รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 1/2559
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาสามารถรับเอกสาร (ใบแสดงผลการเรียน,ใบรับรองคุณวุฒิ) ฉบับจริง
ได้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้ผู้สาเร็จการศึกษาเตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนตัว
จริงนามารับเอกสารในวันที่มาติดต่อ (นักศึกษาที่มรี ายชื่อสีแดงให้รีบติดต่อโดยด่วนที่กองบริการการศึกษา)
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1) นางสาวนิชาภา อินทรโชติ
2) นางสาวกาญจนา สว่างดาว
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
1) นายจักรกฤษณ์ ตรีหิรัญ
3) นายณัฐพล อยู่สอาด
5) นายธนเดช คูณทวี
7) นายนิรันดร์ สีนวล
9) ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์ ธีระวุฒิ
11) นายอภิรุฬ บุญยัง
13) นายอานันท์ แสงไพโรจน์
15) นายขวัญชัย การสมชิต
17) นายธีรภัทร เลิศดี
19) นายพงศธร หาเรือนทรง
21) นายวิทยา เอี่ยมชัย
23) นายอภิรักษ์ พืชกมุทร
25) นายกิตติพจน์ เชื้อมั่น
27) นายชนาธิป ละม้ายวิเศษ
29) นางสาววิชชนัท เกษอินทร์
31) นายพีรภัทร สกุลณีมีเดช
33) นายสรัค สาเภาลอย
35) นายธีระพงษ์ พรมบุรี
37) นายเอกลักษณ์ จันทร์คา
39) นางสาวจิราภรณ์ คานิล
41) นายตุลยวัต บัวสุข
43) นายนพดล คงสุวรรณ์
45) นายวินัย แสนคา
47) นายสังเวียน บุญออน
49) นายเอกอานนท์ ศรีสวัสดิ์

2) นายคงพล เพ็ชรประเสริฐ
4) นายทศพล วิทยา
6) นายนพพร เกษมรัติ
8) นายพชร โนรี
10) นายสุเมธ คาพราว
12) นายอรรถวุฒิ กล่าเจริญ
14) นายภาสกร รักกล่อม
16) นายณัฐพงศ์ แซ่เซียว
18) นายนฤเบศ คุ้มภัย
20) นายภาศุ ชาระโภค
22) นายศราวุธ ปาลดี
24) นายเกษรินทร์ บุบผา
26) นายจักรพงษ์ ฤกษ์วิเชียร
28) นายธงฉัตร เกตุตระกูล
30) นายทศพล ทรงหมู่
32) นายมงคล ชินวงษ์
34) นายณัฐกานต์ ถีระแก้ว
36) นายพิชัย ทองผิว
38) นายกิตติพันธ์ ค้อนโต
40) นางสาวจุฑาภรณ์ โพธิ์จาศิล
42) นายนบพร เพิ่มพูล
44) นายรุ่งโรจน์ ตาทอง
46) นายสกล คาแสน
48) นายสุรินทร์ เอี่ยมประเสริฐ
50) นายเอนก ศรีบรรเทา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1) นายภานุพงศ์ โคตรก่า
สาขาวิชาเคมี
1) นางสาวจิรัฎฐ์รังสี จั่นศรี
3) นางสาวนภัสสรณ์ ศรีทองพิทักษ์
5) นางสาวอาภาศิริ โสโพธิ์ทอง
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
1) นางสาวจิตราภา แก้วเจริญ
3) นางสาวพิมพ์พร นิสะโสกะ
5) นางสาวศิริวรรณ ทาจาปา
7) นางสาวสมฤทัย ดียิ่ง
9) นางสาวเมยาวี ยอดเนียม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) นางสาวช่อทิพย์ เงินเหรียญ
3) นางสาวหนึ่งฤทัย ภู่ทับทิม
5) นางสาวอนงค์วดี บัวขวัญแท้
7) นางสาวเจนจิรา เซ็นเจริญ
9) นายพิศิษฐ์ ทิมอยู่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1) นางสาวนิภาพร ศรีชาติ
3) นางสาวชิดชนก ชนกอมรสมบัติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1) นายณรงค์ ชาติทรัพย์สิน
3) นายพลกฤตย์ สมาลาวงศ์
5) นายธีรธัช เทพไทย
7) นายณฐาภพ กระสินธุ์
9) นางสาวพรพิมล พันธ์รอด
11) นายอนุสิทธิ์ ฤกษ์จาเนียร

2) นางสาวพัชรี อยู่ลอง
4) นายจตุเมธ อินทรโอภาส
6) นางสาวชุลีกร สภาพ
2) นางสาวธนัฏฐา จันทนาม
4) นางสาววารินทร์ อาจมังกร
6) นางสาวเนตรนภา อินทชัย
8) นายสันติสุข โพธิ์แจ้ง

2) นายณัฐพล ธารมัต
4) นายอดิเทพ ศิริเรือง
6) นายเกษมศักดิ์ สันต์เกษม
8) นายตุลย์ ดีวงษา
10) นายสถาพร กองเพิ่มพูล
2) นายภาณุพงศ์ พิรักษา

2) นางสาวศรินยา นวลจันทร์
4) นายอรรถพล กองรส
6) นายรัฐธรรม เนียมรอด
8) นางสาวนิภาภรณ์ สวนมอน
10) นางภัครดา ดีชาติ
12) นายเทพธนวิชญ์ ศิริปภารัชต์

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) นางสาววันชนก อัตติบุตร
3) นางสาวสายธาร พ่อค้าข้าว
5) นางสาวอติพร สังขวิภาพจพิบูล
7) นายอรรถพล เกตุสาอางค์
9) นายบักรี สาอิ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1) นายอมรเทพ ยอดสุข
3) นายบุญเสริม บัวเงิน
5) นายวิฑูรย์ วงษ์ต่าย
7) สิบโทสมพงษ์ ดาเนินทรัพย์
9) นายอภิสิทธิ คล้ายพิกุล
11) นายเจษฎา ธรรมรินทร์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1) นายธงไชย ดานงค์
3) นายอนนท์ มีศิลป์
5) นายนพกร ทาสี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1) นางสาวนาฏยา ทองนาค
3) นายภาสวัฒน์ พินขุนทด
5) นายวินัย ยี่สุ่น
สาขาวิชาภาษาไทย
1) นางสาวธิดารัตน์ มงคลเปี่ยม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1) นางสาวปาณิสรา พุ่มสาขา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1) นางสาวเบญจรงค์ สุริยันต์

2) นางสาวสวรส เฉลยสุข
4) นางสาวสุกัญญา ทองหุ้ม
6) นางสาวอรทัย พิศวงค์
8) นางสาวกชพรรณ แตงสุข

2) ว่าที่ร้อยตรีคมสัน คงเจริญวุฒิ
4) นายมาริน คนแรง
6) นายวิษณุ นนทภา
8) นายสุภกิจ งามบุญฤทธิ์
10) นายอานนท์ จุลกะทัพพะ
12) นายเอกราช มิตรภักดี
2) นายนฤเบศร์ อาทิตย์เที่ยง
4) นายเบญจกุล คล่องสั่งสอน

2) นางสาวพรเพ็ญ พุทธงชัย
4) นางสาววันทนี พรหมพินิจ
6) นางสาวแม้นมาศ เครือนาค

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
1) นางสาวจิราพรรณ สุจาเนียร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1) นายเกียรติบัณฑิต ภูมิโคกรักษ์
3) นางสาวขวัญหทัย แย้มนารี
5) นายบูรณิน ทับทิมแดง
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
1) นายกุลภัทร์ สละสนธิ์
3) นายอิสมาแอล อารง
5) นายพรชัย บุญมี
7) นางสาวสิริพัฒถ์ ลาภจิตร

2) นางสาวศศิธร ประกอบเสียง
4) นายนุชา พรหมแป้น

2) นายพชรดนัย พันธุ์บุญเลิศ
4) นายวันชนะ หวังจิตร์
6) ร้อยตารวจตรีขจร สมรูป

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1) นางสาวน้าฝน ศิลปพาณิชกุล

2) นายอภินันท์ ขันธจิตร์

เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1) นายสมโภชน์ ชาวนา
3) นางรพีพร แสงเดือน

2) นางสาวยุภาพร เขตรักษา
4) นางสาวดลณพร บุญเจือ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1) นายธนพัฒน์ โงวรรณ
3) นางสาวศุรัชญาภรณ์ ตับไหว
5) นายฉัตรชัย ธรรมถาวรเจริญ
7) นายนัฐนนท์ ล้อมวงศ์
9) นายนิรันดร์ ทองสวนส้ม
11) จ่าสิบโทปรีชา มีสมทน
13) นางสาวนิชาภา จันทาสี

2) นางสาวสุรัชนี ศรีแสง
4) นางสาวจิตตราภรณ์ หอมทรัพย์
6) นายณัฐวุฒิ สวนยะเสรี
8) นายนิธิศ กังวานวิบุล
10) นางสาวน้าชา เกิดเรณู
12) นายปรเมศวร์ แตงเจริญ
14) นายภคกานต์ แสงเพชร

15) นางรัตตินันท์ วิชชุเกรียงไกร
17) นายวีรยุทธ์ สุนทรานนท์
19) นางสาวสุภาวรรณ์ พรหมสุทธิ์

16) นางสาวรุ่งอรุณ ฤกษ์บุรุษ
18) นางสาวสุทาทิพย์ กลีบสุวรรณ์
20) นางสาวปริยากร บุตรแก้ว

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี
1) นายอภิรักษ์ กังวาล
สาขาวิชาศิลปกรรม
1) นางสาวพัชรพร โชคปลอดเคราะห์
บริหารธุรกิจบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1) นางสาวกุณฑลา ฉวีวรรณ
เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1) นางสาวอรนุช สุขเกษม
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1) นางสาวนาตยา จั่นเพชร
3) นางสาวสุภาวดี หวังผล
5) นางสาวณัฐชา ป้องชาลี
7) นางสาวภาณิชภัควศา ไวยฤกษ์
9) นางสาวศจี มีธรรมยุติ
สาขาวิชาการตลาด
1) นายมนตรี รุ่งเจริญ
3) นางสาวภาวิณี พังกุ่ย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1) นางสาวลลิตา เพ็งอบเชย
3) นางสาวนิภา บุญประเสริฐ
5) นางสาวศมณพร กฤษประจันต์

2) นางสาวสายรุ้ง เดชเลย์
4) นายจิระเดช รุ่งเรืองกุลพงศ์
6) นายประสาน เบญจะขันธ์
8) นายวิรัตน์ นิลกระจ่าง

2) นางสาววิมลลักษณ์ ต้นอาจ

2) นางสาวพรนภา ศุภไพบูลย์
4) นายจักรพรรดิ์ บุญถนัด
6) นายสุเมธ รุจิธรรม

7) นางสาวอัมพร โกสีย์ภิบาล
9) นางสาวฐาปณี ยอดเสรณีย์
11) นายพินิจ แสนสุข
13) นางสาวศันยรินทร์ มาลากัญจน์
สาขาวิชาการจัดการ
1) นางสาวอุรัสญา ยุติธรรม
3) นายปริทัฒร์ สุพรรณมี
5) นางสาวนันทวัน ดาเนินงาม
7) ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ ทรงไตร
9) นางสาวชิสา นาครินทร์
11) นายยงยุทธ เรณูหอม
13) นางสาวเยาวดี วังคะฮาต

8) นางสาวกรองทอง เวชสุกรรม
10) นางสาวทิพย์คาพร ตราชู
12) นางสาวพัชราภรณ์ พุทธชัย

2) นางสาวภาณุมาศ สุภากรรม
4) นายมนัส เสถียรโชค
6) นางสาวสุชาดา ท่าหาด
8) นางสาววิภารัตน์ สถาวร
10) นางสาววสุธิดา ศรีหาญ
12) นางสาวลฎาภา กสิกรสุนทรชัย

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1) นายอนุวงษ์ ล่วงลือ
บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
1) นางสาวชลธิชา ยืนยงค์
3) นางสาวนธาทิพย์ ทองทวี
5) นางสาวจันทิมา คงเจริญถิ่น
7) นางสาวดารณี สุขประสาท

2) นางสาวทัศนีย์ เชื้อนุ่น
4) นางสาวศิวพร พงษ์ภู่
6) นางสาวจินดา มหานิยม
8) นางสาวสุภรณ์ แสงชีวงษ์

