3.35
นางสาวนิศากร	สะอิ๊ด........................................	3.34
นางสาวณิชกานต์	พงษ์หาญพาณิชย์.................	3.34
นางสาวนภัสสร	แก้วเกตุ....................................	3.32
นางสาวศศิธร	อวนศรี........................................	3.31
นางสาวธันยาภัทธ์	อภิฉัตร์ธนารัฐ......................	3.31
นางสาวนันท์นภัส	สุโกรัตน์................................	3.30
นางสาวกชกร	ชาญวิรวงศ์.................................	3.30
นางสาวศศิประภา	แสงอาวุธ.............................	3.29
นางสาววรธิดา	นพพาลี.....................................	3.29
นางสาวรัตติยากร	ไชยงาม................................	3.28
นายคณพัฒน์	วัดตาล.........................................	3.28
นางสาวชญานุช	วัฒนะเดชากุล.........................	3.27
นางสาวบรรณฑรวรรณ	วิไลสวรรค์...................	3.27
นางสาวพรชนก	สูงสุมาลย์.................................	3.27
นางสาวพิณกนก	ลีเกษม....................................	3.27
นางสาวสิรชา	เอกสมัยพงศ์................................	3.26
นางสาวนิษฐา	ทองถนอม..................................	3.25
นางสาวชัญญานุช	เกิดมงคล.............................	3.25
นางสาวสิริวิมล	สมนาม.....................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรและสิง่แวดล้อมศกึษา)

นายเชาวลิตร	ทิวถาวรวงศ์................................	3.48
นางสาวฐิติยา	สายหงษ์......................................	3.46
นางสาววิไลวรรณ	ใจเย็น...................................	3.41
นายสุทธิศักดิ์	เจือแจ่ม.......................................	3.39
นางสาวอัมรินทร์	อินทุกร..................................	3.39
นายภาณุวัฒน์	เวที............................................	3.38
นางสาวกมลเนตร	มานาเสียว............................	3.37
นางสาวกิตติยา	ฉิมปาน.....................................	3.37
นางสาวธัญชนก	มณีวงค์...................................	3.35
นางสาวธันยพร	ศรีพลทัศน์...............................	3.32

นางสาวสุภาวดี	สุขเกษม...................................	3.66
นายสันติภาพ	น้อยส�าราญ.................................	3.65

นางสาวอรัญญา	สมรจิตร..................................	3.31
นายเจตนิพัทธ์	ถาวร..........................................	3.31
นางสาวภณิดา	สาระบุญ...................................	3.30
นายพีระศุภ	บุตรเกตุ.........................................	3.28
นางสาวพิจิตรา	โตชู...........................................	3.27
นางสาวนิรชา	ปาลฤทธิ์.....................................	3.26
นางสาวแพรพลอย	สุจิตจูล................................	3.25
นางสาวญานี	จันทร์ชาญนนท์............................	3.25
นางสาวฐิติมา	วิสิทธิ์สูงเนิน................................	3.25

นางสาวณัฐพร	คุณาศรี......................................	3.55
นางสาวฉันทนา	พวงนิลน้อย.............................	3.51

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑิต (การจดัการเรยีนรู)้

นางสาวทีปกา	พูลทวี.........................................	3.91
นางสาวนวรัตน์	เบ็ญจวรรณ..............................	3.89
นางสาวชนากานต์	คงชะนะ..............................	3.89
นางสาวดลธิดา	รัตนถาวร..................................	3.88
นายอัมรินทร์	จุลแวง.........................................	3.88
นางสาวทิฆัมพร	คุณพาที...................................	3.87
นายเตชสิทธิ์	เรืองรัตน์สุนทร.............................	3.85
นางสาวอัจฉรา	พรหมสุรินทร์............................	3.85
นางสาวฉัตรลดา	ธรรมปรัชญา..........................	3.84
นางสาวภัททิยา	หนูนิล......................................	3.80
นางสาวพรรษถกลธร	วสุทวีภิรมย์.....................	3.79
นางสาวปฏิมาพร	พรพิศ....................................	3.79
นางสาวจิราวรรณ	วงษา....................................	3.78
นางสาวภูษณิศา	พลายชุมพล............................	3.78
นางสาวศุภากานต์	สุราฤทธิ์..............................	3.77
นายนาวิน	โสทศิลป์...........................................	3.77
นางสาวกฤตยา	วงค์มะยุรา...............................	3.76
นางสาวภรภัทร	รุ่นประพันธ์.............................	3.75
นางสาวณัฐพร	สุวรรณค�า..................................	3.74
นายณัฐภัทร	สุขวงษ์..........................................	3.74
นางสาวศุภาพิชญ์	มาศวงศ์วิวัฒน์......................	3.74
นายปกรณ์	นิกรสวัสดิ์.......................................	3.73
นางสาวสุรีย์รัตน์	งามเลิศ..................................	3.73
นางสาวสิริยากร	ชีพอยู่ยืน................................	3.73
นางสาววริศรา	รัศมีฉาย....................................	3.72
นางสาวศิริกัลยา	โฆสิตมาน...............................	3.72

นางสาวอรทัย	พรหมทอง..................................	3.72
นายจิรายุทธ	รสฟุ้ง............................................	3.70
นายธัญสิทธิ์	ปลื้มปิติศิลป์..................................	3.70
นางสาวจนัญญา	อูปต๊ะ.....................................	3.69
นางสาวฝากฝัน	อาจรักษา.................................	3.69
นางสาวสุวพัชรา	ชูหิรัญ.....................................	3.69
นางสาวศศิวิมล	โพธิพัฒน์..................................	3.69
นางสาวสมฤทัย	ชาติกุล.....................................	3.69
นางสาวกัลยรัตน์	พานิชวงษ์..............................	3.68
นางสาวนิปกา	เจริญรัมย์...................................	3.68
นายนันทิพัฒน์	มะห�่าหมาด...............................	3.67
นางสาวมณีกาญจน์	กล้าหาญ............................	3.66
นางสาวชรินรัตน์	อัครชาติ.................................	3.65
นางสาวนภนันท์	พุ่มดารา..................................	3.65
นางสาวนภัสกร	อ้นเกษ.....................................	3.64
นางสาวศศิประภา	อิฐานุประธานะ...................	3.64
นางสาวมณียา	ยอดเสน่ห์..................................	3.64
นางสาวอมราวดี	ห้วงน�้า....................................	3.64
นางสาวณภัทร	ผลบุญ.......................................	3.64
นางสาวอภิษฎา	อ่อนสุทธิ..................................	3.63
นางสาวอาภาภรณ์	เทียมเมือง...........................	3.63
นางสาวสุพัตรา	สังข์เอี่ยม..................................	3.63
นางสาวอารียา	รูปสม........................................	3.62
นายธันยา	รอดวิเศษ..........................................	3.61
นางสาวจิราภรณ์	กองแก้ว.................................	3.61
นางสาวนพมาส	ทองทา.....................................	3.59
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑิต (การจดัการเรยีนรู)้

นางสาววศินี	ดิษฐประดับ..................................	3.58
นายกิตติพร	พรเกียรติคุณ.................................	3.58
นายพชรพล	กูลหลัก..........................................	3.58
นางสาวรมิตา	ภิรมย์ภักดิ์...................................	3.58
นางสาวศุภิสรา	สินธุ์แดง...................................	3.57
นางสาวศุภกานต์	สังข์สุข...................................	3.56
นางสาวหทัยภัทร	รุ่งเรือง..................................	3.56
นางสาวศุภธินี	ศรีสวัสดิ์.....................................	3.56
นางสาวสลิลทิพย์	อักษรสวัสดิ์...........................	3.55
นายนครินทร์	ศรีภู.............................................	3.54
นางสาวพิชญ์สินี	กายรัตนา...............................	3.54
นายวรพล	บุญกล�่า............................................	3.54
นางสาวรมยกานต์	ลิมป์ธนกุลชัย.......................	3.53

นายวรวิทย์	แววสว่าง........................................	3.53
นายธนโชติ	สิ่วไธสง...........................................	3.53
นางสาวเสาวลักษณ์	ภู่ศรี...................................	3.53
นายปรัชญา	ประโมนะกัง..................................	3.52
นายณัฐดนัย	ลือมั่นคง.......................................	3.52
นางสาวอ�าไพ	เผ่าพงษา.....................................	3.52
นางสาวนุชจรินทร์	ปริยพงศ์พันธุ์.......................	3.52
นางสาววรรณนภาพร	สินสุวรรณ......................	3.51
นางสาวกุลธิดา	ศิริสันติวรกุล.............................	3.51
นางสาวปรายฟ้า	ปริชาติวัฒน์...........................	3.51
นายพงศกร	ทองพวง.........................................	3.51
นายพีระพล	รัตนสุข..........................................	3.51
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ปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑิต (การจดัการเรยีนรู)้

นางสาวธิติยา	เที่ยงธรรม...................................	3.49
นายอับดุลอาซิ	อะสัน........................................	3.49
นายภูสิทธิ์	เปลาเล............................................	3.49
นางสาวหทัยชนก	ซื้อชูทอง...............................	3.49
นายอรุชา	วุธิจักร...............................................	3.48
นายธนโชติ	จิ๋วสกุล............................................	3.48
นายสรรค์ชัย	คงมีทรัพย์....................................	3.47
นายวรากร	นามวงษ์..........................................	3.45
นางสาวจุฑาทิพย์	นิ่มเชียง.................................	3.45
นางสาวจีรวรรณ	หมื่นหาญ...............................	3.44
นางสาวอารียา	ตั้งจิตต์ธรรม..............................	3.44
นางสาวกนกวรรณ	โสไกร..................................	3.43
นางสาวณัฐฑริกา	ดวงสุวรรณ์...........................	3.42
นายบุริศร์ธรรศ	สันติกุล....................................	3.42
นางสาวพัชรมัย	ชาดา........................................	3.41
นายวชิรวิทย์	โสภน...........................................	3.41
นางสาวกัลยาณี	น�้าใจดี.....................................	3.41
นางสาวกนกวรรณ	เจริญผล..............................	3.41
นางสาวภูษิตาภัค	กองเงิน.................................	3.39
นางสาวนภาพร	โชติทองทิพย์...........................	3.39
นายเชษฐพงศ์	สีลางาม......................................	3.39
นางสาวธนาวรรณ	พูลสวัสดิ์..............................	3.39
นางสาวนิภาพร	กลิ่นซ้อน..................................	3.38
นางสาววนิฎา	ฮวบบางยาง...............................	3.37
นางสาวเนตรนัทธิ์	พานทอง..............................	3.37

นายวีรศักดิ์	เสงี่ยมทรัพย์...................................	3.37
นางสาวณัฐญา	เอนกนันท์.................................	3.36
นายวัชราวุฒิ	กิ่งบู..............................................	3.36
นายอนุกูล	ก้อนทอง..........................................	3.36
นางสาวประภัสชา	อุบล.....................................	3.36
นายปิยปรีดา	กงแก้ว.........................................	3.34
นายทินภัทร	สารทอง........................................	3.34
นายไพฑูรย์	ชาติสุคนธรัชต์................................	3.33
นางสาวพัณณิตา	อสิพงษ์..................................	3.33
นายนเรศ	ประยุทธ์ธรรม....................................	3.33
นายวันต์ธน	โสขุมา............................................	3.33
นางสาวกัญญาณัฐ	บึ้งสลุง.................................	3.32
นางสาวรุ่งนภา	วังสาร.......................................	3.31
นางสาวอรุโณทัย	จันทรมิต................................	3.31
นางสาวณลิลตา	เทียมหิรัณย์โสภิต....................	3.31
นางสาวบุษกร	ปลั่งกลาง...................................	3.31
นางสาวสุปรียา	บุญตา.......................................	3.30
นางสาวเบญจพร	เฉยฉิน...................................	3.30
นางสาวกรองกาญจน์	เกตุเนตร.........................	3.30
นางสาวปภัสสร	ชวดรัมย์...................................	3.30
นายนันทิภาคย์	ช่างเสนาะ.................................	3.30
นางสาวเทียรงาม	ฉิมเกตุ...................................	3.28
นางสาวรวิกานต์	มีสุข........................................	3.27
นางสาวประภาพร	พวงส�าลี...............................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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137

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
วทิยำเขตศรรีำชำ

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา	 เป็นวิทยาเขตแห่งหนึ่ง 

ทีม่กีารเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เพือ่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม 

และการท่องเที่ยวของประเทศไทย	ตั้งอยู่ที่	 อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	 	 มีพื้นที่

จ�านวน	199	ไร่

	 เมือ่	พ.ศ.	2539	คณะรฐัมนตรไีด้อนุมัติโครงการจดัต้ังวทิยาเขตศรรีาชา	 

โดยมีโครงการจดัตัง้คณะทรพัยากรและสิง่แวดล้อม	 โครงการจดัต้ังคณะวทิยาการจดัการ	 

โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 ทั้งนี้โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการ

จัดการ	 ได้เปิดรับนิสิตสาขาการจัดการ	 สาขาการตลาด	 การโรงแรม	 ในปี 

การศึกษา	2539	เป็นรุ่นแรก	ปี	พ.ศ.	2542	คณะวิทยาการจัดการ	คณะทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม	 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการอนุมัติจากมติของ 

สภามหาวิทยาลัยให้เป็นคณะวิชาที่เกิดจากการแบ่งส่วนราชการภายในของ 

วทิยาเขตศรรีาชา	ตามประกาศสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์		ลงวันที	่29	ธันวาคม	 

พ.ศ.	 2542	 	 เพื่อด�าเนินการเรียนการสอนให้แก่นิสิต	 ณ	 วิทยาเขตศรีราชา	 

จึงถือว่าวันที่	 29	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2542	 เป็นวันที่วิทยาเขตศรีราชา	 เป็นวิทยาเขต 

สมบูรณ์ตามกฎหมาย	 ที่ระบุว่าวิทยาเขตจะสมบูรณ์ต้องประกอบด้วย	 คณะวิชา 

จ�านวน	 2	 คณะวิชาขึ้นไป	 วิทยาเขตศรีราชาได้รับอนุมัติเป็นวิทยาเขตล�าดับที่	 3	 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		 

เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2542

	 ปัจจุบัน	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา	 เปิดการเรียน 

การสอนใน	5	คณะ	ได้แก่	คณะวิทยาการจัดการ,	คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา		 

(เดิมชื่อ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม),	คณะวิทยาศาสตร์	ศรีราชา	(เดิมชื่อ	คณะ 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม),	 คณะเศรษฐศาสตร์	 ศรีราชา	 (เดิมชื่อ	 วิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา	 ศรีราชา)	 และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ	 (เดิมชื่อ	 วิทยาลัย 

พาณิชยนาวีนานาชาติ)

137
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (การขนส่งทางทะเล)

นางสาวมนัสนันท์	เกษกล้า................................	3.48
นางสาวหทัยกาญจน์	ศึกก�าปัง...........................	3.45
นางสาวอรอุมา	ไชยพันธ์...................................	3.45
นายคณุตม์	ชูไชย...............................................	3.42
นายจิรพงศ์	คงสะอาด.......................................	3.42
นางสาวตลินทรีย์	ยินดีโสตร..............................	3.40
นางสาวสิรภัทร	ศรีวารีรัตน์...............................	3.39
นางสาวยุพาวดี	นาคเจริญ.................................	3.36
นางสาวชลธิชา	ทองพุ่ม.....................................	3.35

นางสาวปรียานุช	เปรมสมาน.............................	3.89
นางสาวอริยา	ฟองสมุทร์...................................	3.70
นางสาวสุธาสิณี	ศรีสังข์.....................................	3.68
นางสาวจินตนา	ทองล่า.....................................	3.65
นางสาวกนกพร	ทองเขื่อนขันธ์..........................	3.62

นายชัพวิชญ์	กลับฉิ่ง..........................................	3.35
นายรัตนโชติ	ขันภาษี.........................................	3.34
นางสาวชนิกานต์	คงเลิศ....................................	3.30
นางสาววันวิสาข์	ใจแข็ง.....................................	3.30
นางสาวเกษราภรณ์	ต๊ะปัญญา..........................	3.28
นางสาวอันดามัน	ดีอ่อน....................................	3.27
นายวราชัย	ภูมิดี................................................	3.26
นายปิยะตุลย์	เกษสกุล.......................................	3.25
นางสาวลีน่า	ศิริบุญหลง....................................	3.25

นางสาวธนวรรณ	โนรี........................................	3.60
นางสาวปราณปรียา	หัสดี..................................	3.59
นางสาวจิราพัชร	แก้วรัตน์.................................	3.57
นายชยุติ	ถาวรวิริยะหิรัญ..................................	3.50

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์การเดนิเรอื)

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมต่อเรือและเครือ่งกลเรอื)

นายอาลีฟ	บูงอสายู...........................................	3.46
นายพสธร	บัวทอง.............................................	3.33
นายกฤษฏิ์	ศรีศักดาราษฎร์...............................	3.30
นายบุตรนาท	ดอนแนไพร.................................	3.30

นายธวัชชัย	เอ็นดู..............................................	3.70
นายปริวรรต	เพชรมณี.......................................	3.68

นายมูฮ�าหมัด	นิจิ...............................................	3.25

นายณัฐวัตร	ไทยทอง.........................................	3.29
นายกรันย์พล	พัฒน์กิตติสกุล............................	3.25
นายศุภเดช	โตศักดิ์ภราเลิศ...............................	3.25
นายชัยวุฒิ	รัตนสิทธิ์..........................................	3.25

นายจักรกฤษณ์	เวสกามา..................................	3.65

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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คณะวิทยำกำรจัดกำร

Glorification
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การเงินและการลงทนุ)

นางสาวอังควิภา	จันทร์อยู่.................................	3.47
นางสาวชุติมา	ธนรังสีกุล...................................	3.43
นางสาวกัญญาณัฐ	วธาวนิชกุล..........................	3.41
นางสาวพิจิตรา	อมรวชิรกุล...............................	3.40
นางสาวกนกวรรณ	ตันธนวงส์...........................	3.39
นางสาวศุภนิดา	พันธุ์พงษ์.................................	3.39
นางสาวปริยพัชร	มงคลหมู่................................	3.33
นายวรพล	วงษาพาน.........................................	3.32
นางสาวศิริภรณ์	ชมโคกสูง................................	3.31
นางสาวพรปวีณ์	หงษ์ค�าเมือง............................	3.31

นางสาววรรณิดา	อาจแก้ว.................................	3.85
นางสาวอินทิรา	อาชญาทา................................	3.74
นางสาวกุลรดา	ทองเกิด....................................	3.74
นายธนภาค	โชติกประคัลภ์...............................	3.73
นางสาวปวีณ์ธิดา	พุกจันทร์...............................	3.72
นางสาววรัญญา	ตระกรุดเงิน.............................	3.71
นางสาวธัญชนก	อิสริยเตชะ..............................	3.64

นางสาวจิตติมา	ตรีวานิชเศรษฐี.........................	3.31
นายศุภวิชญ์	เทียนศิริวงศากุล...........................	3.29
นายวรัตถ์		แตะกระโทก....................................	3.29
นายธีรชัย	ทองหงษ์...........................................	3.29
นางสาวเสาวลักษณ์	ประชุมรักษ์.......................	3.29
นายธนภัส	จ�าปาทอง.........................................	3.28
นางสาวสุมานัน	เทียนกระจ่าง...........................	3.27
นางสาวสิรีธร	เกษมศรี.......................................	3.27
นายภูริณัฐ	เกิดวิเศษสิงห์...................................	3.26
นางสาวสุดาพร	ศิริสุข........................................	3.26

นางสาวพฤกษา	สุดสงวน..................................	3.63
นายกษิตพัฒน์	เลิศศักดิ์เกษตร..........................	3.60
นางสาววิลาวัณย์	วิชัยศรี...................................	3.57
นายอัครเดช	วงศาสนธิ์......................................	3.54
นายโสภณวิชญ์	ดุลยธรรมภักดี..........................	3.54
นางสาวกานต์ธีรา	มาสุข....................................	3.51

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการ)

นางสาวภัทรีพันธ์	บ�าเพ็ญทาน..........................	3.45
นางสาววรรณณิดา	อาภรณ์ศรี..........................	3.44
นางสาวสุจิตรา	เนื่องเนาวนิตย์..........................	3.40
นางสาวปวันรัตน์	แสนประเสริฐ........................	3.40
นางสาวธนวรรณ	อาทิตย์ประทานพร................	3.38
นางสาววิภาพร	ท้วมสมบูรณ์.............................	3.37
นางสาวเพ็ญเพชร	ค�ากอง..................................	3.34
นางสาวอารยา	แก้วอุดร....................................	3.34

นายปารเมศ	ยิ่งฉ้วน..........................................	3.54

นางสาวพาสินี	สิงห์คาน.....................................	3.33
นางสาวปาณิสรา	สุขสงคราม............................	3.31
นายธีระวัฒน์	แก้วค�ากอง..................................	3.29
นายณัฐพล	พิกุลทอง.........................................	3.28
นางสาวกนกวรรณ	มีชัยโย.................................	3.27
นางสาวศศิธร	เกื้อภักดิ์......................................	3.26
นายสุทธิพัฒน์	สุรวัฒนาวรรณ...........................	3.26

นางสาวโชษิตา	บัวอิ่น.......................................	3.50

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว)

นางสาวณิชาดา	บุตรยศเจริญ............................	3.49
นางสาวศรุตา	อานทิพย์.....................................	3.48
นางสาวธยานี	จ�ารูญพงษ์...................................	3.39
นางสาวมนสา	สุวรรณเย็น.................................	3.37
นางสาวณัฐริกา	นิรัตติศัยกุล.............................	3.36
นางสาววลาสินี	แก้วจบ.....................................	3.36
นางสาวเกวลิน	อินทรเสโน................................	3.35
นางสาวนิรมล	พงษ์พัฒนา.................................	3.33
นายกิตติชัย	ขจรไพบูลย์....................................	3.31

นายธีรพัฒน์	กันหาภัย.......................................	3.82
นางสาวศศิธร	แซ่จึง..........................................	3.82
นางสาวเมธาพร	แก้วจุมพล...............................	3.79
นายจักรพงษ์	รื่นหาญ........................................	3.72
นางสาวสุนิสา	ศรีนวล.......................................	3.70
นายลลิตพรรณ	ปรีดา........................................	3.70
นางสาวศศิวิมล	ละมุล.......................................	3.69

นางสาวสุพรรษา	ธนะสุข...................................	3.30
นางสาวบุษยา	สุทุม...........................................	3.30
นายชยพล	นิลคล�้า.............................................	3.29
นางสาวพัชรินทร์	ฝ่ายสิงห์................................	3.29
นางสาววราภรณ์	สุทธิพันธ์................................	3.28
นางสาววรรณกานต์	พิกุลโสม............................	3.27
นางสาวชุตินันท์	มานะสะสม.............................	3.26
นายธนเดช	ธรรมศิริ...........................................	3.26

นางสาวจรรยพร	รักยุทธ์....................................	3.67
นางสาวสราลี	พรหมมา.....................................	3.65
นายธนดล	แก้วโมรา..........................................	3.57
นางสาวมุจรินทร์	บุญเชิญ..................................	3.55
นางสาวภัทราพร	ทองแซมศิรวิชญ์....................	3.53
นายธ�ารงค์กุล	ฐิติเวศน์......................................	3.52

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการโลจสิติกส์)

นายวันเฉลิม	อัปมาเก........................................	3.48
นางสาววรกานต์	ประยูรแก้ว.............................	3.47
นางสาวรัตนาภรณ์	ทรัพย์ชู...............................	3.46
นางสาวพิชชาภรณ์	เบ้าทอง..............................	3.46
นางสาวพุธิตา	สุทธิอาจ.....................................	3.45
นางสาวมธุรดา	สุวรรณโน.................................	3.42
นางสาวจุฑารัตน์	ธะค�าวงษ์...............................	3.41
นางสาวสุทธิดา	แบงชัยภูมิ................................	3.39
นางสาวจุฬาลักษณ์	งามสม...............................	3.38
นางสาวบุษยมาศ	แก้วเหมือน...........................	3.37
นางสาวนิสารัตน์	น้อยสวัสดิ์..............................	3.34
นางสาวบุญยา	สุวรรณโณ.................................	3.33

นางสาวฐิติยา	อ่างสุวรรณ.................................	3.88
นางสาวจันทร์ทวรรณ์	พราวแดง.......................	3.87
นางสาวระวีวรรณ	บุญกิจ..................................	3.83
นางสาวธัญจิรา	ชนินทร์วณิชย์..........................	3.70
นางสาวจินตพร	ประภัทรานนท์........................	3.68
นางสาวรวิพร	เข็มศรี.........................................	3.66

นางสาวโชติกา	กิจไพบูลย์รัตน์...........................	3.33
นายชญานิน	เกษมทรัพย์...................................	3.33
นางสาวชุติกาญจน์	สุวรรณระ...........................	3.32
นายชยพัทธ์	อินสายเจริญพานิช........................	3.32
นางสาวรักษิณา	ทองธีรภาพ.............................	3.31
นางสาวสุพิชญา	นาคทองแก้ว...........................	3.28
นางสาวชลิตา	สุวรรณสิงห์.................................	3.28
นางสาวดาราวรรณ	พสุทันธ์..............................	3.26
นางสาวกนกวรรณ	สังขพันธ์..............................	3.26
นางสาววริศรา	ระพีกุล......................................	3.26
นายธนาทิป	พรรคติวงษ์....................................	3.25

นางสาววรรณกานต์	แสงทวี..............................	3.62
นายพงศ์ภัค	เกษมธีระสมบูรณ์..........................	3.58
นายนพฤทธิ์	นุชิตประสิทธิชัย............................	3.58
นายชนพร	ศรีหลง.............................................	3.57
นางสาวปาลิตา	สุขแท้.......................................	3.55
นางสาวธนาภรณ์	นักดนตรี...............................	3.50

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การตลาด)

นางสาวยมลพร	มิ่งขวัญ....................................	3.46
นายธนกร	เกตุแก้ว............................................	3.41
นายกวี	สิริญาตาวรโชติ.....................................	3.41
นางสาววัชราวรรณ	โทนประยูร.........................	3.40
นางสาวชฎาภรณ์	ไกรจันทร์..............................	3.37
นางสาวนรากร	คุ้มจุ่น.......................................	3.36

นางสาวณัฐธิดา	ศรีโรบล...................................	3.86
นางสาวชลลดา	พันทุมนันท์..............................	3.83

นางสาววันวิสาข์	คุ้มเมือง..................................	3.33
นางสาวสุปรีญา	อย่างกลั่น................................	3.32
นายศุภกฤต		เรืองมณีชัชวาล............................	3.30
นายธิติพันธ์	เขียวชะอุ่มงาม..............................	3.30
นายบัญญวัต	เจียรศรีเสถียร..............................	3.27

นางสาววริษฐา	จตุรวรรณ.................................	3.57
นางสาวธนพร	ตั้งรัตนวิชิต.................................	3.56

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัชบีรหิาร)

นางสาวพิมพิศา	ชนาวุธ.....................................	3.49
นางสาวจิรัชญาพร	คุณรัตนวรวงศ์....................	3.45
นางสาววันวิสา	บุญเชิด.....................................	3.43
นางสาวอรุณี	อัศวรุ่งเกษม.................................	3.42
นายศุภกฤต	งิ้วสระ...........................................	3.41
นายประกาศิทย์	แสงค�า....................................	3.41
นางสาวอารีพรรณ	เพ็ชรมาก............................	3.41
นางสาววิราวรรณ	สิงห์ชัย.................................	3.40
นายณัฐภาส	ประภาศิริ......................................	3.40
นางสาวกวินธิดา	บุญเเสน.................................	3.39
นางสาววรรณวิสา	เจ๊กมะดัน.............................	3.39

นายวัชรพล	สว่างอารมย์...................................	3.94
นางสาวสุกฤตา	หนูเกาะทวด............................	3.93
นายภูดิท	พลศิริ.................................................	3.91
นางสาววิชญาดา	บุญญานนท์...........................	3.84
นางสาวศศิกานต์	จั่นพา....................................	3.79
นายเปรม	ชัยขรรค์เมือง....................................	3.74
นายนราวิชญ์	นิตย์เจริญ....................................	3.71
นางสาวพิชญาภรณ์	เมตตาวิหารี.......................	3.68
นางสาววิภาวรรณ	ปานคง.................................	3.68
นางสาวณีรภัทร	อบชู........................................	3.67
นายชลิตพล	ประดับไทย...................................	3.66

นายปฏิญา	เอี่ยมสะอาด....................................	3.38
นางสาวจิณห์ชัญญา	มากเพ็ง.............................	3.38
นางสาวนันท์นภัส	เกียรติพัฒนานนท์................	3.37
นายภัทรวิชญ์	พรมชน.......................................	3.35
นางสาววริศรา	เสริมพงศ์...................................	3.35
นางสาวอธิตญา	สีหา.........................................	3.33
นางสาวสโรชา	ศิริแพทย์....................................	3.30
นางสาววริศรา	ติยะรัตนาชัย.............................	3.26
นางสาวภัทรรินทร์ธร	บุญอ่อน...........................	3.26
นางสาวณัฐฐินันท์	สุขเทียน...............................	3.25
นางสาวสรณ์สิริ	ธรรมโรจน์...............................	3.25

นายอภิสิทธ์	ศิริธนศักดิ์......................................	3.65
นางสาวปัญจม์พร	อุทัยรังศรีเลิศ.......................	3.64
นางสาวเมธาพร	แก้วเจริญ................................	3.64
นางสาวสุพิชชา	พรชัยทวีโชค............................	3.63
นางสาวสุดารัตน์	เพลินไพรเย็น.........................	3.62
นางสาวณัฏฐรินีย์	วงษ์มา..................................	3.59
นางสาวปิยมาภรณ์	กาญจนเกตุ.........................	3.58
นางสาวสาธินี	สารภี..........................................	3.56
นางสาวปราญชลี	ไทยค�า...................................	3.56
นายรุ่งนิรันดร์	จิตอาวร......................................	3.56
นางสาวนิชาภา	สิทธิพันธ์..................................	3.50

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (ธรุกจิระหว่างประเทศ)

นางสาวเบญจวรรณ	ค�าเงิน...............................	3.49
นางสาวธิดารัตน์	ปิติวราธนกุล..........................	3.44
นางสาวณัฐธิฌา	สิงห์อินทร์...............................	3.41
นางสาวนภสร	ทิพย์ทวีชาญ...............................	3.39
นางสาวอรอุษา	ละมุลเรียบ...............................	3.38
นางสาวจิราภรณ์	จันทร์ทิพย์.............................	3.38
นางสาวณัฐอารี	สืบราช.....................................	3.35
นางสาวอารียา	โชติจันทึก.................................	3.34
นายคุณานนท์	เสรีรักษ์......................................	3.34

นางสาวศรสวรรค์	ชินโน....................................	3.80
นางสาวพลอยพรรณ	ปรีชาจารย์.......................	3.74
นางสาวจุฬาลักษณ์	ครองแก้ว...........................	3.70
นายประจักษ์	โพธิ์เหลือ.....................................	3.67
นางสาวภคนันท์	สุขประสิทธิ์.............................	3.64

นางสาวจุฬามณี	ค�าเอี่ยม..................................	3.32
นายสิรนาถ	กลิ่นบัว...........................................	3.31
นางสาวภัทรานิษฐ์	ธนาศิริสินวรกุล...................	3.31
นายไตรฉัตร	ซ้วนละลิ่ม.....................................	3.30
นางสาววิภาดา	แพ่งพนม..................................	3.29
นางสาวอมรรัตน์	พุ่มบัว.....................................	3.29
นางสาวแสงแก้ว	พรหมโณ................................	3.28
นางสาวพิมพลอย	ภู่ถาวร..................................	3.26
นางสาวภัทรสิริ	พรมภักดิ์..................................	3.25

นางสาวจุฑามาศ	บุราคร...................................	3.61
นางสาวศศิธร	ทวีพรสวรรค์...............................	3.60
นายณรงค์ฤทธิ์	จิตวิริยนนท์...............................	3.58
นางสาวชนิสรา	โกสัลล์วัฒนา............................	3.54
นางสาวบุญญิสา	พ้นพาล...................................	3.52

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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คณะวิทยำศำสตร์	ศรีรำชำ

Glorification
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (คณติศาสตร์ประยุกต์)

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เคม)ี

นายชลธิศักดิ์	นาใจนึก.......................................	3.40
นางสาวนลินี	กิจสิพงษ์......................................	3.36

นายณัฐพงศ์	ผิวรัตน์..........................................	3.41

นางสาวอาทิตยา	แซ่ด่าน...................................	3.53

นางสาวนิชนันท์	อินทรมงคล.............................	3.76

นางสาวณิชากร	เนาวโอภาส.............................	3.27
นายวันชนะ	กล�่าบุญสวัสดิ์................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

นายสกฤษฏ์	ไทยแสนทา...................................	3.44
นางสาวสินีนาถ	ธรรมปราณีสุข.........................	3.37
นายกิตติศักดิ์	แซ่แต้..........................................	3.30

นายปิ่นเกล้า	สาดี..............................................	3.62
นางสาวนันทัชพร	เรืองสุวรรณ..........................	3.60

นางสาวธัญธร	เกียรติก้องพงศา.........................	3.86
นายพีรพล	อ้นมณี.............................................	3.81

นายเฉลิมชัย	วงษ์พันเสือ...................................	3.28
นางสาวนาริณี	ศรีเหลา......................................	3.25

นางสาวปวรวรรณ	ศรีประเทือง.........................	3.55

นางสาวฐาปนี	หนูยิ่ง..........................................	3.79
นางสาวชาลิสา	กลัดแพ.....................................	3.64

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2



159

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

ปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม)

นายนันทพงศ์	สมสุขหวัง...................................	3.49
นางสาวสุกาญฎา	อรรถศิริปัญญา......................	3.49
นายชิโนภาส	เมืองไทย......................................	3.48
นางสาวเมธาวดี	ชัยมงคล..................................	3.47
นางสาวนันท์นภัส	จงเจริญ................................	3.44
นายคมชาญ	อุส่าห์ฤทธิ์.....................................	3.43
นางสาวธัญญารัตน์	ใจเป็นใหญ่.........................	3.42
นายวิชา	เนาถาวร.............................................	3.41

นางสาวศตนันท์	สุวรรณพิทักษ์.........................	3.45
นางสาวพรธิดา	สุขจิตร......................................	3.43
นางสาวนุชรวี	ลีละทีป.......................................	3.36

นางสาวปานวาด	ปัดทุมแฝง..............................	3.39
นางสาวรุจิรา	เกษมสุข.......................................	3.39
นายณัฐพล	คงใจดี.............................................	3.35
นางสาวชิดชนก	แสงอ�านาจ..............................	3.33
นายณัฐภาส	จาริยะพงศ์สกุล.............................	3.32
นายเกรียงไกร	กาญจนอักษร.............................	3.29
นางสาวธิดาวรรณ	คันธชัย.................................	3.27

นายอนุชา	อยู่ลอง.............................................	3.33
นางสาวปภานิช	เพ็งเพชร..................................	3.30
นางสาวอังคณา	เรืองแจ่ม..................................	3.28

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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คณะวิศวกรรมศำสตร์	ศรีรำชำ

Glorification
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ)

นางสาวปาจรีย์	วิยาสิงห์....................................	3.49
นายกฤษฎาพันธ์	ส�าอางค์..................................	3.47
นายจีรพงษ์	จรัญพงษ์........................................	3.41
นายกิตติภัฎ	ค�าลือ............................................	3.37

นายญาณพัฒน์	พิษณุวัฒนศักดิ์.........................	3.55

นายพาราฤทธิ์	นิยมวานิช..................................	3.81
นายสหัสวรรษ	กล้าเผชิญโชค............................	3.73

นายธนภูมิ	โอศิริ................................................	3.34
นายแทนไท	อินทญาติ.......................................	3.31
นายภควัต	ตะเภาพงษ์.......................................	3.30
นายชัยนันท์	ปุณศรี...........................................	3.26

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์)

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมโยธา)

นางสาวญาณิศา	สุวรรณพิทักษ์.........................	3.48
นายณัฐพงษ์	ปัตติสิงห์.......................................	3.39
นายรัชโยธิน	ศิริธีรพัฒน์....................................	3.32

นายธีรพัฒน์	นัยวิริยะ........................................	3.35
นายเอกชัย	ลาภอนันต์......................................	3.30

นายสาริน	กาญจนพันธุ.....................................	3.69
นางสาวสุชานันท์	ฤทธิวิชัย................................	3.68

นางสาวณัฐวิภา	ศรีสุวรรณ................................	3.31
นายสหัสวรรษ	จรีชัยโยธิน.................................	3.27

นางสาวชโลทร	ผลประเสริฐ..............................	3.29

นายทรัพย์เพิ่ม	ป้องกัน......................................	3.56

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมอตุสาหการและระบบ)

นางสาววิภรพรรณ	จี๋วิละ..................................	3.42
นางสาวสุวิมล	อนันต์.........................................	3.37

นายกิตติวัฒน์	ราชคฤห์.....................................	3.30
นางสาวจิดาภา	ด้วงมี........................................	3.29

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours
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คณะเศรษฐศำสตร์	ศรีรำชำ

Glorification
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต

นางสาวอทิตยา	วีระศิลป์...................................	3.85
นางสาวนภัสวรรณ	จ�านงค์ผล...........................	3.78
นางสาวพิยดา	ธงอาษา......................................	3.77
นางสาวศุภจารี	พลตรี.......................................	3.73
นางสาวสิรินยา	กมลคร.....................................	3.70
นายปรรณพัชร์	อัฑฒ์หิรัณย์กุล.........................	3.69
นางสาวลลิดา	นุ้ยคง..........................................	3.69
นางสาวภัคจีรา	บุญชิต......................................	3.67
นายพีรดนย์	มั่นเจริญพร...................................	3.65
นายจักราวุธ	เพชรที่วัง......................................	3.65
นายศุภกฤต	แก้วสันเทียะ..................................	3.64
นายธนเดช	กลิ่นสุบรรณ....................................	3.64
นายชนกันต์	รินทา............................................	3.62
นางสาวณัฐพร	เกษมปิติ....................................	3.61
นางสาวกนกภรณ์	ชาติประสิทธิ์........................	3.59

นายณัฐวัชร	อารีกุล...........................................	3.58
นางสาวดลพร	จอมพุทรา..................................	3.56
นางสาวภาณิศา	สาระโมฬี.................................	3.56
นางสาวจิดาภา	จ�ารูญศิริรุ่งโรจน์.......................	3.55
นางสาวปภาวี	สุรวัฒนาวรรณ...........................	3.54
นายกิตติวินท์	พลอยท�า.....................................	3.53
นางสาวรพีพัฒน์	ทองค�า....................................	3.52
นางสาวภคกุล	แจ่มจ�ารัส...................................	3.52
นายสาธิต	ค�าลือ................................................	3.51
นางสาวณัฐริการ์	ภิรมย์.....................................	3.51
นางสาวมนลดา	ปัทมนาวิน................................	3.50
นางสาวเพียงรวี	วีระวรรณ................................	3.50
นางสาวจุติพร	จิตร์พริ้ง......................................	3.50
นายคุณัชญ์	กลิ่นก�าธรกุล..................................	3.50
นายจักรพงษ์	ไชยชาติ.......................................	3.50
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ปรญิญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต

นางสาวปิยพัฒน์	แป้นเหมือน............................	3.49
นางสาวกานต์รวี	เรือนอินทร์.............................	3.49
นางสาวศิริกัญญา	ปาลคเชนทร์.........................	3.46
นางสาวสานิตย์	แจ่มใส......................................	3.45
นางสาวอธิตยา	สวนปรางค์...............................	3.45
นายณัฐวิชช์	จีรพัฒน์ดิษกุล...............................	3.44
นางสาวเพชรราพร	ทวีกัลป์...............................	3.43
นางสาวสิตานันท์	รัฐประสาท............................	3.38
นางสาวชุติกาญจน์	วัฒขาว...............................	3.37
นางสาวนิชดา	เพิ่มพูล.......................................	3.37
นางสาวสุพัตรา	สุพานิช.....................................	3.36
นายเกียรติก้อง	เครือแป้น.................................	3.33
นางสาวณัฐพร	ปรีชา.........................................	3.33
นางสาวปณิตตา	คือสันเทียะ.............................	3.32

นางสาวอภิชา	หนันอ้าย....................................	3.32
นางสาวปริยาภัทร	จันทร์อ่อน...........................	3.31
นางสาวธิดาขวัญ	แด็ดเก็ดร...............................	3.31
นางสาวนฤนาถ	สุทธิวัฒนก�าจร.........................	3.31
นางสาวจันทิมา	สมพร.......................................	3.31
นางสาวสุพิชชา	รัตนพันธ์..................................	3.30
นายภัทรกร	ทรงยศ...........................................	3.29
นายณัฏฐจักร์	สัจภาพพิชิต................................	3.28
นางสาวหทัยรัตน์	ศรีชาย...................................	3.28
นายจิรภัทร	จับปรั่ง...........................................	3.28
นางสาวณัฐณิชา	อิสโร.......................................	3.28
นางสาวอภิชญา	นิ่มทอง....................................	3.28
นายธนรัฐ	ยะฆะเสม..........................................	3.27
นายชาคริต	สุขเกิด............................................	3.26

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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163

มหำวิทยำ
ลัยเกษตรศำสตร์

วทิยำเขตเฉ
ลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ	จงัหวดัสกลนคร	 

เป็นวิทยาเขตแห่งหนึ่งที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

เพือ่ตอบสนองต่อการกระจายตวัของท้องถิน่ทางภูมิภาคอสีาน	 ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอเมอืง 

สกลนคร	 จังหวัดสกลนคร	 มีพื้นที่ประมาณ	 4,000	 ไร่	 และหนองหารน้อย 

ที่จะพัฒนาเป็นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ	มีพื้นที่ประมาณ	700	ไร่

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ	จงัหวดัสกลนคร	 

เป็นวิทยาเขตที่	 4	 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เมื่อเริ่มก่อตั้งวิทยาเขต 

ในปี	2538	 ได้ใช้ชื่อว่า	วิทยาเขตสกลนคร	 (ภูพานกาญจนาภิเษก)	 	ต่อมาในวันที่	

15	สงิหาคม	พ.ศ.	2539	ได้รบัพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 

เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนคร		 

พร้อมทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้	 ตราสัญลักษณ์งานฉลองราชสมบัติ 

ครบ	50	ปี	ประดิษฐานที่อาคารบริหารของวิทยาเขตเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย

	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัด

สกลนคร	 เปิดสอน	 4	 คณะ	 ได้แก่	 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร,	 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์,	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 และ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
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163

มหำวิทยำ
ลัยเกษตรศำสตร์

วทิยำเขตเฉ
ลิมพระเกียรติ

จังหวดัสกลนคร

	 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ	จงัหวดัสกลนคร	 

เป็นวิทยาเขตแห่งหนึ่งที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

เพือ่ตอบสนองต่อการกระจายตวัของท้องถิน่ทางภมูภิาคอสีาน	 ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอเมอืง 

สกลนคร	 จังหวัดสกลนคร	 มีพื้นที่ประมาณ	 4,000	 ไร่	 และหนองหารน้อย 

ที่จะพัฒนาเป็นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ	มีพื้นที่ประมาณ	700	ไร่

	 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ	จงัหวดัสกลนคร	 

เป็นวิทยาเขตที่	 4	 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เมื่อเริ่มก่อตั้งวิทยาเขต 

ในปี	2538	 ได้ใช้ชื่อว่า	วิทยาเขตสกลนคร	 (ภูพานกาญจนาภิเษก)	 	ต่อมาในวันที่	

15	สงิหาคม	พ.ศ.	2539	ได้รบัพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนคร		 

พร้อมทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้	 ตราสัญลักษณ์งานฉลองราชสมบัติ 

ครบ	50	ปี	ประดิษฐานที่อาคารบริหารของวิทยาเขตเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย

	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัด

สกลนคร	 เปิดสอน	 4	 คณะ	 ได้แก่	 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร,	 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์,	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 และ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
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คณะทรัพยำกรธรรมชำติ
และอุตสำหกรรมเกษตร

Glorification
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (ทรพัยากรเกษตร)

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (ทรพัยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)

นางสาวธยานี	โสภาจร.......................................	3.49
นางสาวโรสมีย์	แวนะไล....................................	3.47
นางสาวพรวิภา	สังสมานันท์..............................	3.46
นายชิณกร	ปาระพรม........................................	3.44
นางสาวนุชรินทร์	ปัญญาทิพย์...........................	3.43

นางสาวสุกานดา	อุ่นชัย.....................................	3.76
นายปิยะพงษ์	แสนโคตร....................................	3.70
นางสาวจิราพร	พึ่งไพศาล..................................	3.62

นางสาวนัฐยา	ค�าหยอด.....................................	3.85
นางสาวชรินรัตน์	เเสงสว่าง...............................	3.75
นางสาวนิภาพร	งิ้วไชยราช................................	3.69
นางสาวศันสนีย์	ตุ้มกุล......................................	3.57

นางสาวณัฏฐนันท์	กัญญาพันธ์..........................	3.49
นางสาวอาอีเสาะห์	สะอุ....................................	3.49
นายวัศพล	เทียนบาง.........................................	3.42
นางสาวอุทัย	อุทัยลี...........................................	3.40
นางสาวนฤมล	มั่งมี............................................	3.39
นายเจษฎา	สานยศ............................................	3.27

นางสาววราภรณ์	ศรีเทพ...................................	3.42
นางสาวธมลวรรณ	เถาบุญ................................	3.41
นางสาวณิชารีย์	วีระสิงห์...................................	3.41
นางสาวบุษบา	ส�าเภากิจ...................................	3.38

นายธีระวัฒน์	จันทโคตร....................................	3.55
นายจิรภัทร	นาโสก............................................	3.54
นายปวีย์	จะริรัมย์..............................................	3.53

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยกีารอาหาร)

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (ประมง)

นางสาวณิชาพา	เท่าสิงห์...................................	3.49
นางสาววิชิตา	อิติบุดตา.....................................	3.47
นางสาวกนกวรรณ	ปรีชาเสถียร........................	3.46
นางสาวรามนารี	ผมศักดิ์...................................	3.42

นางสาวฐิตยา	ฮุนวัฒนกุล..................................	3.85
นางสาวมนัสนันท์	เหมือนศรี.............................	3.54

นายอิทธิ	มณีรัตน์..............................................	3.34

นางสาววนัชดา	พูนเพิ่ม.....................................	3.38
นางสาวกมลลักษณ์	โนนนาแซง.........................	3.36
นางสาวสุภาพร	บุญจั้ง.......................................	3.26

นายมนวรรธน์	ไหวพริบ.....................................	3.52

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (สตัวศาสตร์)

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (อาหารปลอดภยัและโภชนาการ)

นางสาวอัญญานี	ค�าฤาชา..................................	3.43
นางสาวสุชาดา	บันดิษเสน.................................	3.43
นายอภิสิทธิ์	พลราชม........................................	3.41
นางสาววรลดา	ศรีสรรค์....................................	3.39
นางสาวเมธาศิณี	จงน้อมกลาง...........................	3.33

นายนนทวัฒน์	บุตรโท.......................................	3.84
นางสาวกมลชนก	โทนค�า..................................	3.80
นางสาวภควดี	พวงแก้ว.....................................	3.73

นางสาววิไลลักษณ์	บุญทศ................................	3.72 นางสาววินัดดา	สิงศักดา...................................	3.35

นางสาวรพีพรรณ	หอมจันทร์............................	3.33
นางสาวดวงหทัย	ฉายละออ..............................	3.29
นายสุรกาญจน์	คานเพชรทา..............................	3.27
นายทินกร	สายยางห้า.......................................	3.26
นางสาวณัชชา	ปากคีบทอง...............................	3.26

นางสาวกรรณิกา	แจ่มบาน................................	3.64
นายพีรพัฒน์	พาพันธุ์.........................................	3.64

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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คณะวิทยำศำสตร์
และวิศวกรรมศำสตร์

Glorification
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมปีระยกุต์)

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

นางสาวจิรชยา	ศัทธาคลัง..................................	3.42

นางสาวฐานันดร	ชัยปัญญา...............................	3.81
นางสาวทิชชา	อัตเสน........................................	3.78

นายพิชญุตย์	โคตรสุโน......................................	3.71
นางสาวสุจิตรา	แสนสุริวงค์...............................	3.61
นายคีตลักษณ์	เเก้วมาลา...................................	3.50

นายพงศภัค	อนันตปัญญา.................................	3.37
นายณรงค์	ดนตรี...............................................	3.35
นายธีรภณ	สุขแสงเปล่ง.....................................	3.29

นางสาวแทสติยา	ปรนศรี..................................	3.35

นางสาวมานิตา	ธรรมภัทรปัญโญ......................	3.78

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร์)

นายสรวิศ	กิ่งมาลา............................................	3.29
นางสาวกนกวรรณ	จันทะพรหม........................	3.25

นายหฤทธิ์	ศรีมุกดา...........................................	3.91
นายภูวนัย	สิงห์นาครอง....................................	3.64
นายพุฒิพงศ์	รุ้งแสงเจริญทิพย์..........................	3.58
นายพรชัย	สอนส�าโรง........................................	3.57
นายนิติภูมิ	ใยปางแก้ว.......................................	3.55

นายพัทธนันท์	เลาหวิโรจน์................................	3.67
นายสนายุทธ	ต้นพนม.......................................	3.67

นายชานน	เขื่อนศรี............................................	3.46
นายวรายุทธ	อิ่มเอิบ..........................................	3.44
นางสาวธิดารัตน์	พรมอุดม................................	3.38
นายศุภฤกษ์ชัย	อินธิแสง....................................	3.36
นายพีรณัฐ	ยืนยง...............................................	3.36

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

2

นายกันตภณ	หอทอง........................................	3.60

นายวุฒินันท์	ปรางมาศ......................................	3.31
นางสาวนลินภัสร์	ภิศักดิ์ธนากูล.........................	3.31
นางสาววิภาดา	ศิริสุทธิ์......................................	3.30
นางสาวอมิตา	กิ้วภาวัน.....................................	3.30
นายณัฐพนธ์	ฐิติภัค............................................	3.26

C
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลติ)

นายธนานัส	กนกกูล..........................................	3.46
นายธนากร	พาลี................................................	3.44
นายณัฐดนัย	จอมค�าศรี.....................................	3.37
นางสาวบังอร	ศรีสุพรม.....................................	3.37
นายธนาวุฒิ	ยุทธไกร.........................................	3.36
นางสาวรัตติยาภรณ์	เหล่าสิม............................	3.34

นางสาวธนัชชา	งามสอาด.................................	3.88
นายวัชรินทร์	ศรีสุนนท์......................................	3.77
นายกิตติศักดิ์	เสลไสย์.......................................	3.76
นายธนัทเทพ	เวทยะเวทิน.................................	3.68
นายฉัตรชัย	สร้อยเสน.......................................	3.63

นางสาวอภิญญา	พูดเพราะ...............................	3.34
นายไกรศร	คงสีดา.............................................	3.33
นายณัฐวุฒิ	คนหมั่น...........................................	3.31
นายบัณฑิต	พิมขาลี...........................................	3.28
นายสุธี	อินโสม...................................................	3.26

นายอภิสิทธิ์	ชาติล�า...........................................	3.60
นายธนานนท์	โซ่เงิน..........................................	3.58
นายวุฒิพงศ์	สาบัว.............................................	3.54
นางสาวอรนภา	หนองหิน..................................	3.54

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า)

นายเชิดชัย	เเก้วอุดม.........................................	3.52
นางสาวณัฐกานต์	ชินวงษ์..................................	3.51

นายนภัสกร	พ่อค้าไทย......................................	3.36
นายอภิสิทธิ์	พระกัตติยะ...................................	3.33
นางสาวฟาตีเม๊าะ	กาซอ....................................	3.30
นายณัฐนนท์	นาคเงิน........................................	3.30
นายเฉลิมชัย	มะณีโชติ.......................................	3.30

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นายขัตติยะ	ดอกบัว...........................................	3.50

นายณัฐพล	สาลีรัมย์..........................................	3.26
นายศิกษก	สงวนรัตน์........................................	3.25
นายอาทิตย์	ผมไผ..............................................	3.25
นางสาวภัทรวดี	ปานบุตร..................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมโยธา)

นางสาวกัญญา	เหนือบุตดา...............................	3.42นายสายฟ้า	บุญสมศรี........................................	3.58

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

C
S
C
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมอตุสาหการ)

นางสาวณัฐธิดา	ผสมทรัพย์...............................	3.45
นายมงคล	วรารัตน์............................................	3.40
นายวิทยา	ปาปะตัง...........................................	3.37

นางสาววันวิสา	ค�ารัง.........................................	3.96
นางสาวกนกพร	พูลเพิ่ม....................................	3.79
นายสุรชัย	กดสาพรมมา....................................	3.63

นางสาวกฤตยา	เขจรดวง...................................	3.35
นางสาวสุภาภรณ์	กาวรรณ...............................	3.31

นางสาวบานเย็น	แสงอืด...................................	3.61
นายณรงค์ศักดิ์	สาระพงษ์.................................	3.59

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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C
S
C

คณะศิลปศำสตร์
และวิทยำกำรจัดกำร

Glorification
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญานติิศาสตรบณัฑติ

นางสาวธัญยาลักษณ์	สุจริต...............................	3.47
นางสาวอรพรรณ	ชัยชะนะศรี...........................	3.46
นางสาวปิยะวรรณ	แดงประพันธ์.......................	3.46
นางสาวธนิษฐา	จันแดง.....................................	3.46
นางสาวจิราวรรณ	พันพิลา................................	3.43
นางสาววิมลพรรณ	ค�าวันดี...............................	3.42
นางสาวชวิศา	ศรีนุกูล........................................	3.42

นางสาวเบญจกาญจน์	เสมแก้ว.........................	3.75
นางสาวพนิตา	จันมี...........................................	3.72
นางสาวไอซ์ลดา	สุตะโคตร................................	3.70
นางสาวจิรัชชา	อังกูรธนาวณิชย์........................	3.67
นายคงกฤตย์	พรหมทอง....................................	3.64
นายยุทธนา	ไยสาร............................................	3.63
นางสาวอุไรรัตน์	จ�าปาหอม...............................	3.61
นายอภิสิทธิ์	พงษ์พิศ.........................................	3.59

นางสาวพิมพ์พลอย	นีละพันธ์............................	3.35
นางสาวปัณณ์วรัชญ์	สิทธิสัตย์...........................	3.34
นางสาววรรณกร	เที่ยงมนต์...............................	3.32
นางสาวอุมารินทร์	รุ่งจรัส..................................	3.30
นางสาวจินดารัตน์	สุขสบาย..............................	3.26
นายรัฐวุฒิ	สาขามุละ.........................................	3.26
นางสาวน�้าฝน	ทองค�า.......................................	3.25

นางสาวศิริพร	มุลสาโคตร.................................	3.58
นายวีระพงษ์	ใยพันธ์.........................................	3.55
นายเอกชัย	ทอนฮามแก้ว..................................	3.55
นายผดุงเดช	เชื้อดวงผูย.....................................	3.55
นายสหัสวรรษ	ดีบ้านโสก..................................	3.53
นายปรมินทร์	พิมพรภิรมย์................................	3.53
นางสาวนิธิกาญจน์	กัลยาสน.............................	3.52
นายภคพล	เรืองฤทธิ์..........................................	3.51

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว)

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การเงิน)

นางสาวกุลธิดา	ตันอารี......................................	3.95
นายอธิป	มงกุฎ..................................................	3.90
นางสาวพิชญา	เฮงฮะสุน...................................	3.78
นางสาวณัฏฐณิชา	ศรีสวัสดิ์...............................	3.77
นางสาวเบญจมาศ	เคยชัยภูมิ............................	3.74
นางสาวปิยะพร	ส่งเเสง.....................................	3.71
นางสาวทิมพิกา	โพธิ์โคตร.................................	3.69
นายธีรพล	สายเสมา..........................................	3.68

นางสาวสว่างจิตร	ปกป้อง..................................	3.43

นางสาวชนากานต์	ป้องกัน................................	3.65
นางสาววิละดา	ค�าภูษา......................................	3.60
นางสาวสุณิสา	อินทริง.......................................	3.59
นางสาวนันทิยา	เจริญวงษา...............................	3.58
นางสาวพรสวรรค์	สีน�้าจ้อย...............................	3.57
นายวิษณุ	ชนะดี................................................	3.55
นางสาวสุชาวดี	สุดสวาท...................................	3.51

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการ)

นางสาวฐิติมากร	โพธิโคตร................................	3.29

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

C
S
C

นายอภิรักษ์	บุญชาญ.........................................	3.27
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ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว)

นางสาวสุวนันท์	ลันไธสง...................................	3.49
นางสาวศิรินภา	วิลาจันทร์.................................	3.48
นางสาวหทัยรัตน์	จิตรแม้น...............................	3.45
นางสาวสุกัญญา	บุญมา.....................................	3.44
นางสาวพิญชนาฎ	แสงนิกุล...............................	3.44
นางสาวสุพัฒตรา	ศรีชอุ่ม..................................	3.43
นางสาวปิยะธิดา	ทศลา.....................................	3.42
นางสาวแพรพลอย	จันทร์ดี...............................	3.41
นางสาวศรินดา	ปานไธสง..................................	3.37
นางสาวศศิกานต์	สุขพรวดี................................	3.35
นางสาวอามานา	สะมะแอ.................................	3.35

นางสาวกอบกุล	บุตรโพธิ์...................................	3.31
นายวรินทร	ไชยชนะ..........................................	3.30
นางสาวดารณี	เหล่าสะพาน...............................	3.30
นางสาวปวีณา	พรหมอารักษ์.............................	3.30
นางสาวศศินา	ปะวรณา.....................................	3.29
นางสาวศรัญญา	เข็มเพชร.................................	3.28
นายนัธทวัฒน์	สรสิริรัตนโชติ.............................	3.28
นางสาวอาทิตยา	วะชุม......................................	3.28
นางสาวธัญนาฎ	เสนจันทร์ฒิไชย.......................	3.26
นางสาวกรรณิการ์	อุ่นวงศ์.................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การตลาด)

นางสาววิภาพร	ไชยตะมาตย์.............................	3.40
นางสาวจิราวรรณ	สกุลซ่ง.................................	3.26

นางสาวกนกพร	แก้วพะโอะ..............................	3.74
นางสาวเภานภา	ศรีประไหม.............................	3.64
นางสาวปัณฑารีย์	ฮิมหมั่นงาน..........................	3.56

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาบญัชบีณัฑติ

นางสาวตวัน	ทัศนบรรลือ..................................	3.83
นางสาวธุวพร	โคนพันธ์.....................................	3.83
นางสาวจณิสตา	ทองพิทักษ์..............................	3.75
นายก�าพล	ราชสีมา...........................................	3.74
นางสาวชลลดา	โพธิ์ภู่........................................	3.70
นางสาวนันทิดา	ศรีมงคล..................................	3.70
นางสาวโชคติกา	แก้วนิวงศ์...............................	3.62

นางสาวดวงมณี	ทิวาประโคน............................	3.58
นางสาวธัญญลักษณ์	ไม้ตาล..............................	3.57
นายณัฐพนธ์	อิ่มใจดี..........................................	3.57
นางสาวพิมพ์	เอกอุดมพงศ์................................	3.56
นายทัศนัย	นาทัน..............................................	3.56
นางสาววิลาสินี	ทาปัน.......................................	3.54

นางสาวชลดา	ปีคุณ...........................................	3.48
นายพลากร	นิวงษา...........................................	3.47
นางสาวศิริวรรณ	เยื่อใย.....................................	3.42
นายปองพล	โพธิ์ศรีศาสตร์................................	3.39
นางสาวปัณฑารีย์	พรมศรี.................................	3.38
นางสาวมัลลิกา	จักรบุตร...................................	3.37

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

C
S
C

นางสาวปิยะพร	โทวะดี.....................................	3.37
นางสาวณัฐรุจา	แจ้งรัมย์...................................	3.37
นางสาวธัญญลักษณ์	บัวแก้ว..............................	3.34
นางสาวชฎาพร	แสนอุบล..................................	3.32
นางสาวเบญจมาศ	กาสา...................................	3.28
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ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ

นางสาวนันทภัค	ปัญญาภา................................	3.80
นายฐิติกร	บุญลือ...............................................	3.77
นางสาวอรปรียา	ไชยทิพย์.................................	3.75
นางสาวสุจิรา	เบือนขุนทด.................................	3.72
นายสุริยา	ทั่งแสน..............................................	3.62
นางสาวศิริพร	ตันเสนา......................................	3.61

นางสาววรภัทร	อุค�า..........................................	3.46
นางสาวกนกวรรณ	ศิริเวช.................................	3.46
นางสาวปภัสสร	สีตามาตย์................................	3.43
นางสาวชลฐิชา	วงศ์หาญ...................................	3.42
นายธัญกร	เลี้ยงสุข............................................	3.37

นางสาวชาลิสา	สุวรรณศรี.................................	3.57
นางสาวสุภัทฌา	เทียนประเสริฐ........................	3.57
นางสาววิไลวรรณ	โพธิภูมิ..................................	3.56
นางสาวณัฏฐ์ทญาภรณ์	วัยเหนิดลื้อ..................	3.55
นายวีรวัฒน์	นาโควงศ์.......................................	3.53
นางสาวพัชรินทร์	คนซื่อ....................................	3.50

นายอภิรัฐ	จันทิมาตร.........................................	3.36
นางสาวศิริรัตน์	ศาลางาม..................................	3.28
นายวิศรุต	ไชยยศ..............................................	3.28
นางสาวกฤติยา	กินรี..........................................	3.27
นางสาวกัญญาณัฐ	อาจทุมมา............................	3.26

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ)

นางสาวฮารีซะ	สะแม็ง......................................	3.82
นางสาวศิรภัสสร	อนุวัฒน์วิมล...........................	3.75
นางสาวซูรีนา	อาแว..........................................	3.71
นางสาวศิริภา	แป้นเพ็ชร์...................................	3.63

นางสาวศิริลักษณ์	จายอุ้ย..................................	3.62
นางสาวอาทิตยา	แดงสะอาด.............................	3.55
นายชานนท์	มุ่นหมุนลบ....................................	3.54

นางสาวอรอุมา	เจริญกิจ....................................	3.49
นางสาวณัฐนรีกานต์	มูลจันที............................	3.46
นางสาวอารีณา	เจ๊ะยอ......................................	3.44
นางสาวธิติยา	เชื้อนาข่า.....................................	3.42
นางสาวนิลุบล	พงษ์สุวรรณ...............................	3.40
นายณัฐชานน	บุญเย็น.......................................	3.38
นางสาวณัฐธิดา	นกพรมพะเนา.........................	3.35

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

C
S
C

นางสาวปาติมา	จุ้ยเรือง.....................................	3.34
นายประชาธิปไตย	เขืองเชียงขวาง....................	3.34
นางสาวสุดารัตน์	ทาบุตดา................................	3.30
นางสาวสุจิตรา	ค�าพิลา......................................	3.27
นายธนพล	วิเศษสม...........................................	3.25
นางสาววารุณ	การุญบริรักษ์..............................	3.25
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คณะสำธำรณสุขศำสตร์

Glorification



187

C
S
C

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

1

ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (อนามยัสิง่แวดล้อม)

ปรญิญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ

นางสาวสุพรรษา	พัดทอง..................................	3.59
นางสาวกัญญาณี	โสหัสถ์...................................	3.56

นายเกียรติศักดิ์	สุวรรณวงค์..............................	3.86
นางสาวภาวิณี	ศรีเพ็ชร.....................................	3.79
นางสาวชลธิชา	งามกุดตุ้ม.................................	3.77
นางสาวยุวดี	พิมพ์จ�าปา.....................................	3.68
นางสาวคูไซหม๊ะ	สาและรี.................................	3.67

นางสาวศรัญญา	เมืองนาม................................	3.48
นายธนพนธ์	โพธิ์ทรัพย์......................................	3.39

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวซาฟีเราะห์	เจ๊ะอุบง..............................	3.54

นางสาวปิยวรรณ	ไผ่ขาว....................................	3.28

นางสาวสุภัชธิดา	วาริคิด....................................	3.62
นางสาววชิราภรณ์	ถิ่นละออ..............................	3.57
นางสาวอัจฉรา	จันทร์เหลือง.............................	3.54
นางสาวปรีญะดา	โพธิ์ชนิกรณ์...........................	3.51
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ปรญิญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ

นางสาวเสาวนีย์	สุรินราช..................................	3.49
นางสาวพัชรา	อ�านาจเจริญ...............................	3.49
นางสาวสุชาดา	บริบูรณ์ผล................................	3.46
นางสาวอภิญญา	ค�าสิงห์....................................	3.43
นางสาวศิริญา	แสงกัณะรี..................................	3.42
นางสาวณัฐวดี	นุ้ยเนียม.....................................	3.40
นายสุไลมาน	ดอเลาะตาเฮ................................	3.38
นางสาวนันทิดา	งอยภูธร...................................	3.36

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

นางสาวสุวรรณี	พรมโคตร.................................	3.36
นางสาวเกศรา	ไพสีขาว.....................................	3.34
นางสาววิจิตรา	ดวงเดือน..................................	3.29
นางสาวอัจฉรา	ทุริสุทธิ์.....................................	3.28
นางสาวพรธิตา	เดชทะสร..................................	3.27
นางสาวบุษยา	สงวนวงษ์...................................	3.26
นางสาวนิภาพร	ภูมิพรม....................................	3.25
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	 ในปี	 พ.ศ.	 2539	 จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดท�าโครงการจัดตั้งสาขาหรือ

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสุพรรณบุรี	และเสนอขอรับการสนับสนุน

จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้น	 เพื่อให้เยาวชนของ

จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	

และเพ่ือพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภาคกลางด้านตะวันตกของ

ประเทศ	 เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	

โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติ	และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ทีก่�าหนดไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที	่8	(พ.ศ.	2540	-	2544)	

ซึ่งมีเป้าหมายจะขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้เพิ่มมากข้ึน	 จึงได้มี

หนังสือถึงทบวงมหาวิทยาลัยขอให้ช่วยสนับสนุนโครงการดังกล่าว

	 วันที่	 30	พฤษภาคม	2539	ทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการจัดตั้ง

สาขาหรอืวิทยาเขตมหาวทิยาลยัในจงัหวดัสพุรรณบรุ	ี ให้มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

พจิารณาเป็นมหาวทิยาลัยเจ้าของเร่ือง	 ซึง่สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ในคราว

ประชุมคร้ังที่	 7/2539	 เม่ือวันท่ี	 8	 กรกฎาคม	 2539	 ได้มีมติเห็นชอบให้การ

สนับสนนุโครงการจดัตัง้วทิยาเขตในจงัหวดัสพุรรณบรีุ	 และยนิดรีบัเป็นมหาวทิยาลัย 

เจ้าของเรือ่ง	 และโครงการจดัตัง้วทิยาเขตสุพรรณบรุนีีเ้ป็นโครงการหนึง่ทีด่�าเนนิการ	

ภายใต้มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติหลักการขยายวิทยาเขตของ

มหาวิทยาลัยของรัฐใน	ภูมิภาคต่างๆ	ทั่วประเทศ	เมื่อวันที่	8	ตุลาคม	2539

	 เดือนมกราคม	 2540	 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี	 ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยและจังหวัด

สพุรรณบุรเีพือ่ด�าเนนิการจดัหา	สถานทีจ่ดัตัง้วทิยาเขต	และได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีขึ้น	ชุดหนึ่ง	เมื่อเดือนตุลาคม	2540	ท�า

หน้าท่ีวางแผน	บริหาร	ประสานงาน	และตดิตามการด�าเนนิงานของโครงการจดัตัง้ฯ
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว)

นางสาวณัฐธิดา	ธรมธัช.....................................	3.85
นางสาวณิชากร	จูงพันท้าว................................	3.53
นางสาวณัฐริกา	ศิลลา.......................................	3.52

นางสาวหทัยชนก	ประกายโกวิท.......................	3.40
นายอานุภาพ	โชติกเสถียร.................................	3.25

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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สถำบนัสมทบ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

 สถาบันสมทบ	คือ	สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยที่เข้าสมทบ 

ในมหาวิทยาลยั	 สามารถจดัหลกัสตูร	 และกจิกรรมทางการศึกษาได้	 ซ่ึงมหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์มีสถาบันสมทบทั้งสิ้น	 2	 สถาบัน	 ได้แก่	 วิทยาลัยการชลประทาน	 

เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน	 สังกัดกรมชลประทาน	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี	 นพรัตน์วชิระ	 

เป็นสถานศกึษาสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก	 ทีว่วิฒันาการจากโรงเรยีนผดงุครรภ์ 

แห่งแรกในประเทศไทย

185

	 สถาบันสมทบ	คือ	สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยที่เข้าสมทบ

ในมหาวทิยาลยั	สามารถจัดหลักสตูร	และกจิกรรมทางการศกึษาได้	ซ่ึงมหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์มีสถาบันสมทบ	 ได้แก่	 วิทยาลัยการชลประทาน	 เป็นสถาบันที่

ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน	 สังกัดกรมชลประทาน	 กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์
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185

สถำบนัสมทบ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

 สถาบันสมทบ	คือ	สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยที่เข้าสมทบ 

ในมหาวทิยาลยั	 สามารถจดัหลกัสตูร	 และกจิกรรมทางการศึกษาได้	 ซึง่มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์มีสถาบันสมทบทั้งสิ้น	 2	 สถาบัน	 ได้แก่	 วิทยาลัยการชลประทาน	 

เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน	 สังกัดกรมชลประทาน	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี	 นพรัตน์วชิระ	 

เป็นสถานศกึษาสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก	 ทีว่วิฒันาการจากโรงเรยีนผดงุครรภ์ 

แห่งแรกในประเทศไทย

185
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ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมโยธา-ชลประทาน)

นางสาวรัตยาภรณ์	ค�าสุขขา..............................	3.71
นาย	ศุภกร		ร่องชื่น...........................................	3.65
นางสาวอภิษฎา	บุญวิบูลย์.................................	3.61
นาย	นนทกานต์	โพธิ์ศรี.....................................	3.53
นางสาวสิวนารถ	อยู่นาน...................................	3.50

นาย	วีรวัฒน์	นิลประพันธุ์.................................	3.38
นาย	นันทลักษณ์	คุ้มบุ่งคล้า..............................	3.34
นาย	ประเสริฐ	ขันธศักดิ์....................................	3.30

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1
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นพรัตนวชิระ

ปัจจุบันสังกัดในสถาบันพระบรมราชชนก
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
First Class Honours

1

ปรญิญาพยาบาลศาสตรบณัฑติ

นายพงษ์พร	จ่ายยัง...........................................	3.59
นางสาวกาลชนาลักษณ์	สุกรี.............................	3.57
นางสาวพินันทา	ปัญญาเทพ..............................	3.53

นางสาวสุดารัตน์	เดชตานนท์............................	3.49
นางสาวศุภธิดา	สีขน.........................................	3.46
นางสาวพัชรพร	น่าชม.......................................	3.43
นางสาวนิสารัตน์	ไวยวาสา................................	3.33

เกียรตินิยมอันดับสอง
Second Class Honours

2
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รูปแบบ
การ

ตดิ
เหร

ยีญ
เกีย

รตินยิม






