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ล ำดับที่ รหสั น ำหนำ้นำม ชื่อ ชื่อปริญญำ 	สำขำวิชำ GPA
1 5421147173 นำย วีรศักด์ิ  จรัสจันทกำนต์ ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) พลศึกษำ 2.91
2 5421147204 นำย อภนินัท ์ ศรีมกุด์ ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) พลศึกษำ 3.10
3 5381107001 นำงสำว จิรำภรณ์  ไชยขุนทด ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) กำรศึกษำปฐมวัย 3.28
4 5381107098 นำงสำว อมัมำ  มั่งมี ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) กำรศึกษำปฐมวัย 3.65
5 5381107179 นำงสำว เอมอร  กกสันเทยีะ ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) กำรศึกษำปฐมวัย 2.68
6 5381107249 นำงสำว อนรีุ  ยำมำลี ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) กำรศึกษำปฐมวัย 3.03
7 5381112036 นำงสำว ศิริเนตร  สำกลุำ ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) คอมพวิเตอร์ศึกษำ 3.16
8 5381124049 นำย เสำวชำติ  อนัภกัดี ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) ภำษำไทย 3.28
9 5381123044 นำงสำว ปฐมำวดี  แจ่มใส ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) ภำษำองักฤษ 3.39
10 5381136157 นำงสำว จิรำยุ  ทพิย์พนัธ์ ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) วิทยำศำสตร์ 3.36
11 5381126007 นำงสำว ชนนกิำนต์  ขุนทพิย์ ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) สังคมศึกษำ 3.36
12 5381126045 นำงสำว รุ่งนภำ  สิงหใ์สย ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) สังคมศึกษำ 3.30
13 5381126241 นำงสำว มกุดำ  เขตชมภู ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) สังคมศึกษำ 3.21
14 5381126260 นำงสำว รอฮำยู  แวดือเร๊ะ ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) สังคมศึกษำ 3.21
15 5381126286 นำงสำว อรยำ  วิลัยพศิ ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) สังคมศึกษำ 3.37
16 5321267002 นำย ชนมป์วัตน ์ จันทรี เทคโนโลยีบณัฑิต(ทล.บ.) เทคโนโลยีอตุสำหกำร(เทคโนโลยีกำรผลิต) 2.50
17 5631270026 นำย เสรี  ศรีปรำบ เทคโนโลยีบณัฑิต(ทล.บ.) เทคโนโลยีอุตสำหกรรม(เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม) 3.24
18 5731270007 นำย ลิขิต  ขุรหำญ เทคโนโลยีบณัฑิต(ทล.บ.) เทคโนโลยีอุตสำหกรรม(เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม) 2.75
19 5631272002 นำย วีระชน  ปรำบหลอด เทคโนโลยีบณัฑิต(ทล.บ.) เทคโนโลยีอตุสำหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 3.41
20 5421246005 นำย กฤษฎำ  อยู่ถนอม วิทยำศำสตรบณัฑิต(วท.บ.) กำรจัดกำรอตุสำหกรรมและเทคโนโลยี(กำรจัดกำรผลิต) 2.71
21 5421246016 นำย อทิธิพล  เผือกผ่อง วิทยำศำสตรบณัฑิต(วท.บ.) กำรจัดกำรอตุสำหกรรมและเทคโนโลยี(กำรจัดกำรผลิต) 3.32
22 5421246043 นำงสำว สิริกำญจน ์ เจริญยิ่ง วิทยำศำสตรบณัฑิต(วท.บ.) กำรจัดกำรอตุสำหกรรมและเทคโนโลยี(กำรจัดกำรผลิต) 2.95
23 5321203072 นำงสำว สุพร  เฮ้ำจันทกึ วิทยำศำสตรบณัฑิต(วท.บ.) คหกรรมศำสตร์ 3.13
24 5421203132 นำงสำว จันฐิมณัน ์ ลิมปธ์นำธร วิทยำศำสตรบณัฑิต(วท.บ.) คหกรรมศำสตร์ 3.03
25 5421203141 นำงสำว จุฑำรัตน ์ จิเหลำ วิทยำศำสตรบณัฑิต(วท.บ.) คหกรรมศำสตร์ 3.09
26 5121204026 นำย เทพรัตน ์ เฉลิมเกยีรติ วิทยำศำสตรบณัฑิต(วท.บ.) คหกรรมศำสตร์ทั่วไป 2.19
27 5321245010 นำย มำนพ  กล่ินขจร วิทยำศำสตรบณัฑิต(วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนเิมชั่นและมลัติมเีดีย) 2.20
28 5321245051 นำย เตชินท ์ ธูปประทปี วิทยำศำสตรบณัฑิต(วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แอนเิมชั่นและมลัติมเีดีย) 2.13
29 5321238018 นำย จักรพนัธ์  วงษจ์ันทร์ วิทยำศำสตรบณัฑิต(วท.บ.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) 3.51
30 5321207079 นำย วรชำติ  ไพจิตร วิทยำศำสตรบณัฑิต(วท.บ.) วิทยำกำรคอมพวิเตอร์ 3.04
31 5421208033 นำย เกยีรติชัย  ต้องตรงทรัพย์ วิทยำศำสตรบณัฑิต(วท.บ.) วิทยำศำสตร์ควำมปลอดภยั 2.63
32 5421802027 นำงสำว ศิรินนัท ์ พำพลงำม สำธำรณสุขศำสตร์บณัฑิต(ส.บ.) สำธำรณสุขศำสตร์ 2.85
33 5421802056 นำงสำว นชุลีย์  ด ำดี สำธำรณสุขศำสตร์บณัฑิต(ส.บ.) สำธำรณสุขศำสตร์ 2.99
34 5631285018 นำย ณัฐวุฒิ  สงวนงำม อตุสำหกรรมศำสตรบณัฑิต กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี (กำรจัดกำรคุณภำพ) 2.09
35 5631285022 นำงสำว วนดิำ  ศรีประเสริฐ อตุสำหกรรมศำสตรบณัฑิต กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี (กำรจัดกำรคุณภำพ) 2.77
36 5534285013 นำงสำว ดำรำภรณ์  บวัสอำด อตุสำหกรรมศำสตรบณัฑิต กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี (กำรจัดกำรคุณภำพ) 3.19
37 5534285132 นำงสำว ณัฐธิดำ  พรำหมณี อตุสำหกรรมศำสตรบณัฑิต กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี (กำรจัดกำรคุณภำพ) 2.79
38 5421340046 นำงสำว อำฟดีำ  บนิสำมะแอ ศิลปศำสตรบณัฑิต(ศศ.บ.) ภำษำจีน 2.95
39 5521345001 นำงสำว นลิษำ  ทลูศิริ ศิลปศำสตรบณัฑิต(ศศ.บ.) ภำษำไทย (ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำรมวลชน) 2.74
40 5421307005 นำงสำว โยษติำวรพกัตร์  กำย ศิลปศำสตรบณัฑิต(ศศ.บ.) ภำษำองักฤษ 3.03
41 5421307126 นำงสำว ฐิตำรีย์  โพธิม์ั่น ศิลปศำสตรบณัฑิต(ศศ.บ.) ภำษำองักฤษ 3.17
42 5521348015 นำงสำว สุภคัตรำ   ใจสอำด ศิลปศำสตรบณัฑิต(ศศ.บ.) สังคมศำสตร์เพื่อกำรพฒันำ (สังคมวิทยำและ 2.94
43 5521348038 นำงสำว ภทัรำวรรณ   ทองดี ศิลปศำสตรบณัฑิต(ศศ.บ.) สังคมศำสตร์เพื่อกำรพฒันำ (สังคมวิทยำและ 3.21
44 5321312074 นำงสำว คัคนมัพร  ศรีสมบติั ศิลปศำสตรบณัฑิต(ศศ.บ.) ออกแบบนเิทศศิลป์ 2.22
45 5224310151 จ่ำสิบต ำรวจ อทุยั  ไสโสภณ ศิลปศำสตรบณัฑิต(ศศ.บ.) รัฐประศำสนศำสตร์ 3.16
46 5224310222 นำงสำว โชติมำ  นกด ำ ศิลปศำสตรบณัฑิต(ศศ.บ.) รัฐประศำสนศำสตร์ 3.48
47 5324310079 นำย พรหมกฤษณ์  ศรีสุขพร้อม ศิลปศำสตรบณัฑิต(ศศ.บ.) รัฐประศำสนศำสตร์ 3.08
48 5521385073 นำย ทศพร  โพธิท์อง นเิทศศำสตรบณัฑิต(นศ.บ.) กำรส่ือสำรมวลชน (กลุ่มสร้ำงสรรค์และผลิตรำยกำร 2.74
49 5421363150 นำงสำว วรำภรณ์  วรโชติ นเิทศศำสตรบณัฑิต(นศ.บ.) นเิทศศำสตร์-เอกกำรโฆษณำ 3.27
50 5421366096 นำงสำว ธนพร  ฮกมำลี นเิทศศำสตรบณัฑิต(นศ.บ.) นเิทศศำสตร์-เอกวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 2.46
51 5421366127 นำย ภำณุวัฒน ์ วันทรัพย์ นเิทศศำสตรบณัฑิต(นศ.บ.) นเิทศศำสตร์-เอกวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 2.62
52 5421366206 นำงสำว ศศิวิมล  โคตรแสง นเิทศศำสตรบณัฑิต(นศ.บ.) นเิทศศำสตร์-เอกวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 2.73
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53 5221413014 นำย วิศรุต  ทรัพย์เลิศสกลุ บริหำธุรกจิบณัฑิต(บธ.บ.) กำรตลำด 2.41
54 5521413149 นำงสำว วิชำภรณ์  แสนเพด็ บริหำธุรกจิบณัฑิต(บธ.บ.) กำรตลำด 2.35
55 5521413197 นำงสำว อจัฉรำภรณ์  อนิทพนัธ์ บริหำธุรกจิบณัฑิต(บธ.บ.) กำรตลำด 2.60
56 5424413082 นำงสำว สุมติรำ  สำยสำหร่ำย บริหำธุรกจิบณัฑิต(บธ.บ.) กำรตลำด 2.51
57 5421412046 นำย พฤษภำ  ถำนนั บริหำธุรกจิบณัฑิต(บธ.บ.) กำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ 2.34
58 5421412054 นำงสำว จันทนำ  จันทร์ทอง บริหำธุรกจิบณัฑิต(บธ.บ.) กำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ 2.29
59 5521412145 นำงสำว ดีรพฒัน ์ แกว้มลู บริหำธุรกจิบณัฑิต(บธ.บ.) กำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ 2.62
60 5221207117 นำย ชรินทร์  หวังเกษม บริหำธุรกจิบณัฑิต(บธ.บ.) คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 2.34
61 5321414228 นำงสำว วรำภรณ์  วชิรศักดำพงษ์ บริหำธุรกจิบณัฑิต(บธ.บ.) คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 2.17
62 5421414301 นำงสำว วรรณิดำ  ศรีเดช บริหำธุรกจิบณัฑิต(บธ.บ.) คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 2.38
63 5524414110 นำงสำว อมัพกิำ  เพยีงชัยภมูิ บริหำธุรกจิบณัฑิต(บธ.บ.) คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 2.78
64 5421411010 นำงสำว สุวดี  เสโส บริหำธุรกจิบณัฑิต(บธ.บ.) เศรษฐศำสตร์ธุรกจิ 2.53
65 5324501105 นำงสำว ธัญยธรณ์  ปิ่นสุภำ บญัชีบณัฑิต(บช.บ.) กำรบญัชี 3.03
66 5524501187 นำงสำว ณัฐธยำน ์ ทนัเต บญัชีบณัฑิต(บช.บ.) กำรบญัชี 2.83
67 5524501188 นำงสำว ไพลิน  นอ้ยวำนชิ บญัชีบณัฑิต(บช.บ.) กำรบญัชี 3.31
68 5321306302 นำงสำว วีระยำ  ประพนธ์อภชิน ศิลปศำสตรบณัฑิต(ศศ.บ.) ดนตรีสำกล 3.16
69 5321306329 นำย พลกร  น ำศิริโยธิน ศิลปศำสตรบณัฑิต(ศศ.บ.) ดนตรีสำกล 2.70
70 5421367381 นำย ทศพล  บวับำน ศิลปศำสตรบณัฑิต(ศศ.บ.) ดนตรีสำกล 3.05
71 5363104811 นำงสำว ศิวิมล  เล็กนอ้ย ครุศำสตรมหำบณัฑิต(ค.ม.) กำรบริหำรกำรศึกษำ 3.77
72 5263103010 นำย อรรถพงษ ์ ชมพกัตร์ ครุศำสตรมหำบณัฑิต(ค.ม.) หลักสูตรและกำรสอน 3.70
73 5421112043 นำย พงษศิ์ริ  สำครธีระพงศ์ ครุศำสตรบณัฑิต(ค.บ.) คอมพวิเตอร์ศึกษำ 3.00


