
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

สารบัญ

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช ๒๕๑๔ ก

พระบรมราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ข

กำาหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ค

คำาประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน     จ

คำาประกาศเกียรติคุณ นายแพทย์วรวิทย์  ตันติวัฒนทรัพย์     ฉ

คำาประกาศเกียรติคุณ นายมีชัย วีระไวทยะ       ช

คำาประกาศเกียรติคุณ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล       ซ

คำาประกาศเกียรติคุณ นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์       ฌ

คำากราบบังคมทูลของอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ญ

คำากราบบังคมทูลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฎ

สารแสดงความยินดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     ฏ

ประวัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1

รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6

จำานวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙ 8

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 10

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 11

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 11

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 12

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 14

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 19

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 19

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 21

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 21

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 24

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 24

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 28

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ 32

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ 33

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ 34

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ 44

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ 44

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์    54

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์    55



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

สารบัญ (ต่อ)

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์    59

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์    61

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัญชีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์    63

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์    65

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณะพลศึกษา    70

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะพลศึกษา    72

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะพลศึกษา    76

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์   80

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์  84

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์    88

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์   92

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์   96

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์   100

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์   108

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์   109

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 116

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  120

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  120

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 สำานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ      128

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร     132

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย   136

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ     138

รายนามดุษฎีบัณฑิต ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙      140

คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการและคณะกรรมการดำาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร         

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙         157





















พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาอีกวาระหนึ่ง 

และขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตผู้ได้รับเกียรติและได้รับความสำาเร็จในการศึกษาทุกคน

 เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ที่ประชุมนี้ถึงการให้การศึกษา ถึงความสำาคัญของผู้ให้การศึกษา 

พร้อมทั้งขอให้บัณฑิตทางการศึกษารักษาความสำาคัญและคุณค่าของงานและของตนเองไว้

 การรักษาคุณค่าและความสำาคัญของสิ่งที่ดีงามนั้น ในทุกวันนี้มักเห็นกันว่าเป็นสิ่งเกินวิสัยที่จะทำา

เพราะสภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งความคิด ความต้องการของคน เปลี่ยนไปจากเดิมมาก สิ่งที่เคยยอมรับ

นับถือก็ละเลยกันเสียโดยมาก เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ท่านทั้งหลายจะต้องขบคิดและแก้ไข สังคมของเรานั้น

ถึงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็ยังคงต้องอาศัยเหตุผลเป็นรากฐานและเป็นหลักการ ความคิดความต้องการ

หรือความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มิได้เป็นไปตามเหตุผล จะหนักแน่นยิ่งกว่าสิ่งที่เกิดจากเหตุผลความถูกต้องไม่ได้

และจะคงทนถาวรอยู่ตลอดไปไม่ได้ ผู้เป็นบัณฑิตจะต้องเชื่อมั่นและยืนหยัดในเหตุผลและความดี ถ้าทุกคนมี

ความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความวิปริตผันผวนของสังคม ช่วยกันปลูกฝังความรู้ความคิดความมีเหตุผลให้เกิด

มีในอนุชน สังคมของเราก็จะเข้ารูปเข้ารอยดีขึ้นเป็นลำาดับ และจะสามารถรักษาคุณค่าความดีงาม โดยเฉพาะ

ของงานของท่านและตัวของท่านไว้ได้ตามประสงค์

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ มีความเข้มแข็งทั้งในกายในใจ ให้สามารถปฏิบัติบำาเพ็ญประโยชน์ ในการ

อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้ได้ผลอันสมบูรณ์ และประสบความสำาเร็จในชีวิต กับทั้งความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่

การงานทุกๆ อย่างโดยทั่วหน้ากัน

ก



พระบรมราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

แทนพระองค์  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชม

ต่อผู่ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ.

 ท่านทั้งหลายที่สำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต นับว่าเป็นผู้เตรียมตัวพร้อมแล้วสำาหรับการทำางาน

ด้วยได้ศึกษาวิชาการมาครบถ้วนแล้วตามหลักสูตร. วิชาการทั้งปวงที่ท่านได้เล่าเรียนมานั้น ประกอบด้วย

หลักความจริงที่เชื่อถือได้ว่าเป็นสิ่งดีทั้งสิ้น แต่จะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการนำาไปใช้

เป็นสำาคัญ. หากนำาไปใช้ในทางที่ถูก ก็จะอำานวยผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญ. หากนำาไปใช้ในทางที่ผิด 

ก็จะก่อให้เกิดโทษเป็นความเสื่อม. เหตุนี้ ผู้ใช้จึงต้องมีความสำารวมระวัง ที่จะนำาความรู้ไปใช้ด้วยเจตนาที่ดี

ที่บริสุทธิ์ และด้วยวิธีการที่เที่ยงตรงเป็นธรรม ทั้งต้องศึกษาผลที่จะเกิดตามมาอย่างรอบคอบและรอบด้าน 

โดยใช้ความคิดพิจารณาที่ถูกต้อง ตามหลักเหตุผลความเป็นจริง. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนศึกษาเรื่องการนำา

ความรู้ไปใช้ให้เข้าใจกระจ่าง จะได้สามารถใช้วิชาการอันทรงคุณค่าที่อุตส่าห์เล่าเรียนมาด้วยยาก ให้สำาเร็จผล

แต่ในทางที่ดี ที่สร้างสรรค์ ทั้งแก่ตนเอง แก่งานที่ทำา และแก่ชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน.

 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความสุขและความเจริญ

มั่นคงในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.

ข



กำาหนดการ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์

ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๑๕ น. - สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระทีน่ัง่
   จากวังสระปทุมไปยังอาคารกีฬา ๑ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำาเภอองครักษ์ 
   จังหวัดนครนายก
     (ระยะทาง ๗๕ กิโลเมตร / ใช้เวลา ๔๕ นาที)
เวลา ๐๙.๐๐ น. - รถยนต์พระท่ีน่ังถึงอาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำาเภอองครักษ์  
   จังหวัดนครนายก
     (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก  
   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดนครนายก   
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เฝ้า ฯ รับเสด็จ
  - นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ผู้แทนบัณฑิต 
   และผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย
  -  เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ
  - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - ทรงฉลองพระองค์ครุย
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง เข้าห้องประชุม                         
     (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
  - ทรงคม
  - ประทับพระราชอาสน์
  - รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ 
   ถวายสูจิบัตร

ค
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  - นายธีระชัย  เชมนะสิริ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติหน้าที่
   แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
            และกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแด่พระภิกษ ุ  
   ผู้สำาเร็จการศึกษา จำานวน ๕ รูป (ตามลำาดับ)
     (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
  - รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
   (จำานวน ๕ ราย)
    - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     จำานวน ๑ ราย
    - ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
     จำานวน ๑ ราย
    - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม    
     จำานวน ๑ ราย
    - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
     จำานวน ๑ ราย
    - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     จำานวน ๑ ราย
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
   กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามลำาดับ) 
     (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - คณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์  
   และคณะสังคมศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๑,๖๓๗ ราย)
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
   แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา (ตามลำาดับ)
     (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - เสด็จออกจากห้องประชุม
  - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ ๑๕ นาที)
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง เข้าห้องประชุม  
  - ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
  - คณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ 
   และคณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
   เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๑,๖๔๒ ราย)
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
   แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา (ตามลำาดับ)
     (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - เสด็จออกจากห้องประชุม
  - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ ๑๕ นาที)



ง

  - เสด็จออกจากห้องรับรอง เข้าห้องประชุม  
  - ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
  - คณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำาบัด 
   คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
   คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
   วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๑,๖๕๖ ราย)
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
   แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา (ตามลำาดับ)
     (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)     
  - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำาปฏิญาณ
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
     (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - เสด็จ ฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
  - เสด็จออกจากห้องประชุม ไปยังห้องฉายพระฉายาลักษณ์
  - ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประธานคณะกรรมการดำาเนินงาน
   (จำานวน ๔ ชุด)
  - อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
  - เสด็จออกจากห้องฉายพระฉายาลักษณ์
  - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ
  - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง
เวลา ๑๓.๓๐ น. - เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง (หน้าอาคารกีฬา ๑)
     (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

  การแต่งกาย -  ข้าราชการในพื้นที่ แต่งเครื่องแบบปกติขาว
     -  ข้าราชการในพระองค์ แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง

.........................................................

๘ ธันวาคม ๒๕๖๐.



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

คำาประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน สำาเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อได้รับคุณวุฒิ M.A และ Ph.D. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Minnesota

ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภามหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ และนายกสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน เป็นนักวิชาการ นักการศึกษา และนักบริหารในระดับนำาของ

ประเทศ เป็นผู้มีคุณูปการอย่างสูงยิ่งต่อวงการศึกษาไทย โดยมีผลงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการไว้อย่าง

กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้เคยปฏิบัติหน้าที่

ให้แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรอื่นๆ หลายแห่ง อาทิเป็นผู้ก่อตั้งและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา

ธิราช ผู้ก่อตั้งและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ก่อตั้งและอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นอกจากนี้ยังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่สถาบันการศึกษาและองค์กร

อื่นๆ มากมาย และในส่วนงานการเมือง ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ

 ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ต่างๆ นั้น ได้นำาความเจริญก้าวหน้ามาสู่หน่วยงาน

องค์กรในทุกๆ ด้าน จึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมอมา ทั้งจากในประเทศและระดับนานาชาติ เป็นต้นว่า 

รางวัลเกียรติคุณนักการศึกษาดีเด่น นักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น รางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น เมธีแห่ง

ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา ปูชนียาจารย์ ข้าราชการดีเด่น บุคคลดีเด่นแห่งปี ALL-TIME FAME 2010” ฯลฯ

อีกทั้งยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ด้วยเกียรติประวัติและคุณูปการที่มีต่อวงการศึกษาไทย ยังประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน พัฒนาประเทศชาติและเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่า ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อเป็นเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

 

จ
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คำาประกาศเกียรติคุณ

นายแพทย์วรวิทย์  ตันติวัฒนทรัพย์
ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

 นายแพทย์วรวิทย์  ตันติวัฒนทรัพย์ สำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๓๔ และได้รับอนุมัติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์

ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

 นายแพทย์วรวิทย์  ตันติวัฒนทรัพย์ เป็นแพทย์ใช้ทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเลือก

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก อันเป็นถิ่นทุรกันดาร และได้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลแห่งนี้มาตลอด

ระยะเวลากว่า 20 ปี นับเป็นบุคคลผู้อุทิศตนและเสียสละเป็นอย่างยิ่ง โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ

วิริยะอุตสาหะ มีความตั้งใจจริงในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านสุขอนามัยด้วยดีเสมอมา จนประสบ

ความสำาเร็จในผลงานด้านวิชาชีพการแพทย์เป็นเกียรติประวัติ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติมากมาย

จากองค์กรต่างๆ อาทิ รางวัลผู้อำานวยการโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น ของกระทรวงสาธารณสุข รางวัล

แพทย์ชนบทดีเด่น ของกองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พลเกสร ในมูลนิธิแพทย์ชนบท ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒดีเด่น รางวัลเพชรนำ้าเอกในวงราชการ โดยสมาคมข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าดีเด่น ของชมรมศิษย์เก่าแพทย์ มศว

 นอกจากนี้  ในบทบาทหน้าที่ด้านการบริหาร ได้พัฒนากิจการโรงพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 

โดยเฉพาะให้เป็นโรงพยาบาลที่พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นผู้นำาและผู้ประสานงานเครือข่าย

หมอโรงพยาบาลชายแดน กรณีผลักดันการได้รับสิทธิ์หลักประกันสุขภาพสำาหรับบุคคลผู้รอพิสูจน์สถานะ

 ด้วยเกียรติประวัติและคุณูปการที่มีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 

กอปรกับเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างอันดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง อันเป็นที่ประจักษ์ควรแก่

การยกย่องสรรเสริญ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทาน

ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

ฉ
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คำาประกาศเกียรติคุณ

นายมีชัย  วีระไวทยะ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

  นายมีชัย  วีระไวทยะ สำาเร็จการศึกษาสาขาเศรษฐศาตร์และการพาณิชย์ มหาวิทยาลัย

เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานมูลนิธิ มีชัย  วีระไวทยะ และประธานสถาบัน

พัฒนาประชากรและชุมชนนานาชาติ (PDI) บอสตัน สหรัฐอเมริกา

 นายมีชัย  วีระไวทยะ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์หลายแขนง มีความโดดเด่น

ในบทบาททางสังคมและประเทศชาติ ทั้งในฐานะนักธุรกิจ นักวิชาการ และนักบริหาร โดยได้ปฏิบัติหน้าที่

สำาคัญในองค์กรต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้าและสร้างสรรค์พัฒนาสังคมบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ได้เคยดำารง

ตำาแหน่งผู้บริหารและตำาแหน่งสำาคัญอื่นๆ  ในหลายโอกาส อาทิ ทูตพิเศษองค์การสหประชาชาติ (UNAIDS) 

ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค ประธานกรรมการบริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 

นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้แก่สถาบันและองค์กรอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

และยังได้ปฏิบัติหน้าที่งานด้านการเมืองหลายวาระ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

 จากการปฏิบัติหน้าที่การงานและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ปรากฏ จึงได้รับการยกย่อง ได้รับรางวัล

เกียรติคุณมากมายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ กล่าวคือ รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ 

รางวัล Twenty Great Asians Award รางวัล Asian Hero Award รางวัล Gates Award for Global Health 

รางวัลผู้นำาด้านธุรกิจสังคม จากมูลนิธิสกอลล์ และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาสาธารณสุข อีกทั้งยังได้

รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ด้วยเกียรติประวัติอันดีงามและคุณูปการที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การพัฒนา

สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับ

พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นเกียรติสืบไป   



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ซ

คำาประกาศเกียรติคุณ

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล สำาเร็จการศึกษา B.S. in Industrial Engineering Hofstra University New York,

U.S.A. และ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในหลายสาขา

จากหลายสถาบัน ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ไอ จำากัด (มหาชน) และ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล เป็นนักธุรกิจและนักบริหารผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่น และมีประสบการณ์สูง

เป็นที่ปรากฏยอมรับทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่เป็นผู้บริหาร

ระดับผู้จัดการของบริษัทในหลายแห่ง อาทิ บริษัท ชิโน – ไทย คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำากัด บริษัท เอสทีพี

แอนด์ไอ จำากัด (มหาชน) บริษัท ชิโน – ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) นอกจากนี้

ยังเป็นกรรมการและที่ปรึกษาให้แก่บริษัท องค์กร และหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ อีกหลายแห่ง ที่สำาคัญ

ได้ปฏิบัติหน้าที่งานการเมืองหลายวาระ โดยเคยดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นครั้งที่ ๒

 ในโอกาสที่ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น ได้มีส่วนสำาคัญในการผลักดัน

สนับสนุนการโอนย้ายโรงพยาบาลชลประทานที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นคุณูปการต่อการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใช้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตแพทย์ให้สำาเร็จ

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการของบุคลากรในโรงพยาบาล

ชลประทานอีกด้วย

 ด้วยเกียรติประวัติอันเป็นที่ปรากฏทั้งในด้านการอาชีพ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการสาธารณสุข

ยังประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นบุคคลแบบอย่างที่ควรยกย่องสรรเสริญ สภามหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป
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คำาประกาศเกียรติคุณ

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

 นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ สำาเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นได้เข้า

ศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในหลายสาขาและหลายสถาบัน ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่งในด้านการบริหารรัฐกิจ การบริหาร

การจัดการภาครัฐและบริหารงานสาธารณะ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการปฏิบัติหน้าที่การงาน และเล็งเห็น

ความสำาคัญของการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ นำาความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยมาพัฒนาสังคม

และประเทศชาติในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งสำาคัญขององค์กรต่างๆ มาโดยตลอด อาทิ

ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

สำานักงาน กทช. และรองเลขาธิการสำานักงาน กทช. และปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ กสทช. นอกจากนี้

ยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้แก่องค์กร สถาบันและหน่วยงานต่างๆ มากมาย

 จากการดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน คือ เลขาธิการ กสทช. มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ 

ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ วิริยะอุตสาหะนำาความก้าวหน้ามาสู่องค์กรอย่างต่อเนื่อง นำาพา

ประเทศชาติพัฒนาอย่างก้าวไกล และสนับสนุนส่งเสริมความรู้ในโครงการทางวิชาการและการวิจัยด้าน

การโทรคมนาคมในทุกแขนงและทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์

ของประชาชนและสังคม ที่สำาคัญคือการสนับสนุนโครงการทูลเกล้าฯ ถวายเงิน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์

ในการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

 ด้วยเกียรติประวัติและคุณูปการด้านการโทรคมนาคมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน และนำาพาประเทศชาติก้าวทันโลกสมัยใหม่ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีมติ

เป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เพื่อเป็นเกียรติสืบไป
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คำากราบบังคมทูลของอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายธีระชัย  เชมนะสิริ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า  นายธีระชัย เชมนะสิริ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลสำานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์  ในการพระราชทาน

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันนี้  นับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร คณาจารย์  ข้าราชการ บัณฑิต  และนิสิต  ตลอดจนผู้เฝ้าทูลละออง

พระบาทพร้อมกัน  ณ  ที่นี้

 พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจในด้าน

ต่างๆ มีความก้าวหน้ามาโดยลำาดับเพื่อตอบสนองทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัย

ในแขนงต่างๆ ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

 พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จำานวน ๕ รายและอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจำานวน ๔,๙๓๕ ราย

 ลำาดับนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกรองศาสตราจารย์สมชาย  สันติวัฒนกุล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และผู้บริหารมหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์และผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน

พระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้บริหาร คณาจารย์ และ

ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่นี้ 

 

          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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คำากราบบังคมทูลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า  รองศาสตราจารย์สมชาย  สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส  กราบบังคมทูล 

 พุทธศักราช ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ประกอบภารกิจด้านการศึกษา การแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อชุมชน 

และการสังคมสงเคราะห์ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นเอนกประการ                  

 วโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้

  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  นายแพทย์วรวิทย์  ตันติวัฒนทรัพย์

 ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  นายมีชัย  วีระไวทยะ

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม

  นายอนุทิน  ชาญวีรกูล

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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สารแสดงความยินดี

จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประวัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Srinakharinwirot	University		ชื่อย่อ	:	มศว	-	SWU)	

พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษา	โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงสถาปนาเมื่อ	พุทธศักราช	2492

วิทยาลัยวิชาการศึกษา	เมื่อพุทธศักราช	2496	และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เมื่อพุทธศักราช	2517

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 	 ถือกำาเนิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ในกระแสสังคมที่เริ่มคลี่คลาย

จากการตื่นตระหนกภัยสงคราม	 ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม	 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้ก่อกำาเนิดขึ้น	 เพื่อ

มุ่งเน้นความสมานฉันท์และผลักดันความร่วมมือทางด้านต่างๆ	 รวมทั้งด้านการศึกษาเพื่อให้โลกใบนี้เจริญก้าวหน้า

และมีสติปัญญามากขึ้น	 	 หม่อมหลวงปิ่น	 มาลากุล	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ในขณะนั้น	 ได้นำาเรื่องการฝึกหัดครู

ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 พระองค์ทรงมีพระราชดำารัสแก่หม่อมหลวงปิ่น

ว่า	“ขอให้ทำางานนี้ต่อไปให้สำาเร็จ	อย่าทิ้งเรื่องนี้เป็นอันขาด”	นับแต่นั้นมา		ศาสตราจารย์	หม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล	

จึงดำาเนินการวางแผน	บุกเบิก	และจัดซื้อที่ดิน	จำานวน	93	ไร่	1	งาน	18	ตารางวา	ก่อตั้ง	“โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง”	

ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ	เมื่อวันที่	28	เมษายน	พุทธศักราช	2492	ณ	ถนนประสานมิตร	กรุงเทพมหานคร	โดย

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง	 	 ถนนประสานมิตรด้วย	 เป็นการผลัก

ดันการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู	 ในช่วงเวลาที่วิชาชีพครูขาดแคลนและไม่สมดุลกับการขยายตัวของสังคม	 อีกทั้ง

ศาสตร์ทางด้านการศึกษายังใหม่ต่อสังคมในขณะน้ัน	โดยเร่ิมต้นการศึกษาในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา

และประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา		ศาสตราจารย์	หม่อมหลวงปิ่น		มาลากุล	จึงเป็นผู้ที่มีบทบาททางด้านการศึกษา

ทั้งที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง	วิทยาลัยวิชาการศึกษา	และสังคมไทย

	 เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้ถือกำาเนิดขึ้นแล้ว		กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ

อธิบดีกรมวิสามัญศึกษาในขณะนั้นให้ดำารงตำาแหน่งผู ้อำานวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั ้นสูงคนแรก	 	ระหว่าง

พุทธศักราช	 2492	 –	 2496	 ท่านเป็นผู้นำาและผู้วางรากฐานระเบียบแบบแผนของการฝึกหัดครู	 เป็นผู้บุกเบิก

งานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์	และเป็นผู้ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบแผนของปูชนียบุคคลในวิชาชีพครูอย่างสูงย่ิง

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
	 พุทธศักราช	2496	 เกิดปัญหาการขาดแคลนครูและนักการศึกษา	ศาสตราจารย์	ดร.สาโรช	 	บัวศรี	 	ผู้นำา

การศึกษาสมัยใหม่หรือผู้นำาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยมในสังคมไทย	 เสนอให้จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา

เพื่อเพิ่มวุฒิครูให้ถึงขั้นปริญญาทั้งในระดับบัณฑิต	 มหาบัณฑิต	 และดุษฎีบัณฑิต	 เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น	 กระทรวง

ศึกษาธิการจึงประกาศตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 และให้เรียกชื่อว่า	 “วิทยาลัยวิชาการศึกษา”	 	 ตั้งแต่วันที่	 1	

ตุลาคม	 พุทธศักราช	 2496	 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำาเนินการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาและนำาขึ้น

ทูลเกล้าฯ	ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย	เมื่อวันที่	16	กันยายน	

พุทธศักราช	 2497	 โดยศาสตราจารย์	 หม่อมหลวงปิ่น	 มาลากุล	 เป็นผู้รักษาการในตำาแหน่งอธิการ	 	 ต่อมาพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้	 ศาสตราจารย์	 ดร.สาโรช	 บัวศรี	 ดำารงตำาแหน่งอธิการ

วิทยาลัยวิชาการศึกษา	ตั้งแต่วันที่	7	มีนาคม	พุทธศักราช	2499	จนถึงพุทธศักราช	2511
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	 วิทยาลัยวิชาการศึกษา	ภายใต้การนำาของ	ศาสตราจารย์	ดร.สาโรช	บัวศรี	 ได้พัฒนาแนวคิดแบบพิพัฒนา

การนิยมและการเรียนการสอนสมัยใหม่จากสังคมตะวันตก	 โดยวางระบบห้องสมุด	 ระบบคะแนน	 ระบบการวัดผล

รวมทั้งวิชาการศึกษาสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าที่สุดในสังคมไทยขณะนั้น	 นอกจากนั้นวิทยาลัยวิชาการศึกษายังได้รับ

การช่วยเหลือทั้งด้านบุคลากร	 หนังสือ	 และทุนการศึกษามากมาย	 จนอาจกล่าวได้ว่า	 วิทยาลัยวิชาการศึกษา

มีระบบการศึกษาที่ก้าวหน้าที่สุดในช่วงเวลานั้น	 ตราหรือเครื่องหมายของวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นสมการทางด้าน

คณิตศาสตร์	 y	 =	 ex	 (Exponential	 Curve)	 เส้นกราฟของการขยายเพิ่มขึ้น	 มีความหมายสอดคล้องกับปรัชญา

ที่ว่า	 “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม”	หรือ	“สิกฺขา	 วิรุฬฺหิ	 สมฺปตฺตา”	หรือ	“Education	 is	Growth”	 รวมทั้ง

สอดคล้องกับ	“สีเทาแดง”	สีเทาเป็นสีของสมอง	หมายถึง	 “ความคิด”	และสีแดงเป็นสีของเลือด	หมายถึง	 “ความ

กล้าหาญ”	สีเทาแดง	จึงหมายถึง	“คิดอย่างกล้าหาญ”

	 วิทยาลัยวิชาการศึกษา	 เปิดสอนครั้งแรก	 4	 สาขาวิชา	 ได้แก่	 สาขาวิชาการประถมศึกษา	 สาขาวิชา

การมัธยมศึกษา	 สาขาวิชาบริหารการศึกษา	 และ	 สาขาวิชาอาชีวศึกษา	 การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยวิชาการศึกษา	พุทธศักราช	2497	ประกอบด้วย

	 1.สำานักงานอธิการวิทยาลัย

	 2.คณะวิชาการศึกษา

	 3.คณะวิชาวิจัยการศึกษา

	 4.คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์				

	 5.คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

	 วิทยาลัยวิชาการศึกษาเจริญเติบโตและขยายตัวมาตามลำาดับและตั้งวิทยาเขตใหม่ดังนี้

	 1.วันที่	 11	 มิถุนายน		 พุทธศักราช		2498	 จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา	ปทุมวัน	

	 2.วันที่		 8	 กรกฎาคม		 พุทธศักราช		2498	 จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 บางแสน	 จังหวัดชลบุรี	

นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคแห่งแรกในประเทศไทยที่สอนถึงระดับปริญญา	

	 3.วันที่	 25	 มกราคม		 พุทธศักราช	2510		 จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา	พิษณุโลก		

	 4.วันที่	 27	 มีนาคม		 พุทธศักราช	2511		 จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา	มหาสารคาม	

	 5.วันที่	 1	 ตุลาคม		 พุทธศักราช	2511		 จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา	สงขลา	

	 6.วันที่	 27	 มีนาคม		 พุทธศักราช	2512		 จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา	พระนคร		

	 7.วันที่	 1	 เมษายน		 พุทธศักราช	2513		 จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา	พลศึกษา

	 เมื่อศาสตราจารย์	ดร.สุดใจ	เหล่าสุนทร	เข้ารับตำาแหน่งอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา	เห็นว่าการดำาเนินงาน

ของวทิยาลยัวชิาการศกึษาไมม่คีวามคลอ่งตวัเปน็อนัมาก		จงึไดร้า่งพระราชบญัญตัยิกฐานะวทิยาลยัเปน็มหาวทิยาลยั

เสนอต่อสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 และวันที่	 28	 กรกฎาคม	พุทธศักราช	 2513	 	 ได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ต่อ

ประธานสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง	 พร้อมทั้งเสนอต่อเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติเพื่อพิจารณา

อีกทางหนึ่ง	 วันที่	 15	 มกราคม	 พุทธศักราช	 2517	 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา

เป็นมหาวิทยาลัยและวันที่	 6	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 2517	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานชื่อ	 “ศรีนครินทรวิโรฒ”	 ให้แก่
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มหาวิทยาลัย	 มีความหมายว่า	 มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร	 วันที่	 28	 มิถุนายน	 พุทธศักราช	 2517	

ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	91	ตอนที่	112	ตามความใน

มาตรา	6	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พุทธศักราช	2517	และสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

	 โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 พุทธศักราช	 2517	 วิทยาลัยวิชาการศึกษาทั้ง	 8	 แห่ง	

จึงรวมกันเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		ดังนี้

	 1.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร

	 2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปทุมวัน

	 3.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	บางเขน

	 4.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พลศึกษา

	 5.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	บางแสน

	 6.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	มหาสารคาม

	 7.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก

	 8.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา

	 และสถาบันสมทบ	 1	 แห่ง	 คือวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ	 (ปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี)	

กระทรวงสาธารณสุข

	 วันที่	 29	 ธันวาคม	 พุทธศักราช	 2518	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับบริจาคที่ดินในเขตตำาบลศีรษะ

กระบือ	อำาเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก	จากบริษัททำานาศีรษะกระบือ	เนื้อที่	947	ไร่	2	ตารางวา	และก่อตั้งเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	อำาเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก	ในเวลาต่อมา	

					 ระหว่างพุทธศักราช	2532	–	2539	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสนองนโยบายภาครัฐในการเปลี่ยน

แปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัย	 โดยการรวมวิทยาเขตที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและยกฐานะวิทยาเขตต่างจังหวัด

ดังนี้

	 1.พุทธศักราช	2532	เริ่มมีการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย	กล่าวคือ	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	พลศึกษา	รวมกับคณะพลศึกษา	เป็นคณะพลศึกษา

	 2.พุทธศักราช	2533	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	บางแสน	ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา

	 3.พุทธศักราช	2533	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก	ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร

	 4.พุทธศักราช	2536	มีการรวมวิทยาเขตปทุมวัน	วิทยาเขตบางเขน	และวิทยาเขตประสานมิตรเป็น

วิทยาเขตกลาง	

	 5.พุทธศักราช	2537	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	มหาสารคาม	ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 6.พุทธศักราช	2539	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ	

	 ในระยะเริ่มแรกนั้นมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่	 วันที่	 25	 กุมภาพันธ์	

พุทธศักราช	 2535	 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

อำาเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก	เป็นพื้นที่ดำาเนินการ	ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพื้นที่หลักในการดำาเนินภารกิจ	2	แห่ง
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คือ	(1)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	เป็นพื้นที่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองที่ทันสมัย

และพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	 (2)	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 อำาเภอองครักษ์	 จังหวัดนครนายก	

เป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 การจัดตั้งคณะ	สถาบัน	สำานัก	และหน่วยงาน
	 1.พุทธศักราช	 2497	 –	 2518	 จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์	 	 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	 	 สำานักทดสอบ

ทางการศึกษาและจิตวิทยา	 	 สำานักงานอธิการบดี	 	 สำานักหอสมุดกลาง	 	 คณะมนุษยศาสตร์	 	 คณะสังคมศาสตร์	

คณะวิทยาศาสตร์		คณะพลศึกษา		และบัณฑิตวิทยาลัย		

	 2.พุทธศักราช	2525	–	2529	(แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ระยะที่	5)	จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์		

	 3.พุทธศักราช	 2535	 –	 2539	 (แผนพัฒนาการศึกษาฯ	 ระยะที่	 7)	 จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์		คณะทันตแพทยศาสตร์		คณะสหเวชศาสตร์*		สำานักคอมพิวเตอร์		สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยว

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม*		สำานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา*		และคณะเภสัชศาสตร์		

	 4.พุทธศักราช	 2540	 –	 2544	 (แผนพัฒนาการศึกษาฯ	 ระยะที่	 8)	 จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์*	 สถาบัน

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร*	 	 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ*	 	 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา*	 	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี**		

	 5.พุทธศักราช	 2545	 –	 2549	 (แผนพัฒนาการศึกษาฯ	 ระยะที่	 9)	 จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา

ความยั่งยืน*		วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม*		ศูนย์บริการวิชาการ***		สำานักงานบริหารกิจการหอพัก		และศูนย์

กีฬา	มศว***		

	 6.พุทธศักราช	2550	–	 2554	 (แผนพัฒนาการศึกษาฯ	 ระยะที่	 10)	 จัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย*	 	 สำานัก

วิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ*	 	 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร*	 	 และรับโอน

โรงพยาบาลชลประทาน	สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	มาสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 	จัดตั้งคณะวัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	(โดยการรวมสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรกับสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยว

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน)	 	 จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	 	 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา

และวิจัย	และสำานักนวัตกรรมการเรียนรู้		

	 7.พุทธศักราช	 2555	 –	 2559	 (แผนพัฒนาการศึกษาฯ	 ระยะที่	 11)	 จัดตั้งสถาบันวิจัย	 พัฒนาและสาธิต

การศึกษา	

	 หมายเหตุ	 *	เป็นส่วนงานในกำากับของมหาวิทยาลัยโดยมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 	 	 	 **	เป็นหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์				

	 	 	 	 ***	 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มีการบริหารจัดการ

ที่ต่างไปจากส่วนงานในกำากับ		ฐานะไม่เทียบเท่าคณะ	สถาบัน	สำานัก

	 พุทธศักราช	 2546	 –	 2548	 มหาวิทยาลัยดำาเนินการซื้อที่ดิน	 3	 แปลง	 คือแปลงที่	 1	 วันที่	 28	 สิงหาคม	

พุทธศักราช	2546	ซื้อที่ดินด้านที่ติดกับคณะสังคมศาสตร์	 เนื้อที่	 3	 ไร่	 99	ตารางวา	แปลงที่	 2	 วันที่	 29	ธันวาคม	

พุทธศักราช	 2547	ซื้อที่ดินด้านที่ติดกับคลองแสนแสบ	 เนื้อที่	 1	 ไร่	 2	 งาน	 38	ตารางวา	 และแปลงที่	 3	 วันที่	 31	

มกราคม	พุทธศักราช	2548	ซื้อที่ดินด้านที่ติดกับคณะศึกษาศาสตร์	เนื้อที่	3	ไร่	1	งาน	23	ตารางวา	ซึ่งการซื้อที่ดิน

แปลงนี้มีผลทำาให้มหาวิทยาลัยสามารถเข้าออกผ่านถนนอโศกมนตรีได้โดยตรง	
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	 	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	มีโรงเรียนสาธิต	5	แห่ง	คือ

	 1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	ฝ่ายประถม

	 2.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	ฝ่ายมัธยม	

	 3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปทุมวัน	

	 4.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	องครักษ์

	 5.โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	มศว	แม่แจ่ม
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รายนามกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายกสภามหาวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   คุณหญิงชฎา   วัฒนศิริธรรม  

   นายชุมพล   พรประภา

   ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  สาริสุต

   นายธีระชัย   เชมนะสิริ

   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประเวศ วะสี

   นายพินิจ    จารุสมบัต

   พลตำารวจตรี พีรพันธุ์  เปรมภูติ

   ดร.รวีพร     คูหิรัญ

   รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์

   นายสู่บุญ   วุฒิวงศ์

   นายโสภณ   สุภาพงษ์

กรรมการโดยตำาแหน่ง
อธิการบดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน  พลโยธา)
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กรรมการประเภทผู้บริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

(ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.กานดา  ชัยภิญโญ)

 คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา  บุญสินสุข)

ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร)

กรรมการประเภทคณาจารย์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์   นพอุดมพันธุ์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์    อุดมศิลป์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ    วิบูลย์มา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา     มิ่งเมือง

 รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.อิทธิพร  ศิริสวัสดิ์

กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน)
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จำานวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๙

วันพุธ	ที่	๒๗	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๐

วุฒิปริญญา จำานวน

ปริญญาเอก ๑๖๙

ปริญญาโท ๕๗๕

ปริญญาตรี ๔,๑๙๗

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์	

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะพลศึกษา

คณะแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

สำานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๑๔๑

๕๓๑

๕๐๒

๗๕๘

๓๘๔

๑๕๙

๖๖

๘๒

๗๔

๘๓

๓๔๒

๒๕๙

๘๙

๓๙๒

๑๓๙

๑๐๒

๓๖

๕๘

รวมทั้งสิ้น ๔,๙๔๑



บัณฑิตวิทยาลัย
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1	 นาง	ประภารัตน์	 ธิติศุภกุล	 2	 นางสาว	มณฑา	 พลรักษ์	

3	 นาง	วาสนา	 มะณีเรือง	 4	 นาง	อัจฉรา	 สระวาสี	

5	 นางสาว	อารีย์	 อัศวนุภาพ	 6	 นาย	จารุภัทร์	 ไชยดิษฐ์

7	 นาย	นฤภพ	 ขันทับไทย	 8	 นาย	ปิยวัชร์	 สุทธิวนิช	

9	 นาย	วชิรพันธ์	 ชัยนนถี	 10	 นาย	วัชรพงษ์	 อภิญญานุรังสี

    
สาขาวิชาการอุดมศึกษา

11	นาง	วรันธร	 เฉลิมโฉม	 12	 นาย	ฐะณุพงศ์	 ศรีกาฬสินธุ์	

13	นาย	ณัฐพล	 แนวจำาปา	 14	 นาย	วิชัย	 วิศวกุลวาณิช	

15	นาย	อนุสิทธิ์	 ตังคณานุกูลชัย

    
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

16	นางสาว	กฤษณา	 โลหการก	 17	 นาง	ขวัญฤทัย	 เที่ยงจันทราทิพย์

18	นางสาว	ชวนพิศ	 คณะพัฒน์	 19	 นางสาว	ภูรินทร์	 แตงน้อย

    
สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่

20	นางสาว	กุลิดา	 ทัศนพิทักษ์	 21	 นาง	ฐิติรัศญาณ์	 แก่นเพชร	

22	นางสาว	ธิดาวรรณ	 ไชยมณี	 23	 นาง	นุสรา	 สกลนุกรกิจ	

24	นาง	เบญจพร	 จั่นเจริญ	 25	 นาวาโทหญิง	พัชรี	 ศิริมาก	

26	นาง	ภัทรานิษฐ์	 บุณยวิบูลย์	 27	 นาง	วิภาจรี	 เจริญวงษ์

28	นางสาว	วิไลรัตน์	 ขันธ์เจริญ	 29	 นางสาว	สุชานันท์	 อ้อหิรัญ	

30	นาย	นิสสรณ์	 บำาเพ็ญ	 31	 นาย	พงศ์เทพ	 โตมาดี	

32	ว่าที่ร้อยตรี	สมบัติ	 พรหมสวรรค์	 33	 นาย	อดุลย์	 จันตา	

34	นาย	อัศวิน	 หนูจ้อย

    
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

35	นางสาว	เกศรินทร์	 ศรีธนะ

    
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

36	นางสาว	จีรนันท์	 เจริญชัยภินันท์	 37	 นางสาว	ปนัดดา	 จูเภาล์	
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38	นางสาว	ปรียาภรณ์	 กุลศิริรัตน์	 39	 นางสาว	ปัณรสี	 เอี่ยมสอาด	

40	นางสาว	รจนา	 ป้องนู	 41	 นางสาว	สว่างจิต	 แซ่โง้ว	

42	นาย	ภานุ	 ศรีวิสุทธิ์	 43	 นาย	ยูรสิน	 วัฒนพยุงกุล

44	นาย	สมบุญ	 ศิลป์รุ่งธรรม	 45	 นาย	สฤษเดช	 แซมมณี	

46	นาย	อดิพันธุ์	 ประสิทธิ์

    
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

47	นางสาว	ยามีละ	 ดอแม	 48	 นางสาว	อังคนา	 บุญเสม	

49	นาย	ธิติพงษ์	 สุขดี	 50	 นาย	ศรัณย์	 เจียระนัย

51	นาย	อดิเทพ	 ณ	พัทลุง	 52	 นาย	อริญชย์	 พรหมเทพ

    
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา

53	นาง	ธัญมัย	 แฉล้มเขตต์	 54	 นางสาว	บงกช	 ทองเอี่ยม	

55	นางสาว	พรวิไล	 สุขมาก	 56	 นางสาว	ภัคภิญญา	 ธรรมโชโต

57	นาง	ภาณัททกา	 วงษากิตติกุล	 58	 นางสาว	ภาวิณี	 ทุ่งไธสง	

59	นาง	วิไลวรรณ	 เทียนประนมกร	 60	 นาย	กมล	 เรียงไธสง

61	นาย	พงค์สิลป์	 รัตนอุดม	 62	 นาย	พิสิษฐ์	 ณัฎประเสริฐ	

63	นาย	ภัทรพล	 สุวรรณโฉม	 64	 นาย	วรสรณ์	 เนตรทิพย์	

65	นาย	วัยวุฒิ	 บุญลอย	 66	 นาย	วิธวิทย์	 ประสานศักดิ์ทวี

67	นาย	สมเกียรติ	 สุขุมพันธ์

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

68	นางสาว	ณภัทรรัตน์	 ไชยอัครกัลป์	 69	 นางสาว	ปิยรัตน์	 วงศ์ทองเหลือ

70	นางสาว	สมสุข	 นิธิอุทัย	 71	 นาย	พสิษฐ์	 เงางาม

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย

72	นางสาว	ชลันดา	 พันธุ์พานิช	 73	 นางสาว	ณิศิรา	 กายราศ	

74	นาง	บุษกร	 โกมลตรี	 75	 นางสาว	เมธ์วดี	 พยัฆประโคน	

76	นาย	ชลภูมิ	 บรรหาร	 77	 นาย	ธนเดช	 ต่อศรี	
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78	นาย	พิบูลย์	 มังกร	 79	 นาย	วรรณวรุณ	 ตั้งเจริญ	

80	นาย	สุวิชาน	 พัฒนาไพรวัลย์

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

81	นางสาว	กษศรณ์	 นุชประสพ	 82	 นางสาว	เกศกุล	 สระกวี	

83	นางสาว	จารุภา	 วงศ์ช่างหล่อ	 84	 นางสาว	ชนัดดา	 ภูหงษ์ทอง	

85	นางสาว	นันทพร	 กุลชนะธารา	 86	 นางสาว	น้ำาผึ้ง	 มีศิล	

87	นางสาว	นิปาตีเมาะ	 หะยีหามะ	 88	 นางสาว	บุณฑริก	 เฉลิมโรจน์

89	นางสาว	ปิยวรรณ	 ทัศนาญชลี	 90	 นางสาว	พรรณราย	 อักษรถึง

91	นางสาว	พิชชาดา	 สุทธิแป้น	 92	 นางสาว	ลภัสรดา	 สระดอกบัว	

93	นางสาว	ศิริเนตร	 สุขดี	 94	 นางสาว	สุนิสา	 ทรงอยู่	

95	นางสาว	สุพัตรา	 สกุลศรีประเสริฐ	 96	 นางสาว	สุภัทรา	 ภูษิตรัตนาวลี	

97	นางสาว	อนงค์นุช	 คุณวงษา	 98	 นางสาว	อมร	 ไชยแสน	

99	นางสาว	อรุโณทัย	 พยัคฆพงษ์	 100	 	 นาย	จักรเพชร	 สุริยะกมล

101	นาย	ประไพ	 ปลายเนตร	 102	 	 นาย	สุภชัย	 สุริยะกมล

    
สาขาวิชาอณูชีววิทยา

103	นางสาว	ทิพวัลย์	 ปันคำา	 104	 	 นางสาว	มาลาตี	 ตาเยะ	

105	นางสาว	วีรนุช	 สีสม	 106	 	 นางสาว	สุวดี	 โพธิ์วิจิตร

107	นาย	จัตุรงค์	 ขำาดี

    
สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์

108	นาย	ยศวี	 ศรีสมบุญ

    
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

109	นางสาว	ณัฏฐกัลย์	 ลมเชย

    
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

110	นางสาว	สุภาภรณ์	 สดวกดี

    
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์

111	นางสาว	กัญญาวีร์	 แก้วนุ้ย	 112	 	 นาย	วรฉัตร	 วริวรรณ	

113	นาย	อุดม	 วงษ์สิงห์
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สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

114	นางสาว	นัชชิมา	 บาเกาะ	 115	 	 นาย	ขจรศักดิ์	 เขียวน้อย	

116	นาย	นิพิฐพนธ์	 แสงด้วง	 117	 	 พระมหา	ศุภชัย	 แซ่เถียร

    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

118	นางสาว	วนิดา	 พันธ์สอาด	 119	นาง	อรวรรณ์	 ทองดีเจริญ	

120	นาย	ระพีพัฒน์	 ศรีมาลา

    
สาขาวิชาการกีฬา	นันทนาการและการท่องเที่ยว

21	นางสาว	ธีรดา	 คุณุรัตน์	 122	นางสาว	ไพวรรณ์	 เงาศรี	

123	นางสาว	วิมลมาลย์	 สมคะเน	 124	นางสาว	ศิรินภา	 ทองคำาฟู 

125	นาง	ศิริพร	 วรรธนาคม	 126	นางสาว	สิริกร	 เลิศลัคธนาธาร	

127	 ว่าที่ร้อยตรี	ชินะโอภาส	 สะพานทอง	 128	นาย	ณรงค์	 วิชัยรัตน์	

129	นาย	ณัฏฐกฤษฏิ์	 เอกวรรณัง	 130	นาย	นพเวช	 บุญมี

131	นาย	ภาณุวัฒน์	 ยาวศิริ	 132	นาย	อดิศัย	 มัตเดช

    
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

133	นางสาว	ชุติมา	 แสงดารารัตน์	 134	นางสาว	ฑมลา	 บุญกาญจน์

135	นางสาว	ทัศนีย์	 สมเสียง	 136	นาง	ธิรดา	 สุวัณณะศรี	

137	นางสาว	นัยนา	 ถาวรายุศม์	 138	นาง	บำาเพ็ญ	 หนูกลับ	

139	นาง	พัชรีวรรณ	 คุณชื่น	 140	นาง	ภารดี	 กำาภู	ณ	อยุธยา 

141	นางสาว	ภาวดี	 เหมทานนท์	 142	นาง	เภารัมย์ภา	 อาสา

143	นาง	มาณวิภา	 พัฒนมาศ	 144	นางสาว	วิดาพร	 ทับทิมศรี	

145	นาง	ศุภจิรา	 นาคโต	 146	นาง	สิรภัทร	 โสตถิยาภัย	

147	 จ่าสิบโท	กันต์ธสิทธิ์	 พิมพ์สอาด	 148	นาย	จุลศักดิ์	 สุขสบาย	

149	นาย	พิทักษ์	 สุพรรโณภาพ	 150	นาย	ภูริเดช	 พาหุยุทธ์	

151	นาย	ยศวัฒน์	 พาผล	 152	นาย	สรรเสริญ	 หุ่นแสน

153	นาย	สาธร	 ใจตรง	 154	นาย	สุวรรณ	 จูทะสมพากร	

155	นาย	อาทิตย์	 อินต๊ะแก้ว

    
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

156	นางสาว	จริยา	 ทองหอม	 157	นางสาว	จิราพร	 รอดพ่วง	

158	นางสาว	นภัสวรรณ์	 วิเศษสิงห์	 159	นางสาว	มธุรส	 ประภาจันทร์	

160	นาง	สาวิตรี	 สิทธิชัยกานต์
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สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

161	นางสาว	จินดารัตน์	 แก้วพิกุล	 162	พันตำารวจเอกหญิง	นงเยาว์	 สมพิทยานุรักษ์

163	นางสาว	ปารณีย์	 ขาวเจริญ	 164	นางสาว	พีระพร	 รัตนาเกียรติ์

165	นาง	มุทิตา	 หวังคิด	 166	นางสาว	เอมมิกา	 วชิระวินท์	

167	นาย	เสกสรร	 มาตวังแสง

    
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

168	นาย	สมพจน์	 คำาแก้ว

    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำาลังกาย

169	นาย	เกริกวิทย์	 พงศ์ศรี

    
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ

170	นางสาว	กัลพฤกษ์	 พลศร

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

171	นางสาว	จุฑาทิพย์	 เต็มวิบูลย์โชค	 172	นางสาว	เปรียบฟ้า	 ด้วงนุ่ม

173	นางสาว	รัตนา	 เครือวัลย์	 174	นางสาว	ศิรัชชรินทร์	 ยศสวรินทร์

    
สาขาวิชาเคมี

175	นางสาว	ณัฐฐา	 พวงไพโรจน์	 176	นางสาว	วรัทยา	 มณีรัตน์	

177	นาย	จตุพร	 บุญชัยยุทธศักดิ์

    
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

178	นางสาว	ญาดา	 อัจจิกุล	 179	นางสาว	ณัฐกาญจน์	 กอมณี	

180	นางสาว	พิมพ์นภัสสรา	 หงษ์จ้อย	 181	นาง	รัตตัญญู	 อภิชนพงศกร	

182	นางสาว	รัตติยาพร	 ทองญวน	 183	นางสาว	ศิริพร	 นครชัย	

184	นางสาว	ศิริรัตน์	 วุฐิสกุล	 185	นางสาว	สุพัตรา	 ลักษณะจันทร์

186	นางสาว	สุภัค	 ธนมิตร์	 187	นางสาว	อวัสฎา	 จงอุดมสุข	

188	นางสาว	อัญชลิกา	 พระแก้ว	 189	นาย	คณินธร	 ล้อคำา 

190	นาย	ปิติณัช	 สมบัติหอม	 191	นาย	รชต	 ถนอมกิตติ
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สาขาวิชาชีววิทยา

192	นางสาว	จิดาภา	 พรหมสิงห์	 193	นางสาว	จินตนา	 แย้มคงเมือง

194	นางสาว	ฐิติญา	 สุธานนท์	 195	นางสาว	นันทวัน	 โชติวนาวรรณ

196	นางสาว	ปวีนันทร์	 รังแก้ว	 197	นางสาว	วิชุดา	 พรหมคงบุญ	

198	นางสาว	อิสริยา	 คำารอด	 199	นาย	เกียรติศักดิ์	 รักษาพล	

200	นาย	วิทวัส	 อินยาศรี

    
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

201	นางสาว	สิริรัตน์	 วัฒนสมศรี

    
สาขาวิชาฟิสิกส์

202	นางสาว	ปราณี	 พรหมบุตร	 203	นางสาว	สุภาวดี	 โภคัย

    
สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา

204	นางสาว	พัชรี	 โชคเพิ่มพูน	 205	นางสาว	สุธีรา	 นาถึง	

206	นาย	พสธร	 สุขเสน	 207	นาย	วิฑูรย์	 ทุยาวัด

    
สาขาวิชาศิลปศึกษา

208	นางสาว	ตุลารักษ์	 อยู่เล่ห์	 209	นาย	ณฤทธิ์	 ประจงแต่ง	

210	นาย	บัญชา	 นิยมแก้ว

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

211	นางสาว	ลัดดาวัลย์	 บูรณะ	 212	นางสาว	วราลี	 สินธุวา	

213	นาง	สราลี	 ภู่ชัย	 214	นาย	วรชัย	 สุทธไชย

    
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

215	นางสาว	คณิตา	 เพ็งผอม	 216	นางสาว	จิตรา	 นาปาเลน	

217	นางสาว	ฌิษณุกานต์	 ขำาเดช	 218	นาง	ญาณี	 แก้วจัง	

219	นางสาว	ดวงนภา	 มิ่งขวัญ	 220	นางสาว	ดุษฎี	 ศรีมะกล่ำา 

221	นางสาว	นันทนา	 โมลีวงศ์	 222	นางสาว	นารีรัตน์	 พลแจ้ง

223	นางสาว	นิตยา	 รามศิริ	 224	นาง	ประภาพร	 นวลสอาด

225	นางสาว	ปิยะนุช	 เผื่อนทอง	 226	นางสาว	ปุญญิสา	 ยงศรีปัญญะฤทธิ์	

227	นางสาว	พิชญา	 เจริญวนิช	 228	นาง	พิศมัย	 ทับทิมทอง

229	นางสาว	มณิศา	 ชื่นจิต	 230	นางสาว	มยุรฉัตร	 นพกรสุขทองดี	
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231	นาง	มัทนี	 เสียงเสนาะ	 232	นางสาว	รุ่งทิวา	 งามตา

233	นางสาว	วราพร	 ภาคธรรม	 234	นางสาว	วรารัตน์	 แสงสุข	

235	นางสาว	วันดี	 ทรัพย์เกตุโสภา	 236	นางสาว	ศิริพร	 ยุชัย	

237	นางสาว	ศุภกานดา	 จรดล	 238	นาง	สาวิตรี	 ไพศาล	

239	นางสาว	สุกัญญา	 สีหาโภชน์	 240	นางสาว	สุภาวดี	 กระแสสินธุ์

241	นางสาว	สุรีย์พร	 สุขสถาพร	 242	นางสาว	อัชฌาภรณ์	 ตันติดำารงกุล

243	นางสาว	อัญชลา	 จิตตานันท์	 244	นาง	อุดมลักษณ์	 สรโยธิน	

245	นาย	จิรายุ	 สงวนแก้ว	 246	นาย	เชิดชัย	 สายเสมา	

247	นาย	ดนัย	 มณฑาทิพย์กุล	 248	นาย	ทิณธรรม	 ไทยธรรม	

249	นาย	ธีรชัย	 สุขผล	 250	นาย	นนท์ปวิธ	 กันเกลา

251	นาย	บดี	 สุรินทรศักดิ์	 252	นาย	ปุญญากรณ์	 วีระพงษานันท์	

253	นาย	ภควัต	 ศรียารัตน์	 254	นาย	ยศวริศ	 รุ่งสอาด	

255	นาย	รัฐราษฎร์	 เกื้อสกุล	 256	นาย	อลงกรณ์	 อัศวโสวรรณ

    
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

257	นางสาว	กิรณา	 แย้มกลิ่นพุฒ	 258	 	 สิบตำารวจโทหญิง	ชุติกาญจน์	 ผาลใจ	

259	นางสาว	ณัฐฐา	 จันทราช	 260	นางสาว	น้ำาทิพย์	 ชื่นน้อย

261	นางสาว	ปิยะมาศ	 ชมภูมี	 262	นางสาว	ไพรินทร์	 อิ่มประสงค์	

263	นางสาว	ฟาวเซีย	อัสวิน	 อะหมัด	 264	นาย	กฤษฎา	 สังเกตุ

265	นาย	กิตติภัฏ	 หลงละเลิง	 266	นาย	จุฑาวัฒน์	 กำาลังทวี 

267	นาย	ชาญ	 งามสิริพร	 268	นาย	โชติวุฒิ	 บุญยะพุกกะนะ

269	นาย	ทวีศักดิ์	 ทองคำา	 270	นาย	ธีรพงษ์	 พานิชรัมย์	

271	นาย	ธีระพงศ์	 ธิดาปูน	 272	นาย	นคร	 แสงทอง	

273	นาย	นนทนันต์	 เผ่าภูรี	 274	นาย	พุทธิชัย	 จันทร์สวัสดิ์	

275	นาย	ภัทรดล	 เพชรพลอยนิล	 276	นาย	ภูมินาถ	 สีแล	

277	นาย	วรพจน์	 จิตวัฒนาธรรม	 278	นาย	วัชราช	 ศรไชย

279	นาย	วิฐี	 ผนึกดี

    
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

280	นางสาว	กุลนิสากาญจน์	 รัตนรักษ์	 281	นางสาว	จินตนา	 วิชาเหล็ก

282	นางสาว	ฐิตินันท์	 สัมมานุช	 283	นาง	ณัฐชาพร	 สาที	

284	นางสาว	ณิชยาดา	 ภูชิตานุรักษ์	 285	นางสาว	ทิวาพร	 วินทะไชย	

286	นางสาว	ธิติยา	 ฉะกระโทก	 287	นางสาว	นงนุช	 เอกตระกูล	

288	นางสาว	นภาพร	 ด่านแก้ว	 289	นางสาว	นริศรา	 วรรณโกษิตย์	
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290	นางสาว	นฤมล	 การชัยศรี	 291	นางสาว	นันทพร	 ณ	พัทลุง

292	นางสาว	นิรชา	 อ่ำาประเวทย์	 293	นางสาว	นุชจรินทร์	 ปรีชากุล

294	นางสาว	ปวีณา	 ทาระ	 295	นางสาว	พนิตธิดา	 รุ่งแจ้ง	

296	นางสาว	พัชรกร	 ยิ่งยงยุทธ	 297	 	 สิบตรีหญิง	พิมพ์ทิพย์	 ดวงจิตร	

298	นางสาว	เพ็ญลดา	 ทู้ไพเราะ	 299	นางสาว	ภารดี	 ภักดีโยธิน	

300	นางสาว	มนต์วลี	 สิทธิประเสริฐ	 301	นางสาว	มยุรี	 โรจน์อรุณ	

302	นาง	มาลัย	 สังมีแสง	 303	นางสาว	รพัฑศ์ชญาณ์	 วงษ์ไสว	

304	นางสาว	วนิสา	 องอาจ	 305	นางสาว	วันทนา	 ปาลวัฒน์	

306	นางสาว	วิสุดา	 บุญแฝง	 307	นางสาว	เวนุกา	 ตาลาน

308	นางสาว	สดใส	 คำาจันทร์	 309	นางสาว	สุชานาฏ	 สุวรรณพิบูลย์	

310	นางสาว	สุวารี	 ศรีอำาไพวิวัฒน์	 311	นาง	อรสุมา	 ถาวรสุขอนันต์	

312	นางสาว	อริศรา	 รัตนกำาพล	 313	นางสาว	อุบล	 บุญชู	

314	นาย	ตะลันต์	 ปลื้มใจ	 315	นาย	ทศพล	 ชาวอุทัย	

316	นาย	ทัณฑวัต	 ปานพุ่ม	 317	นาย	นันทพล	 มียิ่ง	

318	นาย	เพชรสมร	 ทองมณี	 319	นาย	วิทวัส	 แทนศิริ	

320	นาย	ศานติพงศ์	 เพ็ชรจำารัส	 321	นาย	สมพงษ์	 จุลดาลัย

322	นาย	สิทธิกร	 เรืองศรี	 323	นาย	อดิชัย	 สุพรรณท้าว

    
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา

324	นางสาว	กนิษฐา	 กสิผล	 325	นางสาว	กรรญยวีย์	 กานต์กิตติสกุล

326	นางสาว	กัลยาณี	 ชุ่มชื่น	 327	นางสาว	เกศสุดา	 เทพยศ	

328	นางสาว	จิตชญา	 บาลโสง	 329	นาง	จิตรี	 ฟุ้งกลิ่น	

330	นาง	จิรชยา	 จาระนัย	 331	นางสาว	จุฬาพร	 แสงสกุล	

332	นางสาว	ชญาดา	 พันธ์ยาว	 333	นางสาว	ชนินันท์	 คล้ายมณี	

334	นางสาว	ณัฏฐพัชร์	 มณีวรรณ	 335	นางสาว	ณัฐกมล	 ลิมปนะชัย

336	นางสาว	ทิพย์นรา	 สาครนาวิน	 337	นางสาว	ทิพวรรณ	 พวงมาลัย

338	นางสาว	ธวัลรัตน์	 มงคลลัภย์	 339	นางสาว	ธัญญารัตน์	 มวลชัยภูมิ	

340	นางสาว	ธันชนก	 แป้นทอง	 341	นาง	ธิติมาวดี	 สกุลศิลป์ศิริ	

342	นางสาว	นุชนา	 ทองศูนย์	 343	นางสาว	บัณพร	 บุญมี	

344	นางสาว	เบญจวรรณ	 เกษร	 345	นางสาว	ปาริชาติ	 ชินพิทักษ์วัฒนา

346	นางสาว	เปรมวดี	 จิตอารีย์	 347	นางสาว	พิมพ์พร	 เปรมหิรัญ	

348	นาง	มนัสนันท์	 วงศ์กาฬสินธุ์	 349	นางสาว	ยุพาพรรณ	 พวงพั่วเพชร	

350	นางสาว	ยุวดี	 ประกอบแสง	 351	นางสาว	เยาวรัตน์	 หวัดเพ็ชร์	

352	นางสาว	รวิษฎา	 ถิรวัชรภูวดล	 353	นาง	รสรินทร์	 ปิ่นแก้ว	
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354	นางสาว	วันวิวาห์	 เรียนงาม	 355	นางสาว	วาสนา	 ประสงค์งาม	

356	นางสาว	วิจิตรา	 กูลหกูล	 357	นางสาว	วิชฌญาดา	 เทียนขาว	

358	นางสาว	วิไลพรรณ	 จินดาศรี	 359	นางสาว	วีรญา	 เกษหอม

360	นางสาว	สินีนาฎ	 นาเจริญ	 361	นางสาว	สุดารัตน์	 คงคาชาติ	

362	นางสาว	สุธาทิพย์	 เดี่ยววานิชย์	 363	นางสาว	สุพรรณณิการ์	 มากกลิ่น

364	นางสาว	สุภาพร	 บุญเทียมยิ่ง	 365	นางสาว	สุวรรณา	 สุวรรณสุข	

366	นาง	เสาวนีย์	 หิรัญวัฒน์	 367	นางสาว	แสงอรุณ	 ธารีจิตร	

368	นางสาว	อรวี	 ลาภธนวิรุฬห์	 369	นางสาว	อาทิชล	 จันทร์หอม	

370	นาง	อาภาสินี	 ประสพศักดิ์	 371	นางสาว	อิงอร	 เอกนิล

372	 ว่าที่ร้อยตรี	กิจสุเมธ	 แก้วพรหม	 373	พระมหา	จายเหย่น	 ลายแสง

374	นาย	ชวลิต	 แช่มเจริญ	 375	นาย	ณัฐพงศ์	 กุลวุฒิชัยมงคล	

376	พระมหา	ทรงยศ	 แท่นยั้ง	 377	นาย	ธานินทร์	 นุชประดิษฐ์	

378	นาย	นัฐพล	 วัฒนสุข	 379	นาย	ปรเมศวร์	 ฦาชา	

380	นาย	ปิยเดช	 พิพัฒน์เยาว์กุล	 381	นาย	วิทยา	 แพทย์ประเสริฐ

382	นาย	วีระ	 หมายมั่น	 383	นาย	ศิวกร	 ไชยธนภักดี	

384	นาย	สุภัทรชัย	 ไพรสันต์	 385	นาย	อวิรุทธ์	 อินโต

    
สาขาวิชาศิลปศึกษา

386	นางสาว	กชวรรณ	 ตั้งตระกูล	 387	นางสาว	โกมล	 ศรีทองสุข

388	นางสาว	ณิภกร	 กรับไกรแก้ว	 389	นางสาว	ทัศนีย์	 กรัณฑรัตน์

390	นางสาว	เบญจรงค์	 เทพทอง	 391	นางสาว	รสิกา	 ไฝขาว	

392	นางสาว	รัชภร	 บุญรักษาเดชธนา	 393	นางสาว	วิรดี	 จินตะไล	

394	นางสาว	วีรภัทร	 จินตะไล	 395	นางสาว	สุนิสา	 ชูชัยยะ	

396	นางสาว	สุรีรัตน์	 มั่นดี	 397	นางสาว	เสาวนีย์	 สืบสร้อย	

398	นางสาว	อาซาโกะ	 คาโต้	 399	นางสาว	อาทิตยา	 เงินแดง

400	นาย	กฤศณัฏฐ์	 ดิลกศิริธนภัทร์	 401	นาย	ณรงค์วิทย์	 พฤกษาศิลป์	

402	นาย	ทรงพล	 ทีรวย	 403	นาย	นรฤทธิ์	 เสร็จกิจ

404	นาย	นฤภู	 ชีวะพงษ์	 405	นาย	นัทธินันท์	 ละมายสิงห์	

406	นาย	ผุสวัฒน์	 ทองสร้อย	 407	นาย	พัฒนา	 เกิดเพ็ง	

408	นาย	สวธา	 เสนามนตรี	 409	นาย	อานนต์	 เลียนอย่าง
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ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

410	นาย	ณรงค์ศักดิ์	 นิ่มนวล	 411	นาย	ธรรมการ	 ภัคพิตรพิบูล	

412	นาย	ศรัณย์	 จุลปาน

    
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

413	นาย	ไพโรจน์	 พิพัฒนสุวรรณ

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

414	นาย	ธนพล	 เพ็งแก้ว

    
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

415	นางสาว	กุลศิริ	 วรกุล	 416	นางสาว	ภัทร์ธีนันท์	 สุวรรณเจริญ

417	นางสาว	วิภาดา	 พรหมสิงห์	 418	นางสาว	ศิริกานต์	 หิวานุพงค์

419	นาย	ภาณุพงศ์	 ศีลสังวรณ์	 420	นาย	ศตวรรษ	 ไชยสิทธิ์

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

421	นางสาว	ชวมณฑ์	 แซ่เตีย	 422	นางสาว	นวภรณ์	 ชนะประโคน	

423	นางสาว	ปาณิสรา	 ขุมวัฒนา	 424	นางสาว	พฤกษาพันธุ์	 จันทร

425	นางสาว	พิชญา	 ชุ่มเมืองเย็น	 426	นาง	รมัณยา	 วงศ์วรพิทักษ์	

427	นาย	ติณณดิษย์	 เกาะสมุทร	 428	นาย	อิศรา	 อิศรางกูร	ณ	อยุธยา

    
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

429	นางสาว	ปรัชญาวดี	 ทับแสง	 430	นางสาว	พรรษมล	 ภิรมย์ศรี

431	นางสาว	วาสิฏฐี	 ทวีวัฒน์	 432	นางสาว	สุชาดา	 ไทพาณิชย์	

433	นาย	ชัยพฤกษ์	 บวรฤทธิเดช	 434	นาย	สมศักดิ์	 แซ่ปึง

    
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

435	นาง	Yeojin	 Kim	 436	นางสาว	กนกวรรณ	 นะนะกร	

437	นางสาว	ชรัญญา	 เล็กเจริญศรี	 438	นางสาว	นภารัศมิ์	 เลาหโชติสาร	

439	นางสาว	นิติรัตน์	 บุญเรือง	 440	นางสาว	วิยะดา	 เมืองโคตร	

441	นางสาว	อารยา	 อนันต์ประกฤติ	 442	นาย	เป็นปลื้ม	 เชยชม
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สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

443	 	 ร้อยโทหญิง	ชนิศ	 รัตนสิน	 444	นาง	มุจรินทร์	 วุฒิกุล	

445	นางสาว	วันเพ็ญ	 หมอนทอง	 446	นางสาว	ษิญาดา	 แก้วสดแสง	

447	นางสาว	อัญชลิตตา	 อินทะไชย

    
สาขาวิชาภาษาศาสตร์

448	นางสาว	กนกวรรณวลัย	 อินทร์หงษ์ษา	 449	นางสาว	ศุภจารี	 ศุภรณเศรษฐ์

450	พระมหา	ธีรวิทย์	 ศรีเทพ

    
สาขาวิชาการกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว

451	นางสาว	ภาวิณี	 เลิศนวลจันทร์	 452	นางสาว	วริษา	 หงษ์ทอง	

453	 ว่าที่ร้อยตรี	ปรมินทร์	 อยู่เป็นสุข	 454	นาย	อมรินทร์	 หัตถกิจ

    
สาขาวิชาภาษาไทย

455	นางสาว	Dao	 Thi	Lan	Anh	 456	นางสาว	Xian	 Zhang	

457	นางสาว	YIN	 LING	YUN	 458	 	 MISS	Yu	 Jiang

459	นางสาว	ชญาตี	 เงารังษี	 460	นางสาว	นภาลัย	 โลกวิทย์

461	นางสาว	นันท์ยุพา	 จำารัสพันธุ์	 462	นางสาว	สิริมาศ	 แก้วกันทา

463	นางสาว	สุมนา	 เขียนนิล	 464	นางสาว	สุริศา	 โสภณเลิศพงศ์

465	นางสาว	อรอุมา	 ทิพย์สุวรรณ	 466	นางสาว	อัจฉริยา	 วสุนันต์

467	นาย	Daigo	 Nakano	 468	นาย	พีระพล	 อ่อนลำาเนาว์

    
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

469	นางสาว	กชนิภา	 นิลวงค์	 470	นางสาว	จิตศุภางค์	 จุฑาวิทยา

471	นางสาว	เจกิตาน์	 มูลไธสง	 472	นางสาว	เฉลิมรัตน์	 สามคุ้มพิมพ์

473	นางสาว	ชนันนัทธ์	 รักชีพ	 474	นางสาว	ชุติภรณ์	 พัดเอี่ยม	

475	นางสาว	ปิยนุช	 ชมภูกาศ	 476	นางสาว	วันปิยะ	 เลิศปิยะวรรณ	

477	นาย	ปพน	 ณัฐเมธาวิน	 478	นาย	ศุภวัฒน์	 คูธนพงศ์

    
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ

479	นางสาว	วิมลรัตน์	 สิทธิกรรม	 480	นางสาว	ศุทธิกานต์	 ชูขาว
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ผู้ได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

481	นางสาว	ขวัญฤทัย	 สุวรรณ	 482	นางสาว	จีรกานต์	 ดาวฤกษ์	

483	นางสาว	ณภัสสรณ์	 ภูวศิริวรฉัตร์	 484	นางสาว	ณัฐณิชา	 อมรพัฒน์	

485	นางสาว	ปิยภรณ์	 สุพรรณชาติ	 486	นางสาว	พจี	 ยงคง	

487	นางสาว	รุ่งรัตน์	 ดวงสร้อยทอง	 488	นางสาว	วัจนี	 ไวยพัฒน์	

489	นางสาว	สงวน	 อันทะเกตุ	 490	นางสาว	สว่างศรี	 แก้วศรีทอง	

491	นางสาว	อรดี	 สิงคะอุดม	 492	นาย	ขวัญตระกูล	 หาญกล้า	

493	นาย	ธีรินทร์	 อินทรมูล

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

494	นางสาว	กนกวรรณ	 พลอยมณีวงศ์	 495	นางสาว	กมลวรรณ	 พยุงแก้ว	

496	นางสาว	กรกนก	 ทศจรูญเกียรติ	 497	นางสาว	กัญสรัตม์	 หาญสิริยืนยง	

498	นางสาว	กุลชญา	 หว่างเพียร	 499	นางสาว	กุลสิริ	 งามสม	

500	นางสาว	เกศิณี	 สุวรรณสโรช	 501	นางสาว	จรรยา	 แบบสุวรรณ	

502	นางสาว	จันทร์จิรา	 พงษ์พันธุ์	 503	นางสาว	จิตจินต์	 ดวงสร้อยทอง	

504	นางสาว	จุฑาทิพย์	 แก่นสิงห์	 505	นางสาว	จุฑาทิพย์	 เพ็งหยวก

506	นางสาว	ฉัตรชมพู	 ช่อผกา	 507	นางสาว	ฉันท์สินี	 ปาละสิงห์	

508	นางสาว	ชฎาทิพย์	 อัตถนันท์	 509	นางสาว	ชมพูนุท	 พรทวีเลิศ

510	นางสาว	ชวิศา	 โกเมนธรรมโสภณ	 511	นางสาว	ชินตา	 ศรีคุ้มเหนือ

512	นางสาว	ญาดา	 ชมภูเมศว์	 513	นางสาว	ณัฐณิชา	 เศกใจเสือ	

514	นางสาว	ดาวิกา	 เจนกิจโกศล	 515	นางสาว	ทิวาทิพย์	 เหล็กแท้	

516	นางสาว	ธิติมา	 คงชัย	 517	นางสาว	นงนุช	 อุส่าพาณิชย์	

518	 ร้อยตำารวจเอกหญิง	นพวรรณ	 จันทร์เดช	 519	นางสาว	นภัสนันท์	 ปิติภัสสราพงศ์	

520	นางสาว	นฤมล	 หุ่นรอด	 521	นางสาว	นันทิกา	 หาญกล้า

522	นางสาว	นาถยา	 ตาเมืองมูล	 523	นางสาว	นิชาภา	 วัชราพฤกษ์

524	นางสาว	นิภารัตน์	 นุรักภักดี	 525	นางสาว	เนตรวี	 ชัยเจริญ	

526	นางสาว	ปนิดา	 สระทองอ้อย	 527	นางสาว	ปรทิพย์	 ทองคำา 

528	นางสาว	พัชรนันท์	 ฉัตรธรรมวิทย์	 529	นางสาว	พิชชาภา	 ตันติอมรพงษ์	

530	นางสาว	พิมพ์ลภัส	 ณ	วิชัย	 531	นาง	ไพลิน	 วัฒนาศรีโรจน์	
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532	นางสาว	ภาราดา	 ศรีสังข์	 533	นางสาว	มณีรัตน์	 นิธิศิษฎิภักดี	

534	นางสาว	มนัสวี	 สิอิ้น	 535	นางสาว	มาทินี	 โลเกศกุล

536	นางสาว	มุตตา	 เชื้อบุญทรง	 537	นางสาว	รมิดา	 อังสุวร	

538	นางสาว	รวีพร	 ศุภพิพัฒน์วงศ์	 539	นางสาว	รัตนาภรณ์	 คูสมมิตร

540	นางสาว	ลลิตา	 แก้วสัมฤทธิ์พร	 541	นางสาว	วรรลภา	 มงคลวาที

542	นางสาว	วราภรณ์	 ไชยชมภู	 543	นางสาว	วรารัตน์	 แจ่มแจ้ง	

544	นางสาว	วิมลพรรณ	 อิสรภัคดี	 545	นางสาว	วิไลวรรณ	 ธีระประเสริฐโสภณ	

546	นางสาว	ศศิร์อร	 ศุภวิทยาภินันท์	 547	นางสาว	ศิริญา	 วัฒนวรรณ	

548	นางสาว	ศิริพร	 ฤกษ์พอดี	 549	นางสาว	ศิรีธร	 ขาวหมดจด

550	นางสาว	สมิตานัน	 อุกฤษ	 551	นางสาว	สุนันทา	 ศิริกุล	

552	นางสาว	อรวรรณ	 อรรณพยุทธนา	 553	นางสาว	อัจฉรา	 จำาปาทอง 

554	นางสาว	อาภาชรัญ	 นาคา	 555	นางสาว	อุษามาส	 ยิ้มถนอม	

556	นาย	กษิดิ์เดช	 หงษ์ทอง	 557	นาย	จักรวาล	 หอมกลิ่นแก้ว	

558	นาย	จามิกร	 ม่วงปั่น	 559	นาย	เจษฎา	 มากพานิชย์วัฒน์

560	นาย	ณฐพล	 ธำารงอาจริยกุล	 561	นาย	ณรงค์	 ใจชอบ	

562	นาย	ณัฐวุฒิ	 จิรพัตรไพรีพ่าย	 563	นาย	ตรรกวิทย์	 มั่นมี	

564	นาย	ธรรศ	 สอนเสนา	 565	นาย	ธิติ	 ตันติปัญญาคุณ	

566	นาย	นพดล	 สุวรรณเจษฎา	 567	นาย	นันทนัช	 กังวาลกุลกิจ

568	นาย	บวรศักดิ์	 สาลีฉันท์	 569	นาย	ภัทร	 วัชระสมบัติ	

570	นาย	ภูวดล	 กุลจรัสพิริยะ	 571	นาย	ร่มพฤกษ์	 วัชรกุลดิลก	

572	นาย	รัฐสิทธิ์	 วิศิษฏ์รัฐพงศ์	 573	นาย	วัชรนนท์	 เมฆขยาย

574	นาย	วัฒนะโรจน์	 โรจน์ชุมศรี	 575	นาย	วาทิช	 ธนาวรัทนนท์	

576	นาย	วีรพงษ์	 วุฒาพาณิชย์	 577	นาย	ศิริพงศ์	 คันธา	

578	นาย	ศิริพงษ์	 นารีวงษ์	 579	นาย	สฎายุ	 ไทยแท้	

580	นาย	สมเกียรติ	 พริ้มแก้ว	 581	นาย	สรวิชญ์	 พนิตพงศ์ศรี

582	นาย	สิทธิสิน	 วัฒนรักษ์ศิริ	 583	นาย	สุจินดา	 ดวนด่วน	

584	นาย	อติชาต	 โสมสุภางค์ศรี	 585	นาย	อภิราม	 คำานุช 

586	นาย	อัครพลณ์	 อุตบัววงศ์

    
สาขาวิชาการจัดการ

587	 	 เรือเอกหญิง	จันท์รุจี	 มาศโอสถ	 588	นางสาว	จิรัญญา	 เกษรสุคนธ์

589	นางสาว	จุฬาณี	 ทาเที่ยง	 590	นางสาว	ชทาภรณ์	 เขียวรอด	

591	นางสาว	ญาณิศา	 โยทา	 592	นางสาว	ณัฏฐ์รดา	 ภิรมย์จิรเมธี

593	นางสาว	ณัฐสรวง	 ใหม่จรูญ	 594	นางสาว	ดวงกมล	 อุณหะฤกษ์
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595	นางสาว	ธนพร	 เกตุเหล็ก	 596	นางสาว	ธัญญารัตน์	 คันธรักษ์	

597	นางสาว	นภาภรณ์	 บุญจรัส	 598	นางสาว	นันจิรา	 ถาวระ	

599	นางสาว	นาริน	 ต้นสกุลลาภ	 600	นางสาว	ปรียานารถ	 หนูทอง	

601	นางสาว	ปะการัง	 คณนาธรรม	 602	นางสาว	ปานกมล	 ศรีพิพัฒน์

603	นางสาว	ปุญชรัสมิ์	 จิตสว่าง	 604	นางสาว	พัชรกัญญ์	 หนุนภักดี

605	นางสาว	พัชรมณฑ์	 สุทธิกุล	 606	นางสาว	พิชญา	 แก้วสระแสน	

607	นางสาว	พีรยา	 เจียรนันทรานนท์	 608	นางสาว	ลลิตา	 ลือกิตติกุล	

609	นาง	วงเดือน	 เรืองรองหิรัญ	 610	นางสาว	วรรณิภา	 ยะประดิษฐ์

611	นางสาว	วิจิตรา	 ปินคำา	 612	นางสาว	ศศิธร	 ตั้งคำา 

613	นางสาว	ศศิธร	 นันดี	 614	นางสาว	สินีนาถ	 อำาภา 

615	นางสาว	สิริพรรณ	 เวปุระ	 616	นางสาว	สิรีธร	 ศิริรัตน์	

617	นางสาว	สุฐิตา	 ทับสุวรรณ	 618	นางสาว	สุนิดา	 บุญชื่น

619	นางสาว	สุพร	 ตั้งธนัง	 620	นางสาว	สุพัตรา	 ปรางบาง	

621	นางสาว	สุพิชญา	 หงษ์ทอง	 622	นางสาว	สุภาพรรณ	 สุขวิบูลย์	

623	นางสาว	อรญา	 ปาละสิงห์	 624	นางสาว	อังสุมาลินทร์	 อุดมชัยพัฒนากิจ	

625	นางสาว	อัจฉมาพร	 ไชยวงค์	 626	นางสาว	อัญมณี	 ประดิษฐบงกช

627	นาย	กฤติน	 เหลืองอรุณรุ่ง	 628	นาย	ไกรวุฒิ	 สมศักดิ์ศรี	

629	นาย	คณินณัฐ	 จารุธรรม	 630	นาย	จิรวัฒน์	 คล้ายสินธุ์	

631	นาย	เจนวานิช	 อุปพันธาภรณ์	 632	นาย	ณัฐพัชร์	 กิจสวัสด์	

633	นาย	ธนัช	 กิติประเสริฐ	 634	นาย	ธีทัต	 ชูบุญสังข์	

635	นาย	นาวิน	 ชนะปราชญ์	 636	นาย	ภาณุมาศ	 เหล็กหมื่นไวย

637	นาย	วรรธนพงษ์	 นันทยาธร	 638	นาย	วรสิทธิ์	 เลี่ยนอุดม	

639	นาย	วราดร	 จีรภัทรานันต์	 640	นาย	สนธยา	 เฉลิมเกียรติศักดิ์	

641	นาย	สมศักดิ์	 ลาภเรืองทรัพย์	 642	นาย	สิริพงษ์	 บุญแก้ว	

643	นาย	อนุพงศ์	 พลีสมุทร์	 644	นาย	อนุสรณ์	 จารุพันธ์

645	นาย	เอกศิษฏ์	 เจริญธันยบูรณ์

    
สาขาวิชาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม

646	นางสาว	กัลยาภา	 ทองโท	 647	นางสาว	จีรภา	 ปานแดง	

648	นางสาว	จุฑาทิพย์	 วรรณลักษณ์	 649	นางสาว	ณัฐชุลี	 พลอยมุข	

650	นางสาว	นนลนีย์	 สายันห์กุลดิลก	 651	นางสาว	ปาริชาติ	 วิเศษรัตน์	

652	นางสาว	ศวิตา	 พุกอ่อน	 653	นางสาว	สุภารัตน์	 สุวัชรังกูร
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ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปกรรม

654	นางสาว	กรวลี	 พงษ์แตง	 655	นางสาว	กฤษพร	 พงษ์แตง	

656	นางสาว	โกญจา	 นิสสัย	 657	นางสาว	ณัชชา	 ปิยวุฒิเศรษฐ์	

658	นางสาว	ณัฐกานต์	 สุขแก่น	 659	นางสาว	ณัฐวดี	 แสงชู	

660	นางสาว	ทิพจุฑา	 บุตรจันทร์	 661	นางสาว	เธียรธิรา	 งามรัตนกุล	

662	นางสาว	นฤภัค	 ทันอินทรอาจ	 663	นางสาว	น้ำาเพชร	 นกศิริ	

664	นางสาว	ผ่องพรรณ	 เกตุมาส	 665	นางสาว	มิรินทร์	 แสนตา	

666	นางสาว	รุ่งอนิล	 ชาวนาฟาง	 667	นางสาว	วชิร	 วงศ์อร่ามวิไล

668	นางสาว	วรัญชลี	 ศรีสว่าง	 669	นางสาว	วัชรียา	 บุตรแก้ว	

670	นางสาว	วันวิสาข์	 ภักดีศรี	 671	นางสาว	สวรรยา	 ทับแสง	

672	นางสาว	สิรินทร์	 โพธนาถกุล	 673	นางสาว	สิวารมย์	 รังสิโยภาส	

674	นางสาว	สุภาภรณ์	 ศิลาวงศ์	 675	นางสาว	อโณทัย	 สิงห์คำา

676	นางสาว	อาริญา	 วิริไพ	 677	นางสาว	อิสราภา	 จีนสลุต	

678	นาย	จิรายุ	 แสนปลื้ม	 679	นาย	เชิงกล	 งามปลอด	

680	นาย	ฐิตินนท์	 ผุลละศิริ	 681	นาย	ธนาพงษ์	 พรหมทัศน์	

682	นาย	ธาณี	 แสงอรุณ	 683	นาย	นพดล	 แจบ้านเกาะ

684	นาย	พัสรัฐ	 ชูแก้ว	 685	นาย	เมธี	 ศรีคโรจน์

686	นาย	รัชชานนท์	 ยิ้มระยับ	 687	นาย	วิศรุต	 เจี้ยงยี่	

688	นาย	สาธิต	 ดอนฉิมพลี	 689	นาย	สำาเริง	 ปานดิษฐ์	

690	นาย	สุชาติ	 นับเงินอนันต์	 691	นาย	สุธีร์	 มั่งคั่ง	

692	นาย	โสภณ	 อ่อนนุ่ม	 693	นาย	อนุวัฒน์	 เขียวปราง	

694	นาย	อัษฎาวุธ	 พลอยเขียว	 695	นาย	อิทธิพัทธ์	 หงษ์ทอง

696	นาย	อิสรภาพ	 ไชยอำามาตร	 697	นาย	เอกพล	 พ่วงเพ็ชร

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

698	นางสาว	ปาจรีย์	 ทรงเสรีย์	 699	นางสาว	ปาลิดา	 เหมพฤทธิ์	

700	นางสาว	พรพรรณ	 มีฤทธิ์	 701	นางสาว	แพรพิมพ์	 สีลวานิช	

702	นางสาว	ร่มตะวัน	 กาลพัฒน์	 703	นางสาว	รวิ	 วิสาขศาสตร์	

704	นางสาว	ศุวิกา	 ชุมพงศ์	 705	นางสาว	อรพรรณ	 พงศ์ประยูร
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706	นาย	พนมพร	 เปี่ยมศิลธรรม	 707	นาย	วิศรุจน์	 เมืองปลื้ม	

708	 	 พันตำารวจโท	เอกดนัย	 ธิมาชัย

    
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน

709	นางสาว	ชลธิชา	 หุ่นเลิศ	 710	นางสาว	วาสนา	 สุนทโรวิทย์	

711	นางสาว	สุภาพร	 โภคาพานิชย์

    
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

712	นาย	กัลป์	 กลับแสง

    
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

713	 	 พันตรี	รัฐวิชญ์	 อนันต์พรสิริ

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

714	นางสาว	พัชรพรรณ	 ดิษยมนตรี	 715	นาย	ทศพร	 เฉลิมสุวิวัฒนาการ	

716	นาย	ปราณ	 อัศวพลไพศาล

    
สาขาวิชาฟิสิกส์

717	นาย	นท	 ศานติคีตา	 718	นาย	อานนท์	 ไกรป๊อก

    
สาขาวิชาอณูชีววิทยา

719	นางสาว	ธัญฑมาศ	 สุขล้อม	 720	นางสาว	ปพิชญา	 แสวงธรรม

    
สาขาวิชาตจวิทยา

721	นางสาว	ณพัฐอร	 พงษ์ศรีหดุลชัย	 722	นางสาว	ณัทดา	 สามัคยานุสรณ์

    
สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์

723	นางสาว	กมลวัลย์	 สถิน	 724	นางสาว	วิไลลักษณ์	 ติเยาว์	

725	นางสาว	ศิริภา	 รอดเนียม	 726	นางสาว	สุนันทา	 ยางเอน

    
สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์

727	นางสาว	ณภัสสร	 ศรีภูธร	 728	นางสาว	ภัคจิรา	 ลี้สุวรรณ	

729	นาย	วิภูภัทร์	 บูรณะสุคนธ์	 730	นาย	สมชาย	 หลวงสนาม
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สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก

731	นางสาว	กมลวรรณ	 คำาทรัพย์	 732	นางสาว	จิชาภา	 จงจินตรักษา

733	 เรืออากาศเอกหญิง	ณัฏฐา	 ภิญโญโสภณ	 734	นางสาว	บุณยนุช	 บุรพัฒน์	

735	นางสาว	ศิริกุล	 วนาไพศาล

    
สาขาวิชากายภาพบำาบัด

736	นางสาว	จุไร	 รัฐวงษา	 737	นางสาว	วารีรัตน์	 ชุ่มอภัย	

738	นาย	ศานิต	 หอมรื่น

    
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

739	นางสาว	จารุวรรณ	 ธรรมประสิทธิ์

    
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

740	นางสาว	นวาระ	 จันทรวรชาต	 741	นางสาว	ศิริอร	 แร่ทอง

    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำาลังกาย

742	 ว่าที่ร้อยตรีหญิง	ศิรดา	 บุญสิทธิ์	 743	นางสาว	สุรัตนา	 ทองศรี

744	นางสาว	อังสุมาลี	 สมบูรณ์สุข
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษาบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

745	นางสาว	กนกพร	 รอดแย้ม	 746	นางสาว	กนต์รพี	 เพิ่มพูล	

747	นางสาว	กมลชนก	 เพ่งผล	 748	นางสาว	กรรณิการ์	 ลายลักษณ์	

749	นางสาว	กฤติกา	 บุบผาชาติ	 750	นางสาว	ขจีจิต	 ยุระตา	

751	นางสาว	ขวัญฤดี	 สวยอยู่	 752	นางสาว	ขวัญฤทัย	 เติมทรัพย์	

753	นางสาว	เครือหวาย	 คนแรง	 754	นางสาว	จิตปฏิมา	 รัตนสุคนธ์	

755	นางสาว	จิตรลดา	 ประดิษฐ์ศิริงาม	 756	นางสาว	จิตษ์สุดา	 สามารถ

757	นางสาว	จินพัฒ	 วงศ์ไชย	 758	นางสาว	จิรนันท์	 โพธิพฤกษ์	

759	นางสาว	จิราภา	 กาฬษร	 760	นางสาว	ชฎาพร	 สายด้วง

761	นางสาว	ชนินพร	 สุวรรณสิงห์	 762	นางสาว	ชโลบล	 เปล่งศรี	

763	นางสาว	ชุติพร	 เกิดภักดี	 764	นางสาว	ชุติมา	 ทองมีขวัญ	

765	นางสาว	ชุติมา	 นุ้ยชิต	 766	นางสาว	โชติกา	 ศรไชย	

767	นางสาว	ฐิฌากรณ์	 อุดมเศรษฐ์	 768	นางสาว	ณัฐธิดา	 อัครภาคภูมิพงศ์	

769	นางสาว	ณัฐวิภา	 สุราฤทธิ์	 770	นางสาว	ณัฐสุดา	 เพชรหัวบัว

771	นางสาว	ตติยา	 สุตะภักดิ์	 772	นางสาว	ทิพวรรณ	 ชุมทอง

773	นางสาว	ธิดารัตน์	 เคียงเเก้ว	 774	นางสาว	นภาพร	 หริมเจริญ

775	นางสาว	นุตประวีณ์	 ญาณจันทร์	 776	นางสาว	นุสรา	 ลีนาค	

777	นางสาว	นูรีตา	 บินอาหลี	 778	นางสาว	เนรัญชลา	 ธิติพงษ์	

779	นางสาว	เบญจวรรณ	 สังวัง	 780	นางสาว	ปฏิมา	 คำาแก้ว 

781	นางสาว	ปนัดดา	 ศิลปชัย	 782	นางสาว	ประภัสรา	 เพ็ชราการ	

783	นางสาว	ปรีชญา	 แก้วนาวี	 784	นางสาว	ปรีดาภรณ์	 สารบุญมา

785	นางสาว	ปวริศา	 หาทอง	 786	นางสาว	ปอยทิพย์	 สุวรรณดารักษ์	

787	นางสาว	ปานรวีร์	 กระตุดเงิน	 788	นางสาว	พัสนันท์	 กันทะวงค์	

789	นางสาว	พิมพ์ชนก	 คำาชัย	 790	นางสาว	ฟารีดะ	 สะมะแอ	

791	นางสาว	มุนินทร์	 มีนาค	 792	นางสาว	เมจิรา	 แสนโสม

793	นางสาว	รอฮานิง	 หามะ	 794	นางสาว	รัสมี	 สือรี	

795	นางสาว	รินรดา	 สุขมหา	 796	นางสาว	ลีนา	 ศิลาบุตร

797	นางสาว	วรรธนันทน์	 เดชาเลิศ	 798	นางสาว	วราภรณ์	 เดชเทศ

799	นางสาว	วราภรณ์	 พลอยเคลือบ	 800	นางสาว	วสุนันท์	 เส้งสุ้น

801	นางสาว	วีราพัชร์	 นามกูล	 802	นางสาว	ศิริสุข	 ประไพพงษ์	
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803	นางสาว	ศุภาภรณ์	 ใจแก้วทิ	 804	นางสาว	สวรินทร์	 บุญถนอม	

805	นางสาว	สาธิลักษณ์	 ศรีเผด็จ	 806	นางสาว	สานารี	 อุมา	

807	นางสาว	สิราวรรณ	 สุพรม	 808	นางสาว	สุดารัตน์	 สมประสงค์	

809	นางสาว	สุนิสา	 วังทอง	 810	นางสาว	สุภารัตน์	 พัฒนแหวว	

811	นางสาว	อธิษฐาน	 นุ้ยชวดี	 812	นางสาว	อรนาฏ	 เพ็งขำา 

813	นางสาว	อรวรรยา	 ลิ้มเจริญ	 814	นางสาว	อัญชนา	 ระย้าอินทร์	

815	นางสาว	อานีซ๊ะ	 แลสะอิ	 816	นางสาว	อุดมวดี	 วรรณกูล	

817	นางสาว	ฮานีซะห์	 กาหลง	 818	นางสาว	ฮาลีมะห์	 กาหลง	

819	นาย	จักริน	 มุกดาจันทร์	 820	นาย	ชัยภัทร	 ลูกบัว	

821	นาย	ชัยวุฒิ	 เพียรขุนทด	 822	นาย	ซาการียา	 บากา	

823	นาย	ณัชพล	 รอดชู	 824	นาย	ธนวิชญ์	 สิงคะปะ	

825	นาย	นเรนทร์ฤทธิ์	 นันทะสิทธิ์	 826	นาย	บุญนำา	 พินิจ	

827	นาย	ปริวัฒน์	 จันทร์สมุด	 828	นาย	มูฮำามัด	 มารอดิง	

829	นาย	วสิษฐ์พล	 อนัญญาวงศ์	 830	นาย	วิบูลย์	 เอกพิริยไพบูลย์

831	นาย	ศราวุธ	 รามณี	 832	นาย	สับรี	 มะลี

การศึกษาบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

833	นางสาว	กมลชนก	 พิเชฐภูรี	 834	นางสาว	กัณฐมณี	 คงสวัสดิ์	

835	นางสาว	จารุวรรณ	 ปานมณี	 836	นางสาว	จิราลักษณ์	 ประสานทรัพย์

837	นางสาว	จีระภา	 ค้าแก้ว	 838	นางสาว	ณัฏฐา	 ปัทมานุสรณ์	

839	นางสาว	ทิพย์สุดา	 ฉัตรวิมล	 840	นางสาว	พรพรรณ	 ทิเริม

841	นางสาว	พัดชา	 พูลทรัพย์	 842	นางสาว	สุกัญญา	 เอี่ยมประยูร

843	นางสาว	สุจิวรรณ	 ช่วยบำารุง	 844	นางสาว	สุภกร	 ทวกอ่อน	

845	นางสาว	สุภิศรา	 พึ่งธรรม	 846	นางสาว	อรชุดา	 ริยะบุตร	

847	นางสาว	อรุณรุ่ง	 จิระวัฒนพงศ์	 848	นางสาว	อาทิตยาพร	 แกล้วกล้า	

849	นาย	ซาการียา	 อาบูซิ	 850	นาย	ธัชนนท์	 กั่วพานิช

851	นาย	มารุต	 ศักดิ์แสงวิจิตร	 852	นาย	ยุทธนา	 จันทร์ผล	

853	นาย	ศรัณญู	 หยิบศรีศิลป์	 854	นาย	ศิวกร	 ตั้งจิตตาภรณ์

855	นาย	ศุภวิชญ์	 ฤทธิ์มาก	 856	นาย	เสกข์	 วงศ์พิพันธ์	

857	นาย	เอกพันธ์	 ก้านสารชัย



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

30

การศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาการประถมศึกษา

858	นางสาว	นูรไฮลา	 ปะดอละ	 859	นางสาว	ปิยนุช	 หลานเศษฐา	

860	นางสาว	เมธินี	 เบ้าศรี	 861	นางสาว	ยัสมี	 ดือราซอ	

862	นางสาว	รัชนก	 ดอกลำาเจียก	 863	นางสาว	วรยา	 อองภา	

864	นางสาว	วรินทร	 หิรัญคำา	 865	นาย	ธรรมชาติ	 ด่านวันดี	

866	นาย	พิชิต	 ศรีลอง	 867	นาย	อรอน	 สมาน

    
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

868	นาย	ณัฐพล	 นาบุญพัฒนา	 869	นาย	ธิติวัฒน์	 ทองคำา 

870	นาย	ประวีณ	 ภูมิเอี่ยม	 871	นาย	พงศ์ชนก	 บุญประสิทธิ์	

872	นาย	ภากรณ์	 โพธะ	 873	นาย	วีระวัสส์	 กิตติภัทรภิญโญ	

874	นาย	อรรถพล	 ธัญญากิจ

    
สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว

875	นางสาว	กชวรรณ	 พึ่งพันธุ์	 876	นางสาว	กมลชนก	 บันลือศรีสกุล

877	นางสาว	จิตรลดา	 เหลาเหล็ก	 878	นางสาว	จุฑาทิพย์	 เชื้อกูลชาติ

879	นางสาว	พรพิมล	 วิญญา	 880	นางสาว	ภรภัค	 วงศ์อรุณ	

881	นางสาว	ภัทรภร	 สิงห์พิทักษ์	 882	นางสาว	เอมอร	 เอี้ยงประโคน	

883	นาย	จักรพล	 ลี้เจริญพงศ์	 884	นาย	สิรวิชญ์	 ฉายะวาณิชย์	

885	นาย	เอกวิทย์	 รัตนบุตานนท์
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษาบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

886	นางสาว	ชนิกานต์	 หิรัญประจักษ์	 887	นางสาว	ณัฐชยา	 เมฆอากาศ	

888	นางสาว	ณัฐนิช	 แสงทวีป	 889	นางสาว	เนตรชนก	 สัญกูล	

890	นางสาว	พอหทัย	 ศรีมณี	 891	นางสาว	มานิตา	 สาเหล้	

892	นางสาว	รัตนรัตน์	 รังกาใจ	 893	นางสาว	สมฤทัย	 เตรณานนท์

894	นางสาว	สุนิสา	 ศิลป์ประดิษฐ	 895	นางสาว	หทัยภัทร	 สุทธิ	

896	นางสาว	หทัยรัตน์	 รงค์สถิต	 897	นาย	ทรงกลด	 เฉลียวปัญญา

898	นาย	พรหมมินทร์	 ประไพพงษ์

การศึกษาบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

899	นางสาว	กมลวรรณ	 เดชมา	 900	นางสาว	ชาคริยา	 บริพันธ์	

901	นางสาว	นันท์นภัส	 วรรณวงศ์	 902	นางสาว	เนตรอัปสร	 ศักดิ์กาพย์	

903	นางสาว	ปราณี	 ช่วยนาค	 904	นางสาว	พันธุ์ธิดา	 พันธุ์วิชัย	

905	นางสาว	วริศรา	 ฝูงดี	 906	นางสาว	ศุภนา	 ผิวงาม

907	นางสาว	อรอนงค์	 เชิดชน	 908	นาย	นาวิน	 นิยมวัน	

909	นาย	ไพฑูรย์	 กลิ่นประยูร	 910	นาย	วรพงษ์	 ภิญโญ	

911	นาย	วีรภัทร	 ธิติกาญจน์พจนา	 912	นาย	ศรยุทธิ์	 จันสม	

913	นาย	เสกสันต์	 จันทร์แย้มสงค์

การศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย	(กศ.บ.)

914	นางสาว	ชลัดดา	 นาคีเพด	 915	นางสาว	ประภากร	 เรืองสม	

916	นางสาว	พัชญา	 สาทา	 917	นางสาว	พิชญ์สินี	 โภชนุกูล	

918	นางสาว	วริศรา	 ปลายชัยภูมิ	 919	นางสาว	วริศรา	 เสาไธสง	

920	นางสาว	สารภี	 สอนปลอด	 921	นางสาว	อทิญา	 มะหิงษา	

922	นางสาว	อลิสษา	 นพรัมย์
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	(กศ.บ.)

923	นางสาว	กวิกานต์	 สารวุฒิพันธ์	 924	นางสาว	จิตสุภา	 แท้สูงเนิน

925	นางสาว	ชนิตา	 บุญวัฒนสุนทร	 926	นาย	ยุทธภูมิ	 ภิรมย์	

927	นาย	ศักรินทร์	 ศรีตระกูล

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

928	นางสาว	จิรญา	 อรุณวัฒนางค์กูล	 929	นางสาว	เจนจิรา	 นันทภูวดล

930	นางสาว	ชิดชนก	 จินตนาวุฒิ	 931	นางสาว	ธีรนาฏ	 เสมพืช	

932	นางสาว	เมธิศา	 อัครวินท์กุล	 933	นางสาว	สุวิลัย	 ตู้ผาสุข	

934	นางสาว	อชิตา	 บินกำาซัน	 935	นางสาว	อาภาภรณ์	 กิจวัฒนาไพบูลย์	

936	นาย	ณพล	 พรรณจิตต์	 937	นาย	ปิติสุข	 โลเกศกระวี

938	นาย	สมบูรณ์	 เซา

วิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

939	นางสาว	กนกพร	 จรัสกร	 940	นางสาว	ณัฐฐา	 ธนบัตร	

941	นางสาว	ณัฐพร	 เดชะพิพัฒน์สกุล	 942	นางสาว	ทิพย์สุดา	 เหิมขุนทด	

943	นางสาว	ธนัญชนก	 ศิริอุยานนท์	 944	นางสาว	ปุญญาดา	 บุญเรืองขาว	

945	นางสาว	ปุณิกา	 เอี่ยมไธสง	 946	นางสาว	ผกามาศ	 รุ่งนภากานต์	

947	นางสาว	พรชนก	 ศรีเจริญ	 948	นางสาว	พุฒิพร	 บ่างสมบูรณ์	

949	นางสาว	ศิรประภา	 ซ้ายรักษา	 950	นางสาว	สุชาดา	 พึ่งชาติไทย

951	นางสาว	สุปรียา	 ผดุงญาติ	 952	นาย	กัลป์	 ชานวิทิตกุล	

953	นาย	นรภัทร	 วิเชียรเกื้อ	 954	นาย	ศักดิ์ดา	 วงศ์สูงยาง

955	นาย	สุปรีดา	 คัมภีรภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา

956	นางสาว	ลีน่า	 ยูซุบ	 957	นางสาว	วริศรา	 ณ	ลำาพูน 

958	นาย	โชคชัย	 ตะวันรัตน์	 959	นาย	ปิติธรรม์	 จันทรศรี	

960	นาย	พลรักษ์	 พุ่มวิจิตร	 961	นาย	ภาณุทัช	 โสภณอภิกุล	

962	นาย	สิทธิโชค	 ภู่ศิริ	 963	นาย	อดิฐา	 เดชะ
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ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

964	นางสาว	กมลชนก	 คาระวะวัฒนา	 965	นางสาว	กาญจนาพร	 ก้านบัว	

966	นางสาว	กุณฑลา	 เซ่งลอยเลื่อน	 967	นางสาว	กุลธิดา	 พัฒนพัวพันธุ์	

968	นางสาว	จิรนันท์	 หว้ากลาง	 969	นางสาว	จุลลินี	 อยู่ญาติวงศ์	

970	นางสาว	ชนกมาศ	 ไพรศรี	 971	นางสาว	ชนิภรณ์	 ฉินศิริเศรษฐ

972	นางสาว	ชลันดา	 รัตนธรรมสกุล	 973	นางสาว	ณัฐธยาน์	 มั่นแดง

974	นางสาว	ณัฐสินี	 ศรีภัททิยานนท์	 975	นางสาว	ธมน	 ดวงใจ	

976	นางสาว	ธมลวรรณ	 อริยะ	 977	นางสาว	ธัญวรัตม์	 สาลีผล	

978	นางสาว	ธารทิพย์	 ม่วงเอี่ยม	 979	นางสาว	นิเกต	 บุญพิคำา 

980	นางสาว	บวรลักษณ์	 ฟูดุลยวัจนานนท์	 981	นางสาว	บุญนุช	 สิริคูณ

982	นางสาว	ปณัฏฐา	 ศาภิมล	 983	นางสาว	ประกายรัตน์	 เหมนิลรัตน์

984	นางสาว	ประภาพร	 เทียนเสน	 985	นางสาว	ปรารถนา	 ศรีลาลัย

986	นางสาว	ปริศนา	 ณคราวระกุล	 987	นางสาว	พจณินฑ์	 สิริวุฒิพร	

988	นางสาว	พลอยชมพู	 ยุกตะจรูญพงศ์	 989	นางสาว	ภิชา	 ใบโพธิ์	

990	นางสาว	มัลลิกา	 ศรีเดชสุรศักดิ์	 991	นางสาว	มุนิน	 ปังศรีอุทัย

992	นางสาว	เมธาวี	 เจิมเกาะ	 993	นางสาว	ยุคลธร	 เหล่านพกุล	

994	นางสาว	รักษิณา	 พนิตพงศ์ศรี	 995	นางสาว	รังสิกุล	 ศรีษะแก้ว

996	นางสาว	รัณราณา	 ไพศาลเจริญสมบัติ	 997	นางสาว	วนิยา	 สุวรรณสภาพ	

998	นางสาว	วรัญญา	 ผาสุข	 999	นางสาว	วรากร	 เพชรเยียน

1000	 นางสาว	วิไลรัตน์	 รุ่งแดนธรรม	 1001	 นางสาว	ศิวพร	 คุปะตะธรรม

1002	 นางสาว	สายสมร	 อภิสุนทรกุล	 1003	 นางสาว	สิชา	 คงธนานันท์	

1004	 นางสาว	สุดาทิพย์	 ขันธะโคตร	 1005	 นางสาว	สุธารา	 ขันทศกร	

1006	 นางสาว	สุวิมล	 คุณธรรมสกุล	 1007	 นางสาว	สุวีรดา	 อาลีอิสเฮาะ	

1008	 นางสาว	โสภิดา	 ปิ่นทอง	 1009	 นางสาว	หงส์จุฑา	 แก้วเกษ

1010	 นางสาว	อชิรญาณ์	 อุตัน	 1011	 นางสาว	อภิญญา	 เถลิงนวชาติ

1012	 นางสาว	อรกานต์	 แก้วจันทรา	 1013	 นางสาว	อโรชา	 ตั้งเจริญชัยวัฒนา

1014	 นางสาว	อัจฉรา	 แก้วสี่ดวง	 1015	 นางสาว	เอกอร	 เฉียบแหลม	

1016	 นางสาว	ไอริณ	 อิสริยะเนตร	 1017	 นาย	กมล	 เรืองศรี	

1018	 นาย	เกียรติศักดิ์	 ขวัญเมือง	 1019	 นาย	ชัยวัฒน์	 จันทรรังสรรค์	

1020	 นาย	ปุณณชัย	 จันปุ่ม	 1021	 นาย	พิชณ	 เลิศจารุเกตุ
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ศิลปศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

1022	 นางสาว	กชนันท์	 อยู่ใจ	 1023	 นางสาว	กตัญชลี	 เล้าสุทธิพงศ์

1024	 นางสาว	กฤตพร	 ณัชกิตติกานต์	 1025	 นางสาว	กฤตยาณี	 พรมมงคล

1026	 นางสาว	กัญญาพัชร	 เวชศิลปคอง	 1027	 นางสาว	กันทิมา	 ดวงแก้ว	

1028	 นางสาว	กิรณา	 ใหม่เอี่ยม	 1029	 นางสาว	จารุชา	 ตั้งเมธากุล	

1030	 นางสาว	จิตสุภา	 ตุงคะศิริ	 1031	 นางสาว	จิธัญญา	 วงษ์วาศ	

1032	 นางสาว	จินตพร	 ไพโรจน์	 1033	 นางสาว	ชณัญญา	 สุทธิพิทยศักดิ์	

1034	 นางสาว	ชนากานต์	 ดีวงศ์ไพบูลย์	 1035	 นางสาว	ชลิดา	 เฟื่องประยูร	

1036	 นางสาว	ชลิตา	 อั้ง	 1037	 นางสาว	ชวิศา	 บำารุงศักดิ์ 

1038	 นางสาว	ชัญญา	 กลิ่นกำาเนิด	 1039	 นางสาว	ชุดา	 จิระธรรมจารี	

1040	 นางสาว	ชุติกาญจน์	 คล้ำาจีน	 1041	 นางสาว	ชุติกาญจน์	 ศุกรโยธิน	

1042	 นางสาว	ฐานิตา	 สุขสุเมฆ	 1043	 นางสาว	ฐิติรัตน์	 เดโช	

1044	 นางสาว	ฑณัฏฐา	 ไพพินิจ	 1045	 นางสาว	ฑารัตน์	ฮิซาเอะ	 ทานากะ	

1046	 นางสาว	ณปภัช	 คล้ายนพกุล	 1047	 นางสาว	ณวรา	 ตันสุริวงศ์

1048	 นางสาว	ณัชชา	 ศรลัมพ์	 1049	 นางสาว	ณัฏฐณิชา	 วรรณทอง

1050	 นางสาว	ณัฏฐา	 ชอบสอาด	 1051	 นางสาว	ณัฏฐา	 สุทีปธรรม

1052	 นางสาว	ณัฐจิรากรณ์	 ตั้งเจตสกาว	 1053	 นางสาว	ณัฐชยา	 วิเศษสินธพ	

1054	 นางสาว	ณัฐชา	 เทพคุ้มกัน	 1055	 นางสาว	ณัฐฏิกานต์	 ศรีโภคา	

1056	 นางสาว	ณัฐณิชา	 โต๊ะหลี	 1057	 นางสาว	ณัฐณิชา	 สังฆวาส	

1058	 นางสาว	ณัฐณิชา	 อินทรทุ่ม	 1059	 นางสาว	ณัฐธิดา	 อยู่แขก	

1060	 นางสาว	ณิชา	 เพ็ชรเลิศ	 1061	 นางสาว	ถิรดา	 แสงสุวรรณ	

1062	 นางสาว	ทัชชภร	 กลิ่นชวนชื่น	 1063	 นางสาว	ทินพิมล	 มุสิกา	

1064	 นางสาว	ธนภรณ์	 รวีเดชดำารง	 1065	 นางสาว	ธนัชพร	 จึงแย้มปิ่น	

1066	 นางสาว	ธนาภา	 สารชัย	 1067	 นางสาว	ธาราทิพย์	 พิพัฒน์	

1068	 นางสาว	ธิดา	 ป้อมแก้ว	 1069	 นางสาว	นนทิกานต์	 อดิเรกสมบัติ	

1070	 นางสาว	นพรดา	 พ่วงเขียว	 1071	 นางสาว	นภัสกร	 พงษ์ธานี	

1072	 นางสาว	นภัสภรณ์	 อวิรุตม์	 1073	 นางสาว	นฤดี	 ห่อจินดาภิญโญ	

1074	 นางสาว	นัทธนันทน์	 ปิยะทรงสุทธิ์	 1075	 นางสาว	นันทนา	 เศาจวุฒิพงศ์	

1076	 นางสาว	นิศานาท	 ทองขะโชค	 1077	 นางสาว	บุศรากร	 เบี้ยวสมบูรณ์	

1078	 นางสาว	บุษปรัชต์	 ปานศรี	 1079	 นางสาว	เบญญาภา	 ดีวิเศษ	

1080	 นางสาว	เบญญาภา	 วัตถโกวิท	 1081	 นางสาว	ปณพร	 ชัชวาลโชติกุล	

1082	 นางสาว	ปรียาภัทร	 วิโรจนะ	 1083	 นางสาว	ปัญญดา	 ปัญญาคำาเลิศ 

1084	 นางสาว	ปัณณ์ริศา	 งามศิริวงศ์กุล	 1085	 นางสาว	ปิ่นทิพย์	 ตั้นชีวะวงศ์	
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1086	 นางสาว	ปิ่นอนงค์	 พุ่มดอกไม้	 1087	 นางสาว	พรชญานิน	 ฉัตรเจริญไพศาล	

1088	 นางสาว	พรรณอร	 มีสาวงษ์	 1089	 นางสาว	พัณณชกนต์	 บรรลือทรัพย์	

1090	 นางสาว	พัสวี	 ไกรจิตกุลภัทร	 1091	 นางสาว	พิชชาอร	 ไกรว่อง

1092	 นางสาว	พิมพ์ชนก	 เจียมสมบัติ	 1093	 นางสาว	พิมพ์ชนก	 ดำาสนิท 

1094	 นางสาว	พิมพ์วรีย์	 ฉิมณรงค์	 1095	 นางสาว	พิมลกร	 ทวยหาญ	

1096	 นางสาว	พิริยา	 จักร์แก้ว	 1097	 นางสาว	ภัคพัชรัทย์	 ภูมศุภอัษฎา	

1098	 นางสาว	ภัททวรินทร์	 รุ่งเรือง	 1099	 นางสาว	มณีรัตน์	 พิมพ์จันทร์	

1100	 นางสาว	มนวรา	 สิทธิธนังกุล	 1101	 นางสาว	มัลลิกา	 แก้วหาญ	

1102	 นางสาว	เมธิทิพย์	 ศีลประสิทธิ	 1103	 นางสาว	รัชฎาพร	 ทะเรรัมย์

1104	 นางสาว	รัฐเกตุ	 กิตติสุรินทร์	 1105	 นางสาว	รุจรวี	 นาเอก	

1106	 นางสาว	รุจิรา	 จันทร์สุข	 1107	 นางสาว	รุจิรา	 รัศมีรัถยาธรรม	

1108	 นางสาว	วนันยา	 ตันตินิยมกุล	 1109	 นางสาว	วรพนิต	 บุญเอก	

1110	 นางสาว	วรัญญา	 แสงชัยสุคนธกิจ	 1111	 นางสาว	วราภรณ์	 บำารุงจิตร์ 

1112	 นางสาว	วาสนา	 บุตรพรหม	 1113	 นางสาว	วิภาพร	 แซ่เตีย	

1114	 นางสาว	ศศิน	 เลิศสุวิมลกุล	 1115	 นางสาว	ศิรินันท์	 ปันทะนันท์

1116	 นางสาว	ศิวะพร	 คุ้มสุวรรณ	 1117	 นางสาว	ศุภมาศ	 พีรชัยเดโช

1118	 นางสาว	สกาว	 เพ็ชรเลิศ	 1119	 นางสาว	สร้อยทอง	 โล่ห์สุวรรณ	

1120	 นางสาว	สายธาร	 ปัทมพงศ์พร	 1121	 นางสาว	สุกฤตา	 มงคลธนาผล	

1122	 นางสาว	สุภาภรณ์	 พัดมา	 1123	 นางสาว	เหมวรรณ	 ไวยทิพย์	

1124	 นางสาว	อภิสรา	 ทิพวัฒน์	 1125	 นางสาว	อภิสรา	 เพชรสง	

1126	 นางสาว	อริสรา	 ประภากาญจนกุล	 1127	 นางสาว	อารียา	 มุ้ยเสมา

1128	 นางสาว	อิงครัตน์	 ทรงสิริเมธาวัชร์	 1129	 นางสาว	อุไรรัตน์	 ถิ่นพายัพ	

1130	 นางสาว	ไอริณ	 เทียนปรุ	 1131	 นาย	กฤตนันท์	 มหิพันธ์	

1132	 นาย	กิตติ	 ศุภากร	 1133	 นาย	ชัยวัฒน์	 โซ่พิมาย	

1134	 นาย	ณัฐภัทร	 ประทุมรัตน์	 1135	 นาย	ธรณ์เทพ	 โพธิ์ทอง	

1136	 นาย	ธฤต	 ประสพบูชาธรรม	 1137	 นาย	เปรม	 แก้วนิมิตร	

1138	 นาย	ภูริพัฒน์	 หวังสู่วัฒนา	 1139	 นาย	ภูฤทธิ์	 ทองสัมฤทธิ์	

1140	 นาย	วรรณภณ	 หอมจันทร์	 1141	 นาย	ศรัณย์ภัทร	 เตโชดม

1142	 นาย	สมยศ	 สุขสาตต์	 1143	 นาย	สิทธิโชค	 ฤทธิไกร	

1144	 นาย	สุร	 วรรณคำา	 1145	 นาย	อภิชัย	 พรมานะสุขุม

1146	 นาย	อุดมศักดิ์	 บัวเกิด	 1147	 นาย	เอกชิต	 สุขประสงค์



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

37

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

1148	 นางสาว	กนก	 เกียรติขวานทอง	 1149	 นางสาว	กัญวรา	 ณ	หนองคาย	

1150	 นางสาว	แคทลียา	 อีทวิง	เจ.อา	 1151	 นางสาว	จิตวิสุทธิ์	 ใสสม

1152	 นางสาว	ชนัญชิดา	 รัตรสาร	 1153	 นางสาว	ณภษร	 ตรีชะฎา	

1154	 นางสาว	ณัฐธิดา	 สง่าพล	 1155	 นางสาว	ณัฐสิมา	 ศรีลัดดา	

1156	 นางสาว	ธนาภรณ์	 หนูปัทยา	 1157	 นางสาว	ปาริฉัตร	 เริงธรรม	

1158	 นางสาว	พัชริดา	 ปันสุพฤกษ์	 1159	 นางสาว	พิชญ์สินี	 กนกฉันท์	

1160	 นางสาว	พิมพ์สาย	 โพธิ์สาพิมพ์	 1161	 นางสาว	ภัคพิมล	 ทัศนเอกจิต	

1162	 นางสาว	ภาสินี	 บรรใดเพ็ชร	 1163	 นางสาว	มานิตา	 ระดิ่งหิน	

1164	 นางสาว	รุจรี	 ยังเจริญ	 1165	 นางสาว	วณิศการณ์	 พุ่มดอกไม้

1166	 นางสาว	วริศรา	 วรารักษ์	 1167	 นางสาว	วิภาวี	 เนตรน้อย	

1168	 นางสาว	เสาวลักษณ์	 ศรีคงแก้ว	 1169	 นางสาว	อธิษฐาน	 วระแสง	

1170	 นางสาว	อารียา	 ตระกูลพสุทิพย์	 1171	 นางสาว	อินธุอร	 เกตุแจ่ม	

1172	 นาย	กรรณภัทร	 แสงทอง	 1173	 นาย	จารุทัศน์	 เพ็ชรสุวรรณ	

1174	 นาย	ณรงค์เวทย์	 ศรีดอกไม้	 1175	 นาย	ธนวันต์	 โสมนัส	

1176	 นาย	ธัญพิสิษฐ์	 ไกรกังวาร	 1177	 นาย	นรินทร	 เม่งช่วย	

1178	 นาย	บัณฑิต	 สมสัตย์	 1179	 นาย	ปรเมศ	 เจียมขจรยศ	

1180	 นาย	วงศ์วสันต์	 แสนประดิษฐ์

    
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1181	 นางสาว	กนกวรรณ	 เพ็งรัตน์	 1182	 นางสาว	กัญญารัตน์	 ทองมั่น

1183	 นางสาว	กัลย์สุดา	 เอื้อธรรมถาวร	 1184	 นางสาว	จิรธิดา	 ทับทิมทอง	

1185	 นางสาว	เจนจิรา	 เทพสำาเริง	 1186	 นางสาว	ชาธินา	 เอกสุริยะชัย	

1187	 นางสาว	ณัฐธิดา	 ศิริวัฒน์	 1188	 นางสาว	ณิชา	 หวังศุภสวัสดิ์	

1189	 นางสาว	ทรรศนันทน์	 รัตนพันธ์	 1190	 นางสาว	ธิดารัตน์	 ลิ่มบุตร

1191	 นางสาว	บัณฑิตา	 ใจกล้า	 1192	 นางสาว	ปภาเกตุ	 ตันไพรนิช	

1193	 นางสาว	ประสพศรี	 ขันทอง	 1194	 นางสาว	ปัณณสรณ์	 วรพัฒน์ศิริเดช	

1195	 นางสาว	พรรณรวี	 สิทธิรัตน์	 1196	 นางสาว	พัชรมณฑ์	 ประจักษ์จิตร์	

1197	 นางสาว	พิมพ์ชนก	 เทพดู่	 1198	 นางสาว	มนัสชนก	 ไตรประวัติ

1199	 นางสาว	รุ่งศิริ	 รัตนสุวรรณ์	 1200	 นางสาว	ลักษมน	 เจดีย	

1201	 นางสาว	วรัญญา	 สอพอง	 1202	 นางสาว	วริศรา	 เพ็ชรรักษ์

1203	 นางสาว	วิลาวรรณ	 หิรัณยวิรุฬห์	 1204	 นางสาว	ศศิประภา	 หลุ่นประพันธ์
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1205	 นางสาว	ศิเรมอร	 กลัดสุวรรณ	 1206	 นางสาว	สริตา	 ทองทา	

1207	 นางสาว	สุทัตตา	 วงศ์ประสาร	 1208	 นางสาว	สุทัศนีย์	 สุภาภัทรานนท์

1209	 นางสาว	อภิชญา	 สมจิตต์	 1210	 นางสาว	อัญญ์ชิสา	 เมธีศิริธรากุล	

1211	 นางสาว	อัมรินทร์	 ยินดี	 1212	 นาย	เกียรติศักดิ์	 ภู่แจ้ง	

1213	 นาย	ณัฐพงศ์	 พะตัน	 1214	 นาย	ถิรวัฒน์	 สระทอง	

1215	 นาย	ปฐมพงศ์	 ทองอินทร์	 1216	 นาย	พิสิษฐ์	 วนิชบัณฑูรย์

1217	 นาย	ภัทรพงษ์	 วรนันท์	 1218	 นาย	ภูริทัต	 เอื้องสุวรรณ	

1219	 นาย	วริทธิ์	 เลขะกุล	 1220	 นาย	วัฒนนท์	 คุณวัฒนภักดี	

1221	 นาย	สิทธินนท์	 บุญมงคลกาญจน์

    
สาขาวิชาวรรณกรรมสำาหรับเด็ก

1222	 นางสาว	กรุณา	 กิจปรีชา	 1223	 นางสาว	คลาริซ่า	มารีเอล	 เดชรังสี

1224	 นางสาว	ณัฐชยา	 กมหงษ์	 1225	 นางสาว	นโม	 อึ๊งศรีวงษ์	

1226	 นางสาว	อภิสรา	 สุดใจ

    
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

1227	 นางสาว	กนกวรรณ	 สวัสดี	 1228	 นางสาว	จณิสตา	 ปลูกเจริญ	

1229	 นางสาว	จณิสตา	 สุภาแก้ว	 1230	 นางสาว	ชัญญภัคค์	 แก้วชัยภาพิสิฐ	

1231	 นางสาว	ชุติมา	 เปียมิน	 1232	 นางสาว	ณัฐนันท์	 ปราณีต	

1233	 นางสาว	ณัฐพัชร์	 แก้ววรรณรัตน์	 1234	 นางสาว	ณัฐวลัญช์	 ครึกครื้น	

1235	 นางสาว	ณิชมน	 พรพัฒนกุลชัย	 1236	 นางสาว	ดลนภา	 ขุนณรงค์	

1237	 นางสาว	ดวงพร	 ภู่ที่พึ่ง	 1238	 นางสาว	นงนภัส	 ธรรมแสงศรี	

1239	 นางสาว	นัฐมน	 แก้วธนะสิน	 1240	 นางสาว	นิภาภรณ์	 ปาระธรรม	

1241	 นางสาว	ปฏิญวา	 พูลทรัพย์	 1242	 นางสาว	ปวรวรรณ	 บุญเรือง	

1243	 นางสาว	ปาฐพร	 ศรีนิ่ม	 1244	 นางสาว	พรรณปพร	 ศรีวรกุล	

1245	 นางสาว	พัชรนรี	 เจริญหิรัญ	 1246	 นางสาว	เพ็ญพิชชา	 ชุติพงศ์พิมล	

1247	 นางสาว	เพ็ญรัศม์	 สังขะรมย์	 1248	 นางสาว	ภัทรานิษฐ์	 จันทร์กระจ่าง	

1249	 นางสาว	มลตรา	 อภิวันท์	 1250	 นางสาว	มัลลิกา	 บุรีวงษ์	

1251	 นางสาว	วรางคณา	 ใครอุบล	 1252	 นางสาว	ศศิวิมล	 โกศัลวัฒน์	

1253	 นางสาว	สิรารมย์	 วิชัยธนพัฒน์	 1254	 นางสาว	สิริวรรณ	 สาแก้ว	

1255	 นางสาว	สุกัญญา	 มณีนัย	 1256	 นางสาว	สุธาทิพย์	 หมุดทอง	

1257	 นางสาว	สุธิตา	 นาคพิทักษ์	 1258	 นางสาว	อชิรญา	 ศุภดาชัชมณฑ์	

1259	 นาย	กมลศักดิ์	 ใจดี	 1260	 นาย	กฤษฏิ์	 อมรพัชระ	

1261	 นาย	คณิศร	 อ้อสุวรรณ	 1262	 นาย	ฉัตริน	 นนท์ตา	
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1263	 นาย	ณัฐวัฒน์	 ใจดี	 1264	 นาย	ธนวรรษ	 บุญระยอง	

1265	 นาย	นรินทร์	 อุปนิกขิต	 1266	 นาย	นฤนาท	 สุวรรณะบุณย์	

1267	 นาย	พฤฒิชาติ	 ศาสตรวาหา	 1268	 นาย	พอพล	 จูฑะภักดี	

1269	 นาย	พัชรดนัย	 อิ่มใจ	 1270	 นาย	พัฒนพล	 วงษ์คำาภา

1271	 นาย	พีรวิชญ์	 มีผล	 1272	 นาย	รชา	 เพริดพริ้ง	

1273	 นาย	วิสรรค์	 สวาทสุต	 1274	 นาย	อนิก	 ไพสินสมบูรณ์	

1275	 นาย	เอกนรินทร์	 เหมเนียม	 1276	 นาย	โอฬาร	 ปิตตะพันธุ์

    
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ

1277	 นางสาว	กนกวรรณ	 ศศิจันทรา	 1278	 นางสาว	กมลชนก	 มีอิ่ม	

1279	 นางสาว	กฤศมาภา	 สิทธิชัย	 1280	 นางสาว	กวินนา	 บุตรเนียม	

1281	 นางสาว	จงพุฒิ	 น้ำาค้าง	 1282	 นางสาว	จันทร์จิรา	 จีระโยธิน	

1283	 นางสาว	จิราภา	 สุขสะอาด	 1284	 นางสาว	ชนกกร	 บุญเกิด	

1285	 นางสาว	ฐิติรัตน์	 อุปรา	 1286	 นางสาว	ณลดา	 ธนมงคลฤทธิ์	

1287	 นางสาว	ณัฎฐ์ฎาพร	 อัครวิวัฒชัย	 1288	 นางสาว	ณัฐธิดา	 นุชะชนาฎ	

1289	 นางสาว	ดลวรรณ	 ทวีนวกิจเจริญ	 1290	 นางสาว	ตวงพร	 สุริยะ	

1291	 นางสาว	ธนสุกาญจน์	 วัฒนะภูติ	 1292	 นางสาว	ธนาภา	 จำาเริญดี 

1293	 นางสาว	นลินญา	 ไตรสุวรรณสิริ	 1294	 นางสาว	นัยน์ภัค	 หัตถาพันธ์	

1295	 นางสาว	นิศากร	 ฉิมมี	 1296	 นางสาว	บงกช	 กลิ่นจันทร์	

1297	 นางสาว	ปภาดา	 แขวงจักร์	 1298	 นางสาว	พัฒนียา	 วัฒนทรัพย์บวร	

1299	 นางสาว	มณิชญา	 เพิ่มพูน	 1300	 นางสาว	วรรพิศา	 โสคะโน

1301	 นางสาว	วรัชยภรณ์	 อินทะรักษ์	 1302	 นางสาว	วริยา	 เฉลียวชมบุญ

1303	 นางสาว	วิภาดา	 แตงเหลือง	 1304	 นางสาว	ศิรดา	 สุกายะ	

1305	 นางสาว	อภิญญา	 สีวราภินันท์	 1306	 นางสาว	อมรรัตน์	 เจริญพร

1307	 นางสาว	อริศรา	 ตั้งสวัสดิรัตน์	 1308	 นางสาว	อาณดา	 โพธิสัตย์	

1309	 นางสาว	อาทิมา	 พันธะลี	 1310	 นาย	กาจภทฐ์	 หลีเกษม	

1311	 นาย	จิราวุธ	 ขาวสอาด	 1312	 นาย	ตันติกร	 จิตต์เอื้อเฟื้อ	

1313	 นาย	ธีร์ธราบดี	 ภัทรธนสุวรรณ	 1314	 นาย	ปราชญ์	 เพชรไพรินทร์	

1315	 นาย	พัสกร	 องค์วงศ์สกุล	 1316	 นาย	วัชรพล	 เพ็งสา

1317	 นาย	ศิวกร	 ศรีจันทร์	 1318	 นาย	สิริชัย	 จารุวัฒนดิลก	

1319	 นาย	อภินันท์	 ศรีแก้ว
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สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

1320	 นางสาว	จิตรวรรณ	 บุตรพรม	 1321	 นางสาว	จีรนันท์	 ทิพย์ประเสริฐ

1322	 นางสาว	นงธนา	 ประสูตร	 1323	 นางสาว	นพกนก	 เนตรน้อย	

1324	 นางสาว	พิชชานันท์	 จริยเศรษฐการ	 1325	 นางสาว	รัตชนก	 กลิ่นกล้า	

1326	 นางสาว	สรัลชนา	 มีมาก	 1327	 นางสาว	สโรชา	 พานสัมฤทธิ์	

1328	 นาย	กิจสุธี	 แสวงสุข	 1329	 นาย	พสธร	 พันธ์เกษม	

1330	 นาย	ภูริช	 ภังคสังข์	 1331	 นาย	วัชระ	 บางสูงเนิน	

1332	 นาย	ศราวุธ	 อาภาสุวรรณกุล

    
สาขาวิชาภาษาไทย	:	ภาษาและวรรณคดีไทย

1333	 นางสาว	กาญจนา	 ลี้เลอเกียรติ	 1334	 นางสาว	จุฬาลักษณ์	 ยังวัฒนา	

1335	 นางสาว	พีรดาภรณ์	 สุขจิตร์	 1336	 นางสาว	มินทร์ลดา	 ไพศาลรัตนะกุล	

1337	 นางสาว	เมธาพร	 เจริญ	 1338	 นางสาว	สริยาภรณ์	 ใบแสง	

1339	 นาย	ณัฐพงศ์	 นุ่มทอง	 1340	 นาย	ธนกร	 สุภาศรี	

1341	 นาย	วรภัทร	 ยมนา	 1342	 นาย	เอกพงษ์	 ใจสมหวัง

    
สาขาวิชาภาษาไทย	:	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน

1343	 นางสาว	ชยาภรณ์	 หนูคำาสวน	 1344	 นางสาว	เปรมินทร์	 ทับแก้ว

1345	 นางสาว	รุ่งนภา	 ลิ้มวรมงคล

    
สาขาวิชาภาษาตะวันออก	:	ภาษาจีน

1346	 นางสาว	กฤตติกา	 วัชรพาณิชอมร	 1347	 นางสาว	กุลธีรา	 พัฒนะจุฑา	

1348	 นางสาว	ฉีฉิน	 จาง	 1349	 นางสาว	ธนานิษฐ์	 แสงฟ้า	

1350	 นางสาว	พรประภา	 นพคุณ	 1351	 นางสาว	พิมพิชชา	 ไทยยืนวงษ์	

1352	 นางสาว	ภิรญา	 นรารัตนศิริ	 1353	 นางสาว	วาสนา	 ชีวินกุลสถาพร	

1354	 นางสาว	วาสนา	 ณ	จัตุรัส	 1355	 นางสาว	สุดารัตน์	 เตชะมังคลานนท์	

1356	 นางสาว	อัญชลี	 คตภูธร	 1357	 นางสาว	อัญธิกา	 คุณาเรืองเดช	

1358	 นาย	ปวีณ	 วรรณเพชร	 1359	 นาย	วัศพนธ์	 โชติวรุณรักษา

    
สาขาวิชาภาษาตะวันออก	:	ภาษาญี่ปุ่น

1360	 นางสาว	กชกร	 อินทา	 1361	 นางสาว	จิตตประพิณ	 นุกูลกิจ	

1362	 นางสาว	เจกิตา	เมอิ	 สิงหเสนี	 1363	 นางสาว	ฑิมพิกา	 ดิษกร

1364	 นางสาว	ปริษา	 สหคุณชัย	 1365	 นางสาว	พิชญ์จิรา	 ภู่ไพบูลย์

1366	 นางสาว	พิมพ์ชนก	 เจียรวัฒนกุล	 1367	 นางสาว	รดามณี	 สถิติรัต	
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1368	 นางสาว	ระพีพรรณ	 แก้วมณี	 1369	 นางสาว	รุ่งทิพย์	 ดีปรี

1370	 นางสาว	ศิริภักตร์	 ธีรโชติสินศิริ	 1371	 นาย	เจษฎา	 ไหมรักษ์	

1372	 นาย	ชนวีร์	 วีระภัทรวณิช	 1373	 นาย	ณวัฒน์	 แสงกระจ่าง	

1374	 นาย	ธีรพงศ์	 แก้วสลับนิล	 1375	 นาย	พีรนัฐ	 มโนขันธ์	

1376	 นาย	สิรภพ	 ลัดดากลม

    
สาขาวิชาภาษาตะวันออก	:	ภาษาเกาหลี

1377	 นางสาว	กชกร	 ช่อมณี	 1378	 นางสาว	ชนากานต์	 สุขสุชีพ	

1379	 นางสาว	ชุดาภา	 แสงสุข	 1380	 นางสาว	ธารินทร	 ดอนหมื่นศรี	

1381	 นางสาว	รัตนธร	 มั่นถาวรกุลชัย	 1382	 นางสาว	ศิโรรัตน์	 ดั่งวิริยะกุล

    
สาขาวิชาภาษาตะวันออก	:	ภาษาเขมร

1383	 นางสาว	กาญจนาภรณ์	 พิภพ	 1384	 นางสาว	ณัฐนันท์	 ลำาเจียกอำานวยสุข 

1385	 นางสาว	นรินทร์รักษ์	นนทมาศ	นนทนาคร	 1386	 นางสาว	ปภัสสร	 หาญสุข

1387	 นางสาว	ปาณิสรา	 พยุงธรรม	 1388	 นางสาว	ปาริฉัตร	 เฉลิมพงษ์	

1389	 นางสาว	ศวิตา	 เขียวอุบล	 1390	 นางสาว	สุมณทิพย์	 ทิพย์มณฑา

1391	 นางสาว	สุวภา	 ชัยมุงคุณ	 1392	 นางสาว	อารญา	 สวัสดิรักษา	

1393	 นาย	ชลภัทธ์	 สว่างพร้อม	 1394	 นาย	ธณพล	 ศรสงวน	

1395	 นาย	ปฐวี	 ปะถานะ	 1396	 นาย	พีรพล	 มีมาก

1397	 นาย	สวิส	 โพธิอรรถ

    
สาขาวิชาภาษาตะวันออก	:	ภาษาเวียดนาม

1398	 นางสาว	จิดาภา	 เครือพันธุ์	 1399	 นางสาว	โชติมา	 ศุภเศรษฐศิริ	

1400	 นางสาว	ฐิติรัตน์	 สาขาว	 1401	 นางสาว	ณัฐณิชา	 บัวเจริญ	

1402	 นางสาว	ณัฐพร	 ศรีดี	 1403	 นางสาว	พนัชกร	 สุระจิตร์	

1404	 นางสาว	พัทธนันท์	 พูลสวัสดิ์	 1405	 นางสาว	พิชชาภา	 ใจไธสง

1406	 นางสาว	พิมพ์แก้ว	 วงศ์เจริญปัญญา	 1407	 นางสาว	พิมพ์ชนก	 ปิ่นจินดา	

1408	 นางสาว	ฟองฝน	 อัครวงศ์เจริญ	 1409	 นางสาว	ภัทรียา	 คีรีศรี	

1410	 นางสาว	รัชนีกร	 พงษ์พิสิฐวงศ์	 1411	 นางสาว	วิมลสิริ	 เธียรถาวร	

1412	 นางสาว	ศุภานิช	 จันทร์ทิพธัญญา	 1413	 นางสาว	สุทธญาณ์	 บุญเต็ม	

1414	 นางสาว	หทัยภัทร	 อ่อนตา	 1415	 นางสาว	อิสรียาภรณ์	 สาหร่าย	

1416	 นาย	เบญจกุล	 แก้วศรีขาว
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษาบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

1417	 นางสาว	กัญญ์วรา	 สิงหสุรศักดิ์	 1418	 นางสาว	กัลยา	 จันทร์อ้น	

1419	 นางสาว	จิดาภา	 น้ำาแก้ว	 1420	 นางสาว	จิราพร	 หมอบอก	

1421	 นางสาว	เจริญขวัญ	 โรจนพงศ์สถาพร	 1422	 นางสาว	ชนิกานต์	 ขันคำา 

1423	 นางสาว	ฐิตาภา	 จิตต์ประเสริฐ	 1424	 นางสาว	ฐิติกานต์	 โชคอนุวัฒน์	

1425	 นางสาว	ณัฐกฤตา	 บุญเมืองธนาภา	 1426	 นางสาว	ณัฐกานต์	 อารีรัตนเวช	

1427	 นางสาว	ณัฐภรณ์	 ฉ่อนเจริญ	 1428	 นางสาว	ณัฐวรรณ	 ดาวนันท์

1429	 นางสาว	ณิชานันทน์	 ศรีโพธิ์อ่อน	 1430	 นางสาว	ทักษพร	 เวียงทองสาระโชค

1431	 นางสาว	ธนธรณ์	 กัลยา	 1432	 นางสาว	ธัญญามาศ	 เพชรพูล	

1433	 นางสาว	ธิดารัตน์	 ขะแมสันเทียะ	 1434	 นางสาว	นันทัชพร	 ทาเกตุ	

1435	 นางสาว	ปิยะนุช	 เกิดสมบัติ	 1436	 นางสาว	ปิยาอร	 ทรัพย์ผ้าพับ	

1437	 นางสาว	พฤษภา	 พรสวัสดิ์	 1438	 นางสาว	พัชราภรณ์	 สุขทั่วญาติ	

1439	 นางสาว	พัสฎาภรณ์	 กุลวัฒชัยสีห์	 1440	 นางสาว	พิมพกานต์	 แก้วอัมพร	

1441	 นางสาว	พิมพ์เพชร	 ไปเจอะ	 1442	 นางสาว	พิมลพรรณ	 ผิวทอง

1443	 นางสาว	เพียงขวัญ	 แก้วเรือง	 1444	 นางสาว	รัตนาภรณ์	 สุวรรณภาค	

1445	 นางสาว	วิสาข์	 หนูสวัสดิ์	 1446	 นางสาว	สิริพิชญ์	 พรหมสังคหะ	

1447	 นางสาว	สิริรักษ์	 เขียวละออง	 1448	 นางสาว	สุทธิชา	 รักชุม	

1449	 นางสาว	อรพรรณ	 เทพมณี	 1450	 นาย	คณารักษ์	 กิจประเสริฐ	

1451	 นาย	เชิดชาย	 ฉิมบุรุษ	 1452	 นาย	เติมพงศ์	 พุ่มศรีภานนท์	

1453	 นาย	ถิรมนัส	 ไหลสุพรรณวงค์	 1454	 นาย	ธนดล	 เจริญสุข	

1455	 นาย	ธนดล	 เสนเกลี้ยง	 1456	 นาย	ธนภัทร	 เทพสถิตย์

1457	 นาย	นภัส	 เวชชศาสตร์	 1458	 นาย	บดีศร	 บุญอินทร์	

1459	 นาย	ปกรณ์	 เล็กวงศ์ไพบูลย์	 1460	 นาย	ปัญญาวุฒิ	 รัตนารมย์

1461	 นาย	เผดิมยศ	 สมทอง	 1462	 นาย	พิริยะ	 วรรณไทย	

1463	 นาย	วีริศ	 กิตติวรากูล	 1464	 นาย	สิทธิชัย	 สระตอมูฮัมหมัด	

1465	 นาย	สุทธิวิทย์	 อานุภาพเสถียร

การศึกษาบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

1466	 นางสาว	กชกร	 จีนเท่ห์	 1467	 นางสาว	กชวรรณ	 ไวว่อง	

1468	 นางสาว	กัลนิกา	 แก้วเมืองใจ	 1469	 นางสาว	จารุวรรณ	 ทองขุนดำา 



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

45

1470	 นางสาว	ฉัตรสุดา	 หงอกชัย	 1471	 นางสาว	ณัฐณิชา	 บุณโยดม	

1472	 นางสาว	นวลเนตร	 สิงห์ชัย	 1473	 นางสาว	นัฎฐา	 มิ่งสุข	

1474	 นางสาว	ปณิดา	 บัวแก้ว	 1475	 นางสาว	ปรียานุช	 ลีงามเลิศ

1476	 นางสาว	ปาลิตา	 อ้นสุข	 1477	 นางสาว	พรรณวรท	 อุ่นใจ	

1478	 นางสาว	พัชรพร	 เผือกสม	 1479	 นางสาว	พิชญา	 คำารังษี 

1480	 นางสาว	วัลลี	 สมนึก	 1481	 นางสาว	ศิริพร	 ขำาวิไล 

1482	 นางสาว	ศิริพร	 ทาระรัตน์	 1483	 นางสาว	สิรินาถ	 สุขใส	

1484	 นางสาว	สุธิดา	 สิงห์ทอง	 1485	 นาย	จักรพันธ์	 พิญญะคุณ

1486	 นาย	จิตติพล	 ทองอิ่น	 1487	 นาย	ชาติดนัย	 เทียนศิริ	

1488	 นาย	ทานเทพ	 กำาลังเกื้อ	 1489	 นาย	ธนพล	 พูลเพิ่ม	

1490	 นาย	ธนพล	 อ.สุวรรณ์	 1491	 นาย	ธนวันต์	 ตรีพัชรทิพย์	

1492	 นาย	นิธิ	 ดำารงชยกุล	 1493	 นาย	โพธิวัฒน์พล	 คงซ่าน	

1494	 นาย	ภาสพงศ์	 ไคลมี	 1495	 นาย	รัฐวิทย์	 จันทร์ยงค์

1496	 นาย	อัจฉริยะ	 ทองพิมล

การศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์	(กศ.บ.)

1497	 นางสาว	ชิดชนก	 บุญเดช	 1498	 นางสาว	ธนพร	 สาจันทร์	

1499	 นางสาว	นลิตา	 ภูสีฤทธิ์	 1500	 นางสาว	นววรรณ	 ศรีสวัสดิ์	

1501	 นางสาว	นิโลบล	 เบิกบาน	 1502	 นางสาว	ปรนันท์	 สีบูพิมพา	

1503	 นาย	ชยบดี	 สิทธิธัญกิจ	 1504	 นาย	บุญญินท์	 ล้อจรัสศรีวงษ์	

1505	 นาย	บุญฤทธิ์	 ศรสำาเร็จ	 1506	 นาย	วิทูรย์	 กวางแก้ว

1507	 นาย	สรายุทธ	 ติ้วต้ง	 1508	 นาย	อานนท์	 ศรีคุ้ม

    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	(กศ.บ.)

1509	 นางสาว	กษิรัตน์	 แก้วสา	 1510	 นางสาว	จุฬาลักษณ์	 วงษ์วัฒนะ	

1511	 นางสาว	เชาวนาถ	 สร้อยสิงห์	 1512	 นางสาว	นรีกานต์	 เสาวรส	

1513	 นางสาว	พรพิมล	 วิบูลย์ชัยสิทธิ์	 1514	 นางสาว	วันเพ็ญ	 เดชจร	

1515	 นางสาว	สุทัตตา	 ธรรมภัทรกุล	 1516	 นางสาว	สุภาพร	 ลาภมา

1517	 นางสาว	อรพรรณ	 วันเพ็ญ	 1518	 นางสาว	อุทัยรัตน์	 ผาสุข	

1519	 นาย	กิตติธัช	 อ่ำาพันธ์	 1520	 นาย	พชรพรรณ	 ศรีจันทร์งาม	

1521	 นาย	อุเทน	 คงเมือง
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	-	ชีววิทยา

1522	 นางสาว	ปิยะนุช	 สุขสุวรรณ	 1523	 นางสาว	พัชราภรณ์	 ทองสมนึก	

1524	 นางสาว	วิศารัตน์	 ภิยะ	 1525	 นางสาว	สายสุดา	 เรืองชา

1526	 นาย	จิรกานต์	 โลหะประธาน	 1527	 นาย	ศักรินทร์	 อะจิมา

    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	-	เคมี

1528	 นางสาว	ขวัญชนก	 ศิลารัตน์	 1529	 นางสาว	จิตรา	 ทีนะกุล	

1530	 นางสาว	ณมน	 น่วมเจริญ	 1531	 นางสาว	ธนาภรณ์	 คำาเลิศ 

1532	 นางสาว	ภูริชญา	 เล้าศศิวัฒนพงศ์	 1533	 นางสาว	สุจิตรัตน์	 เพียสีนุย	

1534	 นาย	เกรียงไกร	 เอ็งโอภาสนันท์	 1535	 นาย	ธนพัฒน์	 สงวนให้	

1536	 นาย	ธนวัฒน์	 ต๊ะหล้า	 1537	 นาย	ธิติณัฐ	 แก้วบุญเรือง

1538	 นาย	ประพันธ์	 แก้วดี	 1539	 นาย	สิทธิพจน์	 อ้นฟัก

    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	-	ฟิสิกส์

1540	 นางสาว	จิดาภา	 เอี่ยมดารา	 1541	 นางสาว	ปรียาภรณ์	 น้อยตำาแย 

1542	 นางสาว	มณทิรา	 เมยดง	 1543	 นางสาว	มลฑิรา	 ศรีศักดา	

1544	 นางสาว	ศิวรัตน์	 คำาจีนศรี	 1545	 นางสาว	สุวพิชญ์	 เพิ่มพูนธัญญกิจ	

1546	 นางสาว	อรวี	 เรืองพงษ์	 1547	 นาย	เกรียงไกร	 นาคสังข์

1548	 นาย	จุมพล	 เธียรนาราโรจน์	 1549	 นาย	ณฐกร	 สุทธิวรรณ	

1550	 นาย	ธเนศ	 ศรีบริบูรณ์	 1551	 นาย	ปัญญาคม	 สบายเย็น	

1552	 นาย	สิทธิพันธุ์	 โสมเกษตรินทร์

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

1553	 นางสาว	จนิสชา	 ชูเลิศ	 1554	 นางสาว	ณัฐธิดา	 ทองประมูล	

1555	 นางสาว	พรลภัส	 แก้ววิลัย	 1556	 นางสาว	วิณัฐฐา	 ศักดิ์วรกุลชัย	

1557	 นางสาว	สมพร	 จิรธรรมประดับ	 1558	 นางสาว	สิรภัทร	 ประเสริฐสุข	

1559	 นางสาว	สิริกาญจน์	 เจริญนิวาสสกุล	 1560	 นาย	ธนบูรณ์	 พลากุลมณฑล	

1561	 นาย	ธนพนธ์	 สุนทรสีมะ	 1562	 นาย	ปัญชร	 เลิศวิภาดา	

1563	 นาย	พีรพล	 ดีทันญะ	 1564	 นาย	ภาณุพัฒน์	 ภัทรเรืองทวี	

1565	 นาย	ศรัณญ์จักรี	 ฤกษ์ฤทธิ์	 1566	 นาย	สิทธิโชค	 คนใจบุญ
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วิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

1567	 นางสาว	กฤตพร	 นิลผาย	 1568	 นางสาว	เกศนันท์	 อุดม	

1569	 นางสาว	จิตรทิพย์	 สุกุลธนาศร	 1570	 นางสาว	โชติรส	 เหมือนเดช

1571	 นางสาว	ณัฏฐริกานต์	 คำา้ชู	 1572	 นางสาว	ทิพยา	 แซ่โล้	

1573	 นางสาว	ธารวิมล	 เหล่าวณิชย์พงษ์	 1574	 นางสาว	นาฏอนงค์	 พลอยงาม

1575	 นางสาว	พิชชาพร	 ธนาพรพสิษฐ์	 1576	 นางสาว	ภัทรวดี	 พยัคฆชัยวรกุล

1577	 นางสาว	มลฑกานต์	 ปานสารี	 1578	 นางสาว	เมธาวรรณ	 หลวงภักดี

1579	 นางสาว	ศิวนันท์	 แซ่ซู	 1580	 นางสาว	สุกัญญา	 เจริญพารากุล	

1581	 นางสาว	สุภาวิกา	 ธัญญะวงษ์	 1582	 นางสาว	สุวิตรา	 เสถียรอนันต์กุล	

1583	 นาย	เจษฎา	 อยู่สมสุข	 1584	 นาย	ชวิน	 เจริญวิทย์วรกุล	

1585	 นาย	รชต	 สาราบรรณ์	 1586	 นาย	สุธิวัส	 นิรมิตวิจิตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1587	 นางสาว	กนกกร	 เจริญสรรพกิจ	 1588	 นางสาว	ทิวาพร	 ไผ่โสภา

1589	 นางสาว	ธนาภา	 สินตะเคียน	 1590	 นางสาว	เนตรทราย	 บัวพิมพ์	

1591	 นางสาว	ประภัสสร	 กังรวมบุตร	 1592	 นางสาว	ปริมพร	 โซ่เงิน	

1593	 นางสาว	ปิยะพร	 ศรีภักดิ์	 1594	 นางสาว	พิชญาวดี	 ทีคา	

1595	 นางสาว	ภัททิยา	 กิจวิจิตร	 1596	 นางสาว	มัทรี	 เพิ่มประโยชน์

1597	 นางสาว	เมธาพร	 กลับมั่งมี	 1598	 นางสาว	สุวนันท์	 พรมมะลิ	

1599	 นาย	กรณ์	 ชำานิวิกัยพงศ์	 1600	 นาย	กฤษฎา	 ม่วงทิม	

1601	 นาย	กวิน	 อ้นสะอาด	 1602	 นาย	ฉัตรชนก	 มุกธวัตร	

1603	 นาย	ชยุตม์	 นุ่นชูคันธ์	 1604	 นาย	ณัฐภัทร	 จรเจนวุฒิ

1605	 นาย	พัชรพล	 ออกเวหา	 1606	 นาย	อดิเทพ	 สวัสดิ์ไชย	

1607	 นาย	อนุวัฒน์	 พุฒเมือง	 1608	 นาย	อัครวัฒน์	 อำานวยอภิโชติ

    
สาขาวิชาเคมี

1609	 นางสาว	กรกนก	 นาคสังข์	 1610	 นางสาว	ขนิษฐา	 เรืองวงษ์	

1611	 นางสาว	ครองขวัญ	 ข่วงบุญ	 1612	 นางสาว	จิณห์จุฑา	 จิตต์กุล

1613	 นางสาว	จิตรลดา	 เป็ดทอง	 1614	 นางสาว	ชฎาพร	 เสนาบุตร

1615	 นางสาว	ชนากานต์	 พัฒนเกษตรวงศ์	 1616	 นางสาว	ชุติมา	 เทศทิม

1617	 นางสาว	ฐิติมา	 นิ่มน้อย	 1618	 นางสาว	ณัฏฐา	 บุญฤทธิ์	
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1619	 นางสาว	ณัทฐินี	 ศรีสุราช	 1620	 นางสาว	ธนวรรณ	 อู่อรุณ	

1621	 นางสาว	ธาดารัตน์	 แสนทองเมือง	 1622	 นางสาว	นพวรรณ	 นุรัตน์	

1623	 นางสาว	นฤมล	 ปัญจบุศย์	 1624	 นางสาว	นันทกานต์	 ดุกคง	

1625	 นางสาว	นันทพร	 กตะศิลา	 1626	 นางสาว	นุชจรินทร์	 สนิท	

1627	 นางสาว	นุชนาฏ	 ตุ้มท่าไม้	 1628	 นางสาว	นุสบา	 สุขสุรัตน์	

1629	 นางสาว	ปทิตตา	 ชูทรัพย์	 1630	 นางสาว	พนิดา	 กาศกลางดอน	

1631	 นางสาว	พนิดา	 พึ่งผล	 1632	 นางสาว	พรรณิกา	 ภักดีวงษา	

1633	 นางสาว	พรรษกร	 ใจคำาลือ	 1634	 นางสาว	เพียงขวัญ	 ราชเดิม

1635	 นางสาว	ไพรจิตร์	 เทศแก้ว	 1636	 นางสาว	ภารวี	 วิศวงษ์	

1637	 นางสาว	รัชนีกร	 เนียมกลาง	 1638	 นางสาว	วรรณวิมล	 แต้งัก	

1639	 นางสาว	สิรินัทธ์	 ท่าชี	 1640	 นางสาว	สุนิสา	 ฉิมมณี	

1641	 นางสาว	สุพัตรา	 อยู่รัมย์	 1642	 นางสาว	อาธิติญา	 สุทธพันธ์	

1643	 นาย	ณัฐพล	 อภิจรรยาธรรม	 1644	 นาย	ณัฐวุฒิ	 ผลนึก	

1645	 นาย	ตระการ	 ตรัยพรรัตนา	 1646	 นาย	ธนภัทร	 เกิดก๊ก	

1647	 นาย	รณกร	 ลีชัยสิทธิ์	 1648	 นาย	วิศิษฎ์	 ยังวัน	

1649	 นาย	วุฒิภัทร	 จำาปาแขม	 1650	 นาย	สนธยา	 สมหมาย

    
สาขาวิชาชีววิทยา

1651	 นางสาว	จุฑารัตน์	 วนาพัฒนสิน	 1652	 นางสาว	เชิญขวัญ	 ตั้งธงทองกุล	

1653	 นางสาว	นฤมล	 ปิ่นสุวรรณ์	 1654	 นางสาว	นิภาภรณ์	 พันธ์นาม	

1655	 นางสาว	บวรลักษณ์	 สร้างเลี่ยน	 1656	 นางสาว	บุลพร	 เศรษฐไมตรีกุล	

1657	 นางสาว	ปวีณา	 ปิ่นอยู่	 1658	 นางสาว	ปิยรัตน์	 วิเชียร	

1659	 นางสาว	พุทธิพร	 ผดุงขันธ์	 1660	 นางสาว	ภัทราวรรณ	 วรรณมหินทร์	

1661	 นางสาว	มนสิชา	 หวังธงชัยเจริญ	 1662	 นางสาว	ยิหวา	 พินิจการ	

1663	 นางสาว	รวิสรา	 มาศิริ	 1664	 นางสาว	วารุณี	 กูลดี

1665	 นางสาว	ศุภพร	 ถมกระจ่าง	 1666	 นางสาว	สุดารัตน์	 ศรีเด่น	

1667	 นางสาว	สุภาพร	 คำาลือฤทธิ์	 1668	 นางสาว	สุภาวดี	 ขุนพินิจ	

1669	 นางสาว	หะศิลา	 สุริยะ	 1670	 นางสาว	ไอลดา	 รัตโนดม	

1671	 นาย	คณิน	 คงเอียง	 1672	 นาย	ตรีเพชร	 ตะกรุดแก้ว	

1673	 นาย	ทศพล	 สุวรรณพุฒ	 1674	 นาย	ธนากร	 ชาลี	

1675	 นาย	นภาพล	 เอี้ยวซิโป	 1676	 นาย	นันท์นภัส	 สุขเกษม	

1677	 นาย	นิธิรุจน์	 อิงคะชัยสิทธิ์	 1678	 นาย	วศิน	 นวเนติวงศ์	

1679	 นาย	สิริชัย	 ฉายเพชร	 1680	 นาย	อภิรักษ์	 ปานชื่น
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สาขาวิชาฟิสิกส์

1681	 นางสาว	กมลลักษณ์	 สุวรรณตันทุลา	 1682	 นางสาว	เกวลิน	 ทองโพธิ์ใหญ่

1683	 นางสาว	จิตพร	 พันธุ์วิชัย	 1684	 นางสาว	จุฑามาศ	 ดำาอมร 

1685	 นางสาว	ชิดชนก	 รำามะพต	 1686	 นางสาว	ฑัณฑิมา	 การะเกตุ	

1687	 นางสาว	ณัชชา	 อยู่นาน	 1688	 นางสาว	ณัฏฐนันธ์	 จันทรังสิกุล	

1689	 นางสาว	ณัฐฑริกา	 ปานะชาติ	 1690	 นางสาว	ณัฐธิยาน์	 แก้วใส	

1691	 นางสาว	ธิดารัตน์	 โคตพรม	 1692	 นางสาว	นรีพร	 เรืองจันทร์

1693	 นางสาว	นลัทพร	 แซ่ลี้	 1694	 นางสาว	นวพรรณ์	 นวลอินทร์	

1695	 นางสาว	เบญจมาศ	 แย้มยิ่ง	 1696	 นางสาว	ปรัชญากานต์	 โหมเพ็ง

1697	 นางสาว	พรพรรณ	 แซ่ตั้ง	 1698	 นางสาว	พัชรพร	 เจริญไทย	

1699	 นางสาว	พัชราวดี	 อังศิริจินดา	 1700	 นางสาว	พัชราวรรณ	 พรหมมา	

1701	 นางสาว	พิมลักษณ์	 ธรรมสุนทร	 1702	 นางสาว	มนต์นภา	 คงจริง	

1703	 นางสาว	รู่วัยดา	 เดชเสถียร	 1704	 นางสาว	ลฎาภา	 ใยสุ่น	

1705	 นางสาว	สุพัตรา	 วงค์กันคำา	 1706	 นางสาว	สุวนันท์	 กลิ่นสุคนธ์	

1707	 นางสาว	อธิษฐาน	 ทองทรัพย์	 1708	 นางสาว	อรฤดี	 มาสวนจิก	

1709	 นางสาว	อังคทิวา	 บุญศักดิ์	 1710	 นาย	ณฐปภพ	 วอทอง	

1711	 นาย	ณัฐดนัย	 โพธิ์ชัย	 1712	 นาย	ณัฐศักดิ์	 เอี่ยมอุบลวรรณ	

1713	 นาย	เตชะวิทย์	 เจริญฤทธิ์	 1714	 นาย	เตวิช	 ตุงคะเสรีรักษ์	

1715	 นาย	นวพล	 ทองคำา	 1716	 นาย	พนาพล	 กาญจนเพิ่มชม	

1717	 นาย	พิชญ์	 ประกอบกิจ	 1718	 นาย	โมทนา	 รัตนวราหะ	

1719	 นาย	ศักดิ์สิทธิ์	 ใจศิริ	 1720	 นาย	สกุลยศ	 บุญยัง	

1721	 นาย	สิทธิพล	 เพ็งแสงทอง	 1722	 นาย	สุเทพ	 คนซื่อ	

1723	 นาย	สุรศักดิ์	 ฤกษ์เกษี	 1724	 นาย	อุกฤษฏ์	 พึ่งจารุเลิศกุล

    
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

1725	 นางสาว	กมลพร	 วิทยพันธ์	 1726	 นางสาว	กัลยภัทร	 วงศ์ธนวิจิต

1727	 นางสาว	กาญจนา	 มูลทะมาตย์	 1728	 นางสาว	เกศกัญญา	 เตชะมีสุขดี	

1729	 นางสาว	ชณิตา	 ดวงภักดีรัมย์	 1730	 นางสาว	ชิดชนก	 สมพงษ์	

1731	 นางสาว	ชุติกาญจน์	 แทนแสงทอง	 1732	 นางสาว	ชุติมา	 หุ่นพ่วง	

1733	 นางสาว	ญาณิศา	 ทางทอง	 1734	 นางสาว	ณัชชา	 ศิริพันธ์

1735	 นางสาว	ณัฐชกานต์	 ตันติเจริญการ	 1736	 นางสาว	ณัฐนันท์	 สิทธิวงศ์วรกูล	

1737	 นางสาว	ณิชากร	 ชลิตพิบูลย์	 1738	 นางสาว	ธมลวรรณ	 รัตนกระจ่าง

1739	 นางสาว	นวรัตน์	 จันผกา	 1740	 นางสาว	บวรกช	 คุณธนนิธิ	
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1741	 นางสาว	ปฐมพร	 บุญสิทธิ์	 1742	 นางสาว	ปนัดดา	 ปั่นศรี	

1743	 นางสาว	ปัทมาภรณ์	 วารีนิล	 1744	 นางสาว	ปิยมน	 ไทยเทเวศน์	

1745	 นางสาว	พัณณ์ชิตา	 วรเลิศธัญรักษ์	 1746	 นางสาว	ภรณภค	 ลิขิตเจริญ	

1747	 นางสาว	ภัทรินทร์	 ธงพานิช	 1748	 นางสาว	ภาชิตา	 ธรรมธราชัย	

1749	 นางสาว	ยุธิตา	 อรุณินทร์	 1750	 นางสาว	รวิวรรณ	 บุญรัตนยืนยง	

1751	 นางสาว	ริษฎา	 ภวมัย	 1752	 นางสาว	ลักขณา	 แซ่อึ้ง

1753	 นางสาว	ลักษณพร	 หมายชัย	 1754	 นางสาว	วชิรญาณ์	 คล้ายทองคำา

1755	 นางสาว	วรดี	 แก้วสุขผ่อง	 1756	 นางสาว	วรศมน	 วิจิตร์วงษ์	

1757	 นางสาว	วราภรณ์	 นามโส	 1758	 นางสาว	วโรชา	 ชูสุขอมร	

1759	 นางสาว	วิรงรอง	 เจริญไชย	 1760	 นางสาว	วีรอร	 คุณาวิริยะสิริ	

1761	 นางสาว	ศศิโสภา	 ตันติกัลชาญ	 1762	 นางสาว	ศิริยาพร	 ศิลปศร	

1763	 นางสาว	สราญรัตน์	 ไตรโสม	 1764	 นางสาว	สิริน	 บุญมาเลิศ

1765	 นางสาว	อนงค์	 ลักษณะอัมพร	 1766	 นาย	กรกฏ	 ชูไพร	

1767	 นาย	ฐิติวัชร์	 สิงห์พึ่งบุญ	 1768	 นาย	พงศ์ภีระ	 อยู่คง	

1769	 นาย	พีรพล	 อินทร์เทศ	 1770	 นาย	วทัญญู	 ตันทโอภาส	

1771	 นาย	เศรษฐ์ศิลป์	 ทีฆมงคล	 1772	 นาย	อัญญรินทร์	 สุริยะมงคล

    
สาขาวิชาสถิติ

1773	 นางสาว	จรีพร	 มากมูล	 1774	 นางสาว	จีรนันท์	 นุ้ยเขียว	

1775	 นางสาว	ชลิตตา	 โซะเฮง	 1776	 นางสาว	ชลิตตาพร	 ตลุนจันทร์	

1777	 นางสาว	ชัญญานุช	 แก้วกัน	 1778	 นางสาว	ณัฐชา	 แสงจันทร์	

1779	 นางสาว	ณิชากช	 สืบทิม	 1780	 นางสาว	นภัสสร	 มะลิเผือก	

1781	 นางสาว	นัชนิตา	 ลักษณะยิ่งยง	 1782	 นางสาว	บุญชรัสมิ์	 สนจิตร์	

1783	 นางสาว	พัสวี	 อัครกิตติโชค	 1784	 นางสาว	พิมพ์พิชชา	 ลำาใยผล 

1785	 นางสาว	วณิชชา	 วงศ์มั่น	 1786	 นางสาว	สิริลักษณ์	 ปัญญาใส

1787	 นางสาว	สุภาวดี	 มีจันทร์	 1788	 นาย	ขจรศักดิ์	 ศรีอุดม	

1789	 นาย	ภูดิศ	 เศรษฐโอฬาร	 1790	 นาย	สหรัฐ	 ขจรผล	

1791	 นาย	อัตโนมัติ	 โกอุดมวิทย์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1792	 นางสาว	กมลธร	 เซี่ยงว่อง	 1793	 นางสาว	จันทกร	 เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา	

1794	 นางสาว	เจนจิรา	 ศรีส่วย	 1795	 นางสาว	ชุติกาญจน์	 ปิ่นทอง	

1796	 นางสาว	ชุติมา	 ชมากานต์	 1797	 นางสาว	ธีรกูร	 ศิริวรางกูร	

1798	 นางสาว	ปวิมล	 ภูมิประโคน	 1799	 นางสาว	พรพิมพ์	 พระนามศรี
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1800	 นางสาว	มุขรินทร์	 ปิ่นเกตุ	 1801	 นางสาว	รพีพัฒน์	 ไชยราบ

1802	 นางสาว	วริศรา	 บุญบุตร	 1803	 นางสาว	ศันสิธร	 เกษมเปรมฤดี

1804	 นาย	จิรโชติ	 ไพบูลย์ธนานนท์	 1805	 นาย	จิรวัฒน์	 เตชะอุบล

1806	 นาย	เฉลิมเกียรติ	 สุจนากอบกุล	 1807	 นาย	ชลภัทร	 เอนกรัตนทรัพย์

1808	 นาย	ณภัทร	 ร่มลำาดวน	 1809	 นาย	ณภัทร	 สวัสดีมีโชค	

1810	 นาย	ณัฐจักษ์	 รักพงษ์ไพโรจน์	 1811	 นาย	เตชิษฏ์	 ปวีร์ยกุล	

1812	 นาย	ทัสน์	 ชินบุรี	 1813	 นาย	ธนพัฒน์	 เอี่ยมขจร	

1814	 นาย	ธีรภัทร	 ชัยภูวภัทร	 1815	 นาย	นพพล	 มาลีรัตน์มงคล	

1816	 นาย	นพรัตน์	 ศักดิ์สุมลรัตน์	 1817	 นาย	พงษ์เทพ	 เดชพล

1818	 นาย	ภัทรพงศ์	 ปิ่นทอง	 1819	 นาย	ภาณุวัชร	 จุนทอง	

1820	 นาย	วรพจน์	 เพ็งสว่าง	 1821	 นาย	วัศพล	 แจ้งสนิท

1822	 นาย	วุฒินันท์	 ธรรมฤาชุ	 1823	 นาย	อานนท์	 สุทธิเรืองวงค์

    
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

1824	 นางสาว	กชกร	 สำาราญสุข	 1825	 นางสาว	กานต์รวี	 วิเชียรรัตน์	

1826	 นางสาว	กิติยา	 อั้งดา	 1827	 นางสาว	เกศินี	 อินทรคชสาร

1828	 นางสาว	แคทติญา	 กี้ธนสมบัติ	 1829	 นางสาว	จิรสุดา	 อรุณจิตต์	

1830	 นางสาว	ชยานันท์	 ศีติสาร	 1831	 นางสาว	ณัฐกฤตา	 คชสถาน	

1832	 นางสาว	ดลวรรณ	 สถาพรชัยวัฒน์	 1833	 นางสาว	ทักษยา	 อัครวุฒิโชติ	

1834	 นางสาว	ธนาพร	 อิ่มศิลป์	 1835	 นางสาว	นัชชา	 หงสวัธน์	

1836	 นางสาว	นิสาชล	 ไพรยงค์	 1837	 นางสาว	ผการัตน์	 ขาววิสุทธิ์	

1838	 นางสาว	พรรณวดี	 ขำามา	 1839	 นางสาว	ภารวี	 ศรีใส	

1840	 นางสาว	รัชชา	 ศรีตะวัน	 1841	 นางสาว	รุจิรดา	 ยะราช	

1842	 นางสาว	รุจิรา	 วันทาแก้ว	 1843	 นางสาว	วนัชพร	 สุริยะ	

1844	 นางสาว	วิราสินี	 บุญชัย	 1845	 นางสาว	ศรารัตน์	 ตันจำารัส 

1846	 นางสาว	ศรินยา	 โอ่วเจริญ	 1847	 นางสาว	ศาตนันทน์	 มโหฬาร	

1848	 นางสาว	ศิวานินท์	 ชาติกุล	 1849	 นางสาว	สิริภัสสร	 มาช่วย	

1850	 นางสาว	สุกัญญา	 รู้การนา	 1851	 นางสาว	สุกัลยา	 สารวงษ์	

1852	 นางสาว	สุภาวดี	 อักษรกุล	 1853	 นางสาว	สุวิดา	 กิจหงวน	

1854	 นางสาว	อภิชญา	 บุญอินทร์	 1855	 นางสาว	อรธนา	 เชียงทอง	

1856	 นาย	โกมล	 ยิ้มคง	 1857	 นาย	จักรกฤษณ์	 ขำาเจิม 

1858	 นาย	ณัฐชนน	 โพธินิล	 1859	 นาย	นำาโชค	 บุญขาว	

1860	 นาย	มหกิจ	 ประสบเกียรติกิจ	 1861	 นาย	เรืองศิลป์	 มหาวงศนันท์	

1862	 นาย	ศราวุธ	 เจือบุญ
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สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

1863	 นางสาว	กรกมล	 สุตตสันต์	 1864	 นางสาว	กีรติพร	 เยาหะรี	

1865	 นางสาว	ขจีรัตน์	 จำารัสศรี	 1866	 นางสาว	จิรัสยา	 โชติยานนท์	

1867	 นางสาว	เจษฎางค์	 พฤกษาทร	 1868	 นางสาว	ชนากานต์	 สำาโรง 

1869	 นางสาว	ชนิกานต์	 บุญสนอง	 1870	 นางสาว	ชลิดา	 วาดวงศ์	

1871	 นางสาว	ฐารุ่งลภัส	 คุณาบุตร	 1872	 นางสาว	ฐิติกานต์	 นิลแก้ว	

1873	 นางสาว	ณัฐชนก	 มั่งคั่ง	 1874	 นางสาว	ณัฐภิสสรา	 รัตนตั้งตระกูล

1875	 นางสาว	ณิชานันท์	 คชากิตติกานต์	 1876	 นางสาว	ทิฆัมพร	 อ่ำาสำาอางค์ 

1877	 นางสาว	เทียรรัชมนต์	 อชิรญาพันธ์	 1878	 นางสาว	ธัณย์สิตา	 วรเมศร์ชัยกุล	

1879	 นางสาว	ธาราทิพย์	 จันทร์หอม	 1880	 นางสาว	ธิดาพลอย	 สอนดี

1881	 นางสาว	นฤภร	 ศรีสวัสดิ์	 1882	 นางสาว	ปุณยาพร	 ศิริพฤกษ์	

1883	 นางสาว	พลอย	 วงศ์จินดาเวศย์	 1884	 นางสาว	พัชรินทร์	 รักพลเมือง	

1885	 นางสาว	พิชญา	 พิภักดี	 1886	 นางสาว	ภัททิยา	 ศรีรัตนธรรม	

1887	 นางสาว	ภูสุดา	 กิ่งกัลยา	 1888	 นางสาว	เมธรัตน์	 นาทอง

1889	 นางสาว	รัชชา	 หลิมทอง	 1890	 นางสาว	รัตนรัตน์	 ศรีคง	

1891	 นางสาว	รัตนาภรณ์	 จำาปาหอม	 1892	 นางสาว	รัตนาวลี	 วิริยะสรรค์สกุล	

1893	 นางสาว	วนัสนันท์	 จตุแสน	 1894	 นางสาว	วลัยกร	 สิริอัจฉรานนท์	

1895	 นางสาว	ศศิพิมพ์	 ฉัตรนารัตน์	 1896	 นางสาว	ศศิพิมพ์	 สมชัย	

1897	 นางสาว	ศุภลักษณ์	 ชัยฤทธิ์	 1898	 นางสาว	สมิตา	 เทพวิมลเพชรกุล	

1899	 นางสาว	สิตานัน	 แก้วอบเชย	 1900	 นางสาว	สินีนาท	 สุดจันทร์	

1901	 นางสาว	สิรินารถ	 นิจวิโรจน์	 1902	 นางสาว	สิริลักษณ์	 ฟูตระกูล	

1903	 นางสาว	สุชาดา	 ธนะกมลประดิษฐ์	 1904	 นางสาว	สุธิมา	 ภิรัชอมรพันธ์	

1905	 นางสาว	สุประวีณ์	 รัศมีพรหม	 1906	 นางสาว	หทัยภัทร	 แซ่เลี่ยว	

1907	 นางสาว	อนุธิดา	 เลาะสุริยา	 1908	 นางสาว	อภิชญา	 ธีระวิวัฒน์ชัย	

1909	 นางสาว	อัญมณี	 แกล้วกล้า	 1910	 นางสาว	อารยะ	 โจโนอุจิ	

1911	 นาย	กฤตเมธ	 บริบูรณ์	 1912	 นาย	กฤษกร	 พลเจริญ	

1913	 นาย	จาตุรงค์	 เหลืองภากรณ์	 1914	 นาย	นวพันธ์	 ตรีคุณา	

1915	 นาย	ปรินทร	 พรามสุภา	 1916	 นาย	พงศ์ธร	 ลำาภาษี 

1917	 นาย	วัชรพันธ์	 ศิริวชิรวรกุล	 1918	 นาย	สิรภัทร	 พลอยเพชร
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษาบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

1919	 นางสาว	กรกฏ	 จิตรานุเคราะห์	 1920	 นางสาว	ขนิษฐา	 สมใจ

1921	 นางสาว	ดวงใจ	 ไพโรจน์วราการ	 1922	 นางสาว	ตวงทอง	 พงศ์จำารัส

1923	 นางสาว	ธนัญญา	 จันทร์สุภา	 1924	 นางสาว	นฤมล	 บุญเจริญ

1925	 นางสาว	ประภัสสร	 อ่อนทองคำา	 1926	 นางสาว	มุทิตา	 ย่องไทยสง	

1927	 นางสาว	ศิรดา	 สูงสกุล	 1928	 นางสาว	สุฑามาศ	 แก้วบางพูด	

1929	 นางสาว	สุภาวดี	 พงประสิทธิ์	 1930	 นางสาว	อชิรญาณ์	 ณ	ศิริ	

1931	 นาย	ชยกร	 ชุ่มมงคล	 1932	 นาย	ธนสินธุ์	 เอนกศิลป์

1933	 นาย	ธนะพล	 พุ่มพูล	 1934	 นาย	ธนาคาร	 ธนาวิวัฒน์	

1935	 นาย	พุฒิพงษ์	 ชุ่มชูจันทร์	 1936	 นาย	ภาคินนท์	 แก้วประภาค

การศึกษาบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

1937	 นางสาว	ปิยะนุช	 เนรมิตพานิชย์	 1938	 นางสาว	ภัทรียา	 ราตรี	

1939	 นางสาว	รัตนประภา	 สายสงวน	 1940	 นางสาว	สิยาพัฐ	 นานาพร	

1941	 นางสาว	สุภนิดา	 สายตั้งใจ	 1942	 นางสาว	อารฎา	 สุขยานุดิษฐ์	

1943	 นาย	ฆนรุจ	 สุสา	 1944	 นาย	ธีระวัฒน์	 คันธี	

1945	 นาย	นฤเบศน์	 นิยมทรัพย์	 1946	 นาย	วัชพล	 ตุลยวิไลกุล

1947	 นาย	อนุกูล	 จิรวัฒนเดช

การศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา	(กศ.บ.)

1948	 นางสาว	ชุติกาญจน์	 พุ่มพระคุณ	 1949	 นาย	กรานต์	 ไชยเมืองมูล

1950	 นาย	พชร	 อรุณส่งสุข	 1951	 นาย	พิชชากร	 สิงหนิยม	

1952	 นาย	เมธี	 ตั้งสิริพัฒนา
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ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

1953	 นางสาว	กชกร	 เหล่าจารุวัฒน์	 1954	 นางสาว	กชรัตน์	 นฤพัฒน์ผจง

1955	 นางสาว	กนกภรณ์	 พงษ์กลาง	 1956	 นางสาว	จิดาภา	 โจวเจริญ

1957	 นางสาว	ณัชรวาดา	 วุ่นศิริ	 1958	 นางสาว	ณัฐชนก	 ไว้เกียรติ	

1959	 นางสาว	ณัฐนันท์	 งามปัญญาพินิจ	 1960	 นางสาว	ลักษมี	 สุภาวีระ	

1961	 นางสาว	สุกฤตา	 ประชาญตรีกาล	 1962	 นางสาว	สุชาดา	 นันทะโสม	

1963	 นางสาว	อิงพร	 อัศวโกวิทวงศ์	 1964	 นาย	ชยพัทธ์	 พงษ์พิบูลย์

1965	 นาย	ธฤตธรณ์	 พุกกะณะสุต	 1966	 นาย	บุลากร	 ไตรนภากุล	

1967	 นาย	เบญจพล	 อุดมศรีสำาราญ	 1968	 นาย	พิสิฐชัย	 ชาญชัยวรวิทย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

1969	 นางสาว	กนกพร	 ดอนโคตรจันทร์	 1970	 นางสาว	กรชนก	 ลู่ประเสริฐกุล

1971	 นางสาว	กฤตยา	 อานามนารถ	 1972	 นางสาว	กัญญารัตน์	 เงินกองแก้ว	

1973	 นางสาว	กัญภร	 วัฒนชาติ	 1974	 นางสาว	กัณฐิกา	 ศรีวัฒนคุณ	

1975	 นางสาว	กัลยกฤต	 พันทอง	 1976	 นางสาว	กานพิชชา	 สุวรรณ์	

1977	 นางสาว	กุลศิริ	 สุรเกียรติชัย	 1978	 นางสาว	ขวัญกมล	 เขียวหวาน	

1979	 นางสาว	ขวัญดาว	 สุขดี	 1980	 นางสาว	จิรภา	 หันตา

1981	 นางสาว	จุฑามาศ	 เรืองเดช	 1982	 นางสาว	ชนกพร	 รัตนแจ่มจรัส	

1983	 นางสาว	ชนากานต์	 อยู่ดี	 1984	 นางสาว	ชนินาถ	 พนมขวัญ	

1985	 นางสาว	ชลันดา	 เตชะวัชราภัยกุล	 1986	 นางสาว	ญาณิศา	 เชษฐโชติวนิช	

1987	 นางสาว	ฐิติทิพย์	 โภชนกุล	 1988	 นางสาว	ณัฏฐ์ชยา	 เจวินทุลักษณ์	

1989	 นางสาว	ณัฐกานต์	 นุชผดุง	 1990	 นางสาว	ณัฐชา	 ไพศาลพาณิชพงษ์	

1991	 นางสาว	ณัฐชา	 องคะลอย	 1992	 นางสาว	ณัฐณิชา	 วิทยารมภ์	

1993	 นางสาว	ณัฐนิช	 ชินกาญจนโรจน์	 1994	 นางสาว	ณิชชาพัชฏ์	 เกษตรสวัสดิ์

1995	 นางสาว	ดารกา	 สนั่นไหว	 1996	 นางสาว	ถิรดา	 พ่วงแม่กลอง	

1997	 นางสาว	ธัญจิรา	 หัสกิจ	 1998	 นางสาว	ธัญชนก	 มาตยานุมัตย์	

1999	 นางสาว	ธัญญเนตร	 ประสมสุข	 2000	 นางสาว	ธิติกาญจน์	 ธาตุดี	

2001	 นางสาว	นพสร	 หวัง	 2002	 นางสาว	นฤมล	 บาระพรม

2003	 นางสาว	นันธิยา	 เจียนระลึก	 2004	 นางสาว	นิภาดา	 ศุภรักษ์เกียรติ	

2005	 นางสาว	ประภัสสร	 อณิประกอบกุล	 2006	 นางสาว	ปวริศา	 สืบขจร	

2007	 นางสาว	ปองระพี	 รัตนยานนท์	 2008	 นางสาว	ปาจรีย์	 ธรรมสละ	

2009	 นางสาว	ปาริศรา	 ภู่เล็ก	 2010	 นางสาว	ปิลันธน์ทวา	 ยุติธรรม
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2011	 นางสาว	ปุนญนุช	 ตัณฑ์ศรีสุวรรณ	 2012	 นางสาว	พรนภัส	 ธนะโสธร

2013	 นางสาว	พรวิภา	 นพมาลัย	 2014	 นางสาว	พัชรพร	 คำาสุนทร

2015	 นางสาว	พัชรี	 โชติช่วง	 2016	 นางสาว	พัฒน์นรี	 เบญจชัยวัฒน์	

2017	 นางสาว	ภัทรมน	 มีศิลป์	 2018	 นางสาว	ภัทรา	 หังโส	

2019	 นางสาว	มนัญญา	 ลิขิตธนวัฒน์	 2020	 นางสาว	มนิดา	 นราไชยฤทธิ์	

2021	 นางสาว	มารดา	 วงษ์ชะอุ่ม	 2022	 นางสาว	มาริษา	 วนิชกุลพิทักษ์

2023	 นางสาว	รวีวรรณ	 วงศ์สินสกุล	 2024	 นางสาว	รสิตา	 ตันวีระชัยสกุล

2025	 นางสาว	รัตนอาภา	 มีเดชา	 2026	 นางสาว	รัศมี	 อัศวพรชัย	

2027	 นางสาว	ลลิดา	 โล่วรพงศ์	 2028	 นางสาว	วรกานต์	 เชื้อสำาราญ 

2029	 นางสาว	วรัชยา	 ทุมลา	 2030	 นางสาว	วริศรา	 พิศาล	

2031	 นางสาว	ศศิภา	 เนียมบุญนำา	 2032	 นางสาว	ศิริกาญจน์	 ศิวะยิ่งสุวรรณ	

2033	 นางสาว	ศิริพร	 พลอยเพ็ชร	 2034	 นางสาว	ศุภรัศมิ์	 สิริสุขสมบูรณ์	

2035	 นางสาว	ศุภลักษณ์	 เนียมพิทักษ์	 2036	 นางสาว	สรดาพร	 คำาดี 

2037	 นางสาว	สิริยา	 กล่อมจิตเจริญ	 2038	 นางสาว	สิริรัตน์	 ศุภตานนท์	

2039	 นางสาว	สุกัญญา	 ติ่งเจริญ	 2040	 นางสาว	สุญาดา	 จิโรจยนตรกิจ

2041	 นางสาว	สุพิณญา	 คำาสวรรค์	 2042	 นางสาว	สุภพร	 จิตสุริยา

2043	 นางสาว	สุภาวดี	 พูลสวัสดิ์	 2044	 นางสาว	สุภิชญา	 แตงจุ้ย	

2045	 นางสาว	เสาวรส	 อมรวิสิทธิ์กุล	 2046	 นางสาว	อนุตรา	 ภูมิภักดี	

2047	 นางสาว	อาริยา	 อุดมล้ำาเลิศ	 2048	 นาย	กฤตภาส	 นามปัญญา	

2049	 นาย	กิตติพงษ์	 แก้วลอย	 2050	 นาย	ฉันทวัฒน์	 อัครวงศ์พัฒนา

2051	 นาย	ณัฏฐวัฒน์	 อินทร์แพง	 2052	 นาย	ณัฐดนัย	 สื่อมโนธรรม

2053	 นาย	แทนไท	 อารีศิลป	 2054	 นาย	ธนวัตน์	 อินตา	

2055	 นาย	ธนวิทย์	 บุนนาค	 2056	 นาย	นิพิษฐา	 แจ่มกระจ่าง	

2057	 นาย	บุญญฤทธิ์	 กรสิทธิกุล	 2058	 นาย	ปริญญ์	 ธนาวัฒนเจริญ	

2059	 นาย	พชร	 เลไธสง	 2060	 นาย	ภูวเดช	 สุดเนื้อทอง

2061	 นาย	รัชชานนท์	 จันทร์โพธิ์ศรี	 2062	 นาย	วรพล	 แสงอังคนาวิน	

2063	 นาย	วัชริศ	 โลวะภาพ	 2064	 นาย	สุรวุฒิ	 สิมารักษ์	

2065	 นาย	เสฎฐวุฒิ	 ชูเกียรติจตุรพร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

2066	 นางสาว	กชกร	 ขำาแขก	 2067	 นางสาว	กัลยรัตน์	 ปิยะสกุลแก้ว
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2068	 นางสาว	จตุรพร	 นำาสุวรรณกิจกุล	 2069	 นางสาว	จิรัชฌา	 บุรานันท์	

2070	 นางสาว	ฐิติพร	 ขุนทอง	 2071	 นางสาว	ณัฐชนก	 ประเสริฐกุลชัย	

2072	 นางสาว	ณัฐญา	 วัฒกียานนท์	 2073	 นางสาว	ณัฐวดี	 รุ่งเรือง	

2074	 นางสาว	ดนยา	 แดงภิรมย์	 2075	 นางสาว	ทิพย์สุดา	 อินภิบาล	

2076	 นางสาว	ทิยาพร	 ตี้ฮ้อ	 2077	 นางสาว	ธนวรรณ	 เตชะเวชเจริญ	

2078	 นางสาว	ธนัชพร	 พยุงวงค์	 2079	 นางสาว	ธรรญนต	 ธรรมจิโรจ	

2080	 นางสาว	ธัญชนก	 ศิริกาญจน์	 2081	 นางสาว	นัชชา	 แซ่ลิ้ม	

2082	 นางสาว	ปรียารัตน์	 จันทร์ทะศรี	 2083	 นางสาว	ปวีณา	 วิทยาสกุลชัย	

2084	 นางสาว	ปัทมา	 สุขสวัสดิ์	 2085	 นางสาว	พิชชา	 เกียรติสมภพ

2086	 นางสาว	ภิญญลักษณ์	 เจนศิริศักดิ์	 2087	 นางสาว	มนทกานติ์	 จันทรมณี	

2088	 นางสาว	วธูสิริ	 เค้าภูไทย	 2089	 นางสาว	วิลาวัณย์	 วงสินธุ์

2090	 นางสาว	ศกลวรรณ	 ปึงวัฒนา	 2091	 นางสาว	ศรุตา	 น้าวิลัยเจริญ	

2092	 นางสาว	สโรชา	 ตะโนรี	 2093	 นางสาว	สุจรรยา	 บุญยียวน	

2094	 นางสาว	อรพร	 ทวีอภิรดีปฐม	 2095	 นางสาว	อริศรา	 ดำามณี 

2096	 นางสาว	อังคณา	 ติโลกะนาถ	 2097	 นางสาว	อัชพร	 ภัทรเลิศศิริ	

2098	 นางสาว	อัญธิกา	 ยัตตะโชติ	 2099	 นางสาว	อัณณ์ญาดา	 พุทธคุณ

2100	 นางสาว	อาริยา	 แซ่เบ๊	 2101	 นาย	กฤตพร	 กิจสวัสดิ์	

2102	 นาย	กวิน	 พฤกษ์วัฒนศิริ	 2103	 นาย	กิตติศักดิ์	 นพทวีวุฒิ	

2104	 นาย	ชาคริต	 สงวนเลิศฤทัย	 2105	 นาย	ธนดล	 เกียรติกังวานไชย	

2106	 นาย	ธัชพล	 ศรีวิลัย	 2107	 นาย	ธันวา	 หมานมานะ

2108	 นาย	วรเชษฐ์	 สุจริตธัญตระกูล	 2109	 นาย	วัศพล	 เลิศเธียรพิพัฒ

    
สาขาวิชาการเงิน

2110	 นางสาว	ขวัญสกุล	 เกียรติกมลวงศ์	 2111	 นางสาว	จอมสุดา	 ประสานกุลกิจ	

2112	 นางสาว	ชนากานต์	 สุกใส	 2113	 นางสาว	ณัฐวีริน	 สายกลางดี	

2114	 นางสาว	ธิดารัตน์	 สันติมังคลาชัย	 2115	 นางสาว	นรรณภัทร	 สวัสดิสาร	

2116	 นางสาว	ปรมาภรณ์	 วงศ์วิเศษ	 2117	 นางสาว	ปองกมล	 เฮ็งเจริญสิงห์	

2118	 นางสาว	เปรมิกา	 ชุมจันทร์	 2119	 นางสาว	พรปวีณ์	 ศรีอรุณ	

2120	 นางสาว	พิมพ์รดา	 อยู่หลาย	 2121	 นางสาว	ภัณฑิรา	 เจตสมานพันธ์	

2122	 นางสาว	มัณฑนา	 บุญชูศรี	 2123	 นางสาว	รติรส	 มหิทธิกุล	

2124	 นางสาว	รัตนกร	 ศรีวิริยกุล	 2125	 นางสาว	วรกมล	 ศรีสงวน	

2126	 นางสาว	วรรงครัตน์	 ลิขิตสันติธรรม	 2127	 นางสาว	วรรณิภา	 คำามี

2128	 นางสาว	วริศรา	 สาระขวัญ	 2129	 นางสาว	วิชุดา	 เศรษฐการพิทักษ์

2130	 นางสาว	วิภาวี	 สมมิตร	 2131	 นางสาว	สินีนาถ	 พิณประไพวงศ์	
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2132	 นางสาว	สุภัสสรา	 ทำามารุ่งเรือง	 2133	 นางสาว	สุภาพร	 หนูจิตร

2134	 นางสาว	สุภาพรรณ	 มากเจริญ	 2135	 นางสาว	อรนภา	 บุญนำา 

2136	 นางสาว	อัจจิมา	 การเที่ยง	 2137	 นางสาว	อุษมา	 ชัยบำารุงมิตร

2138	 นาย	กนกพล	 นาคพลั้ง	 2139	 นาย	กฤตวัฒน์	 เตชธรรมวัฒน์	

2140	 นาย	ขจรเกียรติ	 มาสำาราญ	 2141	 นาย	จิรเมธ	 เชาว์เลขา	

2142	 นาย	ฐิติพงศ์	 ทรัพย์สมบุญ	 2143	 นาย	ดณัยนันท์	 แสนเทศธัญวัฒน์	

2144	 นาย	ปกรณ์	 สายช่างทอง	 2145	 นาย	ปริญ	 สมสุวรรณ	

2146	 นาย	พิษณุ	 ถาวรวสุ	 2147	 นาย	พีรวุฒิ	 องค์ศรีตระกูล

2148	 นาย	ศิริภักดิ์	 ปุณยฤทัยธำารง	 2149	 นาย	สิรวิชญ์	 บุญเสริมสุข

2150	 นาย	สุกฤษฎิ์	 โตรักษาสกุล	 2151	 นาย	อนุชิต	 ศรีกาหลง	

2152	 นาย	อินทัช	 มอบนรินทร์	 2153	 นาย	อุชุกร	 ศิริวรกานต์กุล

    
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

2154	 นางสาว	ชลธิชา	 เพ็งเหมือน	 2155	 นางสาว	ชาลิสา	 วิทยาวรภูมิ

2156	 นางสาว	ธณัชพร	 เตชะอัครเศรษฐ์	 2157	 นางสาว	ธนัญญา	 ฉายามงคล

2158	 นางสาว	ธมลวรรณ	 เรืองประพันธ์	 2159	 นางสาว	นภัสสร	 เนืองศรี	

2160	 นางสาว	ปรียานาถ	 สายท่าเสา	 2161	 นางสาว	ปลิดา	 ศุทธิสมบูรณ์	

2162	 นางสาว	ปิยวรรณ	 วรจรรยาวงศ์	 2163	 นางสาว	ปิยาพัชร	 สุวรรณไตรภพ	

2164	 นางสาว	พรนภา	 อ่อนดี	 2165	 นางสาว	พัชนิภา	 จันทร์ชุม	

2166	 นางสาว	พัชรพร	 เรืองพณิชยกุล	 2167	 นางสาว	พิชญธิดา	 โพธิ์ศรี	

2168	 นางสาว	เพ็ญพิชชา	 ปิยะโชติมงคล	 2169	 นางสาว	ภัทรกันย์	 ทองแสงสุข	

2170	 นางสาว	เรศนรินทร์	 เพ็ชรจำารัส	 2171	 นางสาว	เลิศวิไล	 วรพันธ์พานิช	

2172	 นางสาว	วราลักษณ์	 เหรียญเลิศพร	 2173	 นางสาว	ศรัณธร	 ภคะประทีป	

2174	 นางสาว	ศันสนีย์	 ตติยเกษมทรัพย์	 2175	 นางสาว	ศิรดา	 แซ่ฉา	

2176	 นางสาว	ศิริพิชชา	 พงษ์วิเชียร	 2177	 นางสาว	ศุลีพร	 จงพิพัฒน์ไพบูลย์	

2178	 นางสาว	สายธาร	 แซ่ฉั่ว	 2179	 นางสาว	สิรภัทร	 อิ้วสกุล

2180	 นางสาว	สิริวรรณ	 แก่นทอง	 2181	 นางสาว	อรจิรา	 สีดาสาร	

2182	 นางสาว	อริษา	 นุ่มเจริญ	 2183	 นางสาว	อัญชลี	 สดชื่นกมลมาลย์	

2184	 นางสาว	อุมาภรณ์	 แซ่อึ้ง	 2185	 นางสาว	ไอลดา	 เชื้อธรรมชาญ	

2186	 นาย	กิตติพงศ์	 อำานวยชัยวิวัฒน์	 2187	 นาย	ชนภัทร	 โอสถานุกูล	

2188	 นาย	นัทธพัชญ์	 บัณฑิตธนาพงษ์	 2189	 นาย	เบ็น	 พงศ์สร้อยเพ็ชร	

2190	 นาย	รณกร	 ศรีตั้งศิริกุล	 2191	 นาย	วรรณเดช	 ศรีวาระกุล	

2192	 นาย	อิษฏสโรจ	 พุทธแสนยากร

    



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

59

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

2193	 นางสาว	ชนกนันท์	 ขันแข็ง	 2194	 นางสาว	ชุติกาญจน์	 ใจห้าว

2195	 นางสาว	ชุติมา	 อังศุวรพฤกษ์	 2196	 นางสาว	ฐิตาภรณ์	 ศุภสกุลอนันต์	

2197	 นางสาว	ณัชชา	 เหลืองอร่าม	 2198	 นางสาว	ณัฐธิดา	 ศรีรัตน์ชัชวาลย์	

2199	 นางสาว	ณัฐนิชา	 นิรัสสัย	 2200	 นางสาว	ณัฐสุดา	 สร้อยกุดเรือ	

2201	 นางสาว	ดวงฤทัย	 แป้นแก้ว	 2202	 นางสาว	ทวิชชา	 พัวพรสวรรค์	

2203	 นางสาว	นัทธมน	 ถกลทรัพย์	 2204	 นางสาว	นิลปัทม์	 โชติอนันต์กาล	

2205	 นางสาว	ปาริฉัตร	 เมธานิเวศน์	 2206	 นางสาว	พรทิพย์	 ศุขมา	

2207	 นางสาว	พรรณพนัช	 วงศ์ปราการสันติ	 2208	 นางสาว	พัชรี	 ชัยวิรัตน์พงศ์	

2209	 นางสาว	ภาวิณี	 อินทรง	 2210	 นางสาว	มณีรัตน์	 มรกฏ	

2211	 นางสาว	มนปภา	 วิชิตจอมทอง	 2212	 นางสาว	ลักษิกาณ์	 สุขีชีพ

2213	 นางสาว	วริษฐา	 ลิมป์แสงรัตน์	 2214	 นางสาว	สุภาพร	 พัวพันธ์	

2215	 นาย	จักรพงษ์	 ชื่นชอบกมล	 2216	 นาย	ชัยวัฒน์	 ถวิลวิศิษฏ์วัฒน์	

2217	 นาย	ณัฐวัชต์	 ธัญสุขไพศาล	 2218	 นาย	วัชรโชค	 กตัญญูเสริมพงศ์	

2219	 นาย	วัฒน์ชัย	 ตันปัทมดิลก	 2220	 นาย	ศิวกร	 ศรีสุรินทร์	

2221	 นาย	สรวิชญ์	 ธรภาพพิศาล	 2222	 นาย	สิรภพ	 ศรีคช	

2223	 นาย	อธิวัชร์	 อภิชนรัตนกร	 2224	 นาย	เอกภาพ	 ศรีโพธิ์

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

2225	 นางสาว	เจษฎาพร	 คำาคง	 2226	 นางสาว	อรียาภรณ์	 สุทธวงค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

2227	 นางสาว	จิตสุภาพ	 สารพานิช	 2228	 นางสาว	จีระนันท์	 พึ่งฤทธิ์	

2229	 นางสาว	ณัฐณิชา	 วุฒิวรัญญา	 2230	 นางสาว	นัทธ์ชนัน	 อนุวงษา	

2231	 นางสาว	รัตนาภรณ์	 สิทธิแก้ว	 2232	 นางสาว	วนิดา	 วงษ์บุบผา	

2233	 นางสาว	วริยา	 ภู่พงศ์ชนางกูร	 2234	 นางสาว	วิปัทมา	 บุญมา

2235	 นางสาว	ศันสนีย์	 เพ็งสะและ	 2236	 นางสาว	สุนทรี	 จีนสมบูรณ์พานิช

2237	 นาย	ธิษณ์โรจน์	 ตรีรัตนาวิทยา	 2238	 นาย	ปรานต์	 ศิริอังคาวุธ	

2239	 นาย	พิชญ์ชภัฏฐ์	 จรัสศศิธร	 2240	 นาย	วีรพล	 จินดาวงค์
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วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

2241	 นางสาว	กนกวรรณ	 บุดดีจีน	 2242	 นางสาว	กนกอร	 หอมตลบ	

2243	 นางสาว	กานต์ธิดา	 ละครมุล	 2244	 นางสาว	กุลธิดา	 เส้งส่ง	

2245	 นางสาว	จริยา	 อรรคบุตร	 2246	 นางสาว	จันทร์จิฬา	 ฉลองบุญ	

2247	 นางสาว	จารุวรรณ	 น้อยพิทักษ์	 2248	 นางสาว	เจนจิรา	 เขียวฉ่ำา 

2249	 นางสาว	ชญานี	 โชติเลิศสิริกุล	 2250	 นางสาว	ชญาพร	 เพิ่มศรี	

2251	 นางสาว	ชนัญยา	 แสงทองศรี	 2252	 นางสาว	ชนิกานต์	 นุชนาฎ	

2253	 นางสาว	ชนิดา	 รัสมีจินดาวงค์	 2254	 นางสาว	ชมพูนุท	 ศรีสุธรรม

2255	 นางสาว	ชลธิชา	 อินทสระ	 2256	 นางสาว	ชลลดา	 ผูกรอด	

2257	 นางสาว	ชลันดาภรณ์	 จินะการ	 2258	 นางสาว	ชัญญพัชร์	 กีรติพัฒน์เตโช

2259	 นางสาว	ชัญญานุช	 นันทิพัฒน์วงศ์	 2260	 นางสาว	ชาลินี	 กงทอง

2261	 นางสาว	ชิชญาน์	 มงคลไวย	 2262	 นางสาว	ดาวเสาวลักษณ์	 กองทอง	

2263	 นางสาว	นภาพร	 กดมงคล	 2264	 นางสาว	นภาพรรณ	 จันมี

2265	 นางสาว	น้ำาณิชา	 เสนาะ	 2266	 นางสาว	ปฏิญญา	 หม่อมพะเนาว์	

2267	 นางสาว	ปวีณ์นุช	 เนียมจ้อย	 2268	 นางสาว	ปัทมาภรณ์	 มุมทอง	

2269	 นางสาว	พงษ์ผกา	 พงษ์เอม	 2270	 นางสาว	พนิดา	 ครองกิจการ	

2271	 นางสาว	พิณรัตน์	 แก้วมาลา	 2272	 นางสาว	พิมพ์นิภา	 ธนูพราน

2273	 นางสาว	พิมพ์วรา	 สัมพันธะ	 2274	 นางสาว	แพรพลอย	 ประกอบกิจ	

2275	 นางสาว	ภัทริญา	 วงศ์ณศรี	 2276	 นางสาว	ภิญฐิกา	 พิมพ์มณี	

2277	 นางสาว	เมธาวี	 ทวิชศรี	 2278	 นางสาว	เมวิสา	 ผ่องภิรมย์	

2279	 นางสาว	รติมา	 จันทะโก	 2280	 นางสาว	รัตนาพร	 มาลาสี	

2281	 นางสาว	ลลิล	 มณีเนตร	 2282	 นางสาว	วันชนก	 แววมยุรา	

2283	 นางสาว	ศศิประภา	 นาคเล็ก	 2284	 นางสาว	ศิริลักษณ์	 ทองปลอน	

2285	 นางสาว	สมัญญา	 มั่นคง	 2286	 นางสาว	สุชาดา	 ทิพย์ยอแล๊ะ	

2287	 นางสาว	สุพัตรา	 สุขจำานงค์	 2288	 นางสาว	อภิญญา	 ผาดอน	

2289	 นางสาว	อรจิรา	 ธูปกระแจะ	 2290	 นางสาว	อรพรรณ	 สถาพร

2291	 นางสาว	อรอุษา	 รัตนจินดา	 2292	 นางสาว	อริสรา	 ชูสังวาลย์

2293	 นางสาว	อังคณา	 เพ็ชรขาว	 2294	 นาย	กษิดิศ	 จูงพันธ์	

2295	 นาย	กิตติพันธ์	 ปานเจริญ	 2296	 นาย	กิตติศักดิ์	 หยาดไธสง	

2297	 นาย	เขมทัต	 อัจจิมาวาณิชย์	 2298	 นาย	คณิศร	 เลี้ยงบำารุง 

2299	 นาย	จิรวัฒน์	 ดารณีศรีสุข	 2300	 นาย	ชนมพัฒน์	 แสงครุฑ	
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2301	 นาย	ชายชาญ	 อึ๊งเหมอนันต์	 2302	 นาย	ชุติวัต	 ขัดแก้ว

2303	 นาย	ตนุภัทร	 พิพัฒน์	 2304	 นาย	ธีระพันธ์	 ขอนดุสิต	

2305	 นาย	นราวิชญ์	 เทพจันทร์	 2306	 นาย	นราวิชญ์	 สร้อยผาบ	

2307	 นาย	นฤภัทร	 วรรณะศิลปิน	 2308	 นาย	พิธิวัธ	 รังษีนรบุตร	

2309	 นาย	มนชิต	 ซึมรัมย์	 2310	 นาย	ยุทธพิชัย	 หยกทับทิม	

2311	 นาย	สิรภพ	 เทาวงษ์

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

2312	 นางสาว	กฤษนันท์	 สริตชลานนท์	 2313	 นางสาว	ชิติพัทธ์	 สุนทรสารทูล	

2314	 นางสาว	มณฑิตา	 แม้นกลิ่นเนียม	 2315	 นางสาว	อารีนารถ	 ทองมาลัย	

2316	 นาย	กฤษฎา	 บูรณมานัส	 2317	 นาย	เชิดชัย	 ขำาหวาน 

2318	 นาย	ณัฐภิเชษฐ์	 ฝึกฝน	 2319	 นาย	ปกรณ์เกียรติ	 ดีโรจนวานิช	

2320	 นาย	ภานุพงศ์	 สิทธิสาร

ศิลปศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

2321	 นางสาว	กชกร	 ทองเพชร	 2322	 นางสาว	กณภัทร	 ไตรพรพัฒนา

2323	 นางสาว	ชญภา	 หาญเจริญ	 2324	 นางสาว	ชุติกาญจน์	 โชติวรรณแก้วมณี	

2325	 นางสาว	ชุติกาญจน์	 ผาติธรรมพงศ์	 2326	 นางสาว	ณัฐธิดา	 สิบธง	

2327	 นางสาว	ณิชากร	 ตุ่มเงิน	 2328	 นางสาว	เบญจวรรณ	 คงแทน	

2329	 นางสาว	ปิยนุช	 บทมาตย์	 2330	 นางสาว	ปุณณภา	 โชติชินเชาว์	

2331	 นางสาว	เพ็ญนภา	 พรหมหีต	 2332	 นางสาว	เพ็ญพิชชา	 ฉัตรวิลัย	

2333	 นางสาว	รัชนก	 พุทธสุขา	 2334	 นางสาว	สุทธิดา	 บุญญานนท์

2335	 นางสาว	สุทธิตา	 สุขประเสริฐ	 2336	 นางสาว	สุธิดา	 สุขคุ้ม	

2337	 นางสาว	สุภากานต์	 พรพิมาน	 2338	 นางสาว	อภิญญา	 ภูมิ	

2339	 นางสาว	อรปรียา	 อินทวารี	 2340	 นางสาว	อรพรรณ	 พรหมมณี	

2341	 นางสาว	อรวิภา	 เรืองพจน์	 2342	 นางสาว	อรอนงค์	 อุบลมณี

2343	 นาย	คณาธิป	 สวัสดิไชย	 2344	 นาย	พหล	 เจริญสมบัติ	

2345	 นาย	วงศกานต์	 เชื้อเมืองพาน
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ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

2346	 นางสาว	กมลพรรณ	 บัณฑิตนุกูล	 2347	 นางสาว	กรรณิการ์	 มาทรัพย์	

2348	 นางสาว	กานต์ชนก	 วงศ์รัก	 2349	 นางสาว	ขวัญอัมพร	 ทิพย์เนตร์	

2350	 นางสาว	เขมินี	 รัตนวิชัย	 2351	 นางสาว	จรรยาวัชร	 มหาพล	

2352	 นางสาว	จิรฐา	 ทวีกาญจน์	 2353	 นางสาว	ชนกนันท์	 พุ่มไสว

2354	 นางสาว	ชนกานต์	 จำารัสตระกูล	 2355	 นางสาว	ชนานันท์	 นิติกุล

2356	 นางสาว	ชยาภรณ์	 สุวรรณนภาศรี	 2357	 นางสาว	ณภคพร	 ศรีไชย	

2358	 นางสาว	ณัฐณิชา	 นะระแสน	 2359	 นางสาว	ดารารัตน์	 บั้งทอง	

2360	 นางสาว	นวชน	 แซ่แต้	 2361	 นางสาว	ปฐมาวดี	 มงคลประพฤติ	

2362	 นางสาว	ปรียารัตน์	 ศิริสำาราญ	 2363	 นางสาว	ปฤษฎา	 สฤษเนตร์	

2364	 นางสาว	ปวีณ์นุช	 เกษมสันต์	 2365	 นางสาว	ปิยะนุช	 กุลเสน	

2366	 นางสาว	ปุณยวีร์	 จันทร์เอียด	 2367	 นางสาว	พัชรีพร	 ใบผุย	

2368	 นางสาว	พิชชาพร	 พงศ์พลินฤทธิ	 2369	 นางสาว	ภัณฑิรา	 มุ่งหมาย	

2370	 นางสาว	ภัทรพร	 พงษ์นาค	 2371	 นางสาว	ภูริชญา	 ศรมณี	

2372	 นางสาว	มณีนิล	 องค์ศิริโชค	 2373	 นางสาว	มลรัดดา	 วงษ์ทา	

2374	 นางสาว	มัชฌิมา	 เอี่ยมสอาด	 2375	 นางสาว	มาริษา	 ลีกำาเนิดไทย 

2376	 นางสาว	มีนตรา	 ชาญอุไร	 2377	 นางสาว	รอยรวี	 บุญยะฤทธิ์

2378	 นางสาว	วริษฐา	 สุประสงค์สิน	 2379	 นางสาว	วัชราภรณ์	 สนนอก

2380	 นางสาว	วันวิสา	 ตันพานิช	 2381	 นางสาว	วีรยา	 วงษ์สัจจานันท์	

2382	 นางสาว	ศิริพรรณ	 เพชรดวงจันทร์	 2383	 นางสาว	สุชานาฏ	 มีวรรณี	

2384	 นางสาว	สุนิภากาญจน์	โชคเจริญธนาภัทร	 2385	 นางสาว	สุนิศา	 พลศรีหา	

2386	 นางสาว	สุพัชชา	 ดรุณศรี	 2387	 นางสาว	อภิชญา	 ประเทศา	

2388	 นางสาว	อมรรัตน์	 ญาติบรรทุง	 2389	 นางสาว	อรดา	 อุณรุส	

2390	 นาย	กฤติน	 สงวนพานิช	 2391	 นาย	กิตติพัฒน์	 อนุจันทร์	

2392	 นาย	เกรียงไกร	 เรืองทรัพย์เดช	 2393	 นาย	เจริญศักดิ์	 ชินธกูลนิมิตร	

2394	 นาย	ชัยอนันต์	 คงผึ้ง	 2395	 นาย	ดิศรณ์	 สมงาม	

2396	 นาย	ธนกฤต	 เพ็ญบำารุงวงศ์	 2397	 นาย	นวพล	 ดำารงเอกอรุณ 

2398	 นาย	นิธิพจน์	 สงวนเผ่า	 2399	 นาย	บัณฑิต	 สนใจ

2400	 นาย	ปฐวี	 โพธิกลัด	 2401	 นาย	ปริวรรต	 อยู่สว่าง	

2402	 นาย	พงศกร	 โรจนานุกูลพงศ์	 2403	 นาย	พงศ์พล	 โรจนานนท์	

2404	 นาย	พงศ์สุวัฒน์	 บุญพานิชย์	 2405	 นาย	พชร	 พรอรุณชัย	
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2406	 นาย	พิสุทธิ์	 บำารุงสุข	 2407	 นาย	ภัทรพงศ์	 หุตินทะ	

2408	 นาย	วงศธร	 ศุภรัตน์โสภา	 2409	 นาย	วัฒนศักดิ์	 โมลานิล

2410	 นาย	ศักดินนท์	 ทิพย์สังวาลย์	 2411	 นาย	ศุภณัฐ	 โพธิ์ติวงศ์	

2412	 นาย	สรรพมงคล	 สมวงษ์	 2413	 นาย	อนุชา	 ทานะสินทร์	

2414	 นาย	อนุชา	 สุรีย์ฉาย	 2415	 นาย	อภิวิชญ์	 เรียร์ดอน	

2416	 นาย	อรรควิชย์	 เสวันนา	 2417	 นาย	อัจฉรานันท์	 สะวิพันธ์

    
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง

2418	 นางสาว	กชกร	 กวินส่งสุข	 2419	 นางสาว	กวินนา	 สนหลี	

2420	 นางสาว	กุลภัสสร์	 กีปทอง	 2421	 นางสาว	ชนิดา	 ลายทอง	

2422	 นางสาว	ชาติญา	 กูลอิสริยะ	 2423	 นางสาว	นภัสวรรณ	 ศุภวรรณ	

2424	 นางสาว	นภาพร	 เพชรวิสิทธิ์	 2425	 นางสาว	นันท์นภัส	 ณ	ทองแป้น	

2426	 นางสาว	บุศยรินทร์	 รักชาติ	 2427	 นางสาว	ปิยธิดา	 หวังสอาด	

2428	 นางสาว	พิมพ์พลอย	 แซ่โง้ว	 2429	 นางสาว	เมธาวี	 กันพร้อม	

2430	 นางสาว	วชิราภรณ์	 เจริญผล	 2431	 นางสาว	วสิษฐา	 รอดช้างเผือก	

2432	 นางสาว	วิรัญชนา	 เรืองนภารัตน์	 2433	 นางสาว	ศศิธร	 น้อยทิม	

2434	 นางสาว	อรจิรา	 พัฒนกิจ	 2435	 นาย	กฤตธี	 บัณฑุกุล	

2436	 นาย	คณาณัฐ	 พรหมนุรักษ์	 2437	 นาย	จุลวัฒน์	 ศิลามาตร์	

2438	 นาย	ชานนท์	 บินกาซีเมน	 2439	 นาย	ณัฐ	 นาคเกษม	

2440	 นาย	เทียนประภาส	 ภู่ศิริ	 2441	 นาย	นฤทธิ์	 สุนทรวิภาต	

2442	 นาย	ปฏิพล	 การเพียร	 2443	 นาย	พงศ์สุระ	 ตรีสุวรรณ์	

2444	 นาย	ยศศรัณย์	 ก่อเกิด	 2445	 นาย	ฤทธิเกียรติ	 นาชัยฤทธิ์	

2446	 นาย	ศตวรรษ	 โภคภิรมย์	 2447	 นาย	ศมกานต์	 เต็มฤทัยนิตย์	

2448	 นาย	สหวัชร์	 ก้องพงศ์ปิติ	 2449	 นาย	อรรถสิทธิ์	 จิรานุรักษ์

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

2450	 นางสาว	กัญจน์ณิชา	 พงศ์พรอนันต์	 2451	 นางสาว	เปรมยุดา	 ภิรมจิตรผ่อง	

2452	 นางสาว	ภัคภร	 กาญจนไตรภพ	 2453	 นางสาว	มนต์ภัสสร	 ถิระพันธรัตน์	

2454	 นางสาว	วริศา	 สาธิตเกษม	 2455	 นางสาว	สโรชา	 วงศ์อาทิตย์

บัญชีบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

2456	 นางสาว	กนกพร	 โตแดง	 2457	 นางสาว	กมลวรรณ	 เพ็ญสุข	
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2458	 นางสาว	กรกนก	 สอาดนัก	 2459	 นางสาว	จิราภรณ์	 จักกัด	

2460	 นางสาว	จุไรรัตน์	 รอดโพธิ์ทอง	 2461	 นางสาว	โชติกา	 สุขสมศรี	

2462	 นางสาว	ณฐินี	 พลสัมฤทธิ์	 2463	 นางสาว	ณหทัย	 ปิ่นทศิริ	

2464	 นางสาว	ทวิกาล	 มีผลประไพ	 2465	 นางสาว	นภาวรรณ	 จินดาวัต	

2466	 นางสาว	นริศรา	 มะสกุล	 2467	 นางสาว	นันทนัช	 ธนาศรีพร	

2468	 นางสาว	นิศารัตน์	 นุตระ	 2469	 นางสาว	ภัทรพร	 รัตนานนท์	

2470	 นางสาว	มานิตา	 ศุภผล	 2471	 นางสาว	วรรณิดา	 คำาเพ็ญ 

2472	 นางสาว	วรวรรณ	 รัตนสุวรรณ	 2473	 นางสาว	วราลี	 ประวงศ์	

2474	 นางสาว	วริศรา	 เจริญสุขศิริโชค	 2475	 นางสาว	วลัยลักษณ์	 ลมพัด	

2476	 นางสาว	ศิโรรัตน์	 มะแมทอง

บัญชีบัณฑิต

2477	 นางสาว	กนกพร	 บรรจบสมัย	 2478	 นางสาว	ขวัญกมล	 ปานทอง	

2479	 นางสาว	จันทร์จิรา	 พร้อมพงศ์เจริญ	 2480	 นางสาว	จิราภรณ์	 ขันอาษา	

2481	 นางสาว	เจนจิรา	 เรืองนาม	 2482	 นางสาว	ฐิติพร	 สายประยงค์	

2483	 นางสาว	ณัชชา	 สังข์จันทร์	 2484	 นางสาว	ณัชนิชา	 แก้วตรีวงษ์	

2485	 นางสาว	ณัฐพร	 งามปัญญาพินิจ	 2486	 นางสาว	ณัฐพร	 บูราพรนุสรณ์	

2487	 นางสาว	ณัฐพร	 เหล่าแกมแก้ว	 2488	 นางสาว	ณิชา	 รัชตขจรกิจ	

2489	 นางสาว	ธัญพิชชา	 สอาดดี	 2490	 นางสาว	นันทิดา	 ทรงสุจริต	

2491	 นางสาว	เนตรวรางค์	 เยี่ยมยนต์	 2492	 นางสาว	ปราญิชา	 สีล้ง

2493	 นางสาว	ปวีณา	 วิจิตรวงษ์	 2494	 นางสาว	พรทิพย์	 ดวงจิตต์	

2495	 นางสาว	พรธีรา	 อัศวดีกุล	 2496	 นางสาว	พรรษกร	 สืบสันต์	

2497	 นางสาว	พสุธร	 เมฆพายัพ	 2498	 นางสาว	พัสภาวี	 ธีระกานตภิรัตน์	

2499	 นางสาว	พิชญาณัฐ	 ภูบังเดือน	 2500	 นางสาว	พิรดา	 สุทธิศิลธรรม	

2501	 นางสาว	พุทธิดา	 สุริยะ	 2502	 นางสาว	ภคปภา	 แก้วพลงาม	

2503	 นางสาว	ภคพร	 สวัสดิ์อุไร	 2504	 นางสาว	ภวิกา	 พุทธศนากุล	

2505	 นางสาว	ภัทรวดี	 เพ่งเซ้ง	 2506	 นางสาว	รุจิเรข	 จิรรุ่งรุจี

2507	 นางสาว	ศุภกานต์	 เอี่ยมผ่องใส	 2508	 นางสาว	ศุภางค์	 ดาลาด	

2509	 นางสาว	อารียา	 อังคณานุพงศ์	 2510	 นางสาว	อิศราพร	 สวัสดี	

2511	 นาย	กฤตตฤน	 กิจกมลวรรณ	 2512	 นาย	จักรพงศ์	 โชติวัฒนตระกูล	

2513	 นาย	โชตินรินท์	 สุขแจ่ม	 2514	 นาย	พิทวัส	 เหลืองประพันธ์	

2515	 นาย	ภพธร	 ซึ้งหิรัญพฤกษ์	 2516	 นาย	ภูรินท์	 โพธิสมภรณ์	
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2517	 นาย	วัทธิกร	 ปาละกูล	 2518	 นาย	วิบุญ	 สกุลชาติวุฒิ	

2519	 นาย	วุฒิพล	 หิรัญนพเจริญ	 2520	 นาย	อนันตชัย	 สินเธาว์

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

2521	 นางสาว	ชญานิศ	 อภัยภักดี	 2522	 นางสาว	ชวิศา	 บุญชู	

2523	 นางสาว	ชิดชนนี	 สอนแพง	 2524	 นางสาว	ฐิติชญา	 สิทธิยา	

2525	 นางสาว	ณธิดา	 เศรษฐไกรเลิศ	 2526	 นางสาว	ธนภรณ์	 หันวิสัย	

2527	 นางสาว	รุจิเรข	 วิไลวรรณ	 2528	 นางสาว	รุจีพัชร	 รัตนวิชา	

2529	 นางสาว	อรสิริ	 เอี่ยมวัฒน์

รัฐศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

2530	 นางสาว	กรพินท์	 ทองสุข	 2531	 นางสาว	กฤตาพร	 อัญชลีเวช	

2532	 นางสาว	จณิสตา	 งามสมชล	 2533	 นางสาว	ชลิตา	 แซ่อึ๊ง	

2534	 นางสาว	ธัญพร	 เชวงสันต์	 2535	 นางสาว	ปานวาส	 แกะนำาพาสุข 

2536	 นางสาว	พรรณภา	 อวยพร	 2537	 นางสาว	พลอยนิศา	 สุขชาญวิทย์	

2538	 นางสาว	พิมพ์ปาณี	 รัตนหาญ	 2539	 นางสาว	แพรพลอย	 วัฒนะโชติ	

2540	 นางสาว	มารีดา	 พงษ์สวย	 2541	 นางสาว	วิมลรัตน์	 ปิ่นเพชร	

2542	 นางสาว	วิรดา	 พรพงศ์พันธุ์	 2543	 นางสาว	สุชานันท์	 เฉลิมสันต์	

2544	 นางสาว	สุธาสินี	 ไหลล้น	 2545	 นางสาว	อนุสรา	 บุญเลิศ	

2546	 นางสาว	อรรญติมา	 มีเดชา	 2547	 นางสาว	อัครเมขลา	 สุรพัฒน์	

2548	 นาย	ชัชรินทร์	 ทองหม่อมราม	 2549	 นาย	ชัชวาล	 ตรงดี

2550	 นาย	นนทน์กฤตชญ์	 กิติ์ตินิยม	 2551	 นาย	พีรณัฐ	 เวทการ	

2552	 นาย	วสุชน	 รักษ์ประชาไท	 2553	 นาย	วังพล	 พลนาวี

2554	 นาย	สันติสุข	 แก่นดำา	 2555	 นาย	อานนท์	 รุ่งสว่าง

รัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2556	 นางสาว	กนกกร	 ทรัพย์สิน	 2557	 นางสาว	กมลทิพย์	 วรวงค์	

2558	 นางสาว	กัญจนพร	 หนูขาว	 2559	 นางสาว	กำาไรรัตน์	 ภาคภูมิ	

2560	 นางสาว	ทิพกฤตา	 พงษ์แก้ว	 2561	 นางสาว	ธนาวัลย์	 แสงสว่าง	
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2562	 นางสาว	ธัญญภรณ์	 ทองโคตร	 2563	 นางสาว	ธัญรดา	 แสงกล้า	

2564	 นางสาว	นฤมล	 อุตะมงค์	 2565	 นางสาว	น้ำาฝน	 ตานุกูล

2566	 นางสาว	นิลันดา	 แสนสง่า	 2567	 นางสาว	บดีรตี	 ทรัพย์วิเชียร	

2568	 นางสาว	ปัทมา	 จ่ายประหยัด	 2569	 นางสาว	ปัทมา	 เทียนหอม

2570	 นางสาว	พิมลนาฏ	 พุฒด้วง	 2571	 นางสาว	แพรวมณี	 เทพวาที	

2572	 นางสาว	เมทินี	 เกษรัตน์	 2573	 นางสาว	รัชนีกร	 คลองมีคุณ	

2574	 นางสาว	รุ่งทิพย์	 ศรีดาวเรือง	 2575	 นางสาว	วรรณิษา	 สุริยะ	

2576	 นางสาว	สมาภรณ์	 ป้อมภู่	 2577	 นางสาว	สุทธิดา	 แก่นดำา

2578	 นางสาว	สุธิรัตน์	 เชยกลิ่น	 2579	 นางสาว	อนุสสรา	 รัตนพิทักษ์	

2580	 นางสาว	อาภานันท์	 ดุลยธรรมภักดี	 2581	 นาย	กิตติวินท์	 รุ่งเรือง	

2582	 นาย	ณัฐชนน	 สวยสำาอางค์	 2583	 นาย	ณัฐพงษ์	 บัวศรี	

2584	 นาย	ธนกฤต	 เกียรตินฤปการ	 2585	 นาย	ธนพล	 จิโรจจาตุรนต์	

2586	 นาย	ธนวัฒน์	 เบญจโรจน์	 2587	 นาย	ปรัชญา	 หอมรื่น	

2588	 นาย	ปวริศ	 พุ่มพวง	 2589	 นาย	ปัญญรัตน์	 รัตตรัตน์	

2590	 นาย	ปิยะกุล	 ชูเกตุ	 2591	 นาย	พงศธร	 แซ่ตึ้ง

2592	 นาย	พชรพล	 ศรีม่วง	 2593	 นาย	พรพินิต	 กุศลารักษ์	

2594	 นาย	พัชรพล	 พิลาไชย	 2595	 นาย	พิสุทธิ์	 เกษมทาง	

2596	 นาย	ภาณุรัตน์	 พึ่งกระจ่าง	 2597	 นาย	ภูเบศวร์	 ชาญสวัสดิ์	

2598	 นาย	ภูรินท์	 ศรีทอง	 2599	 นาย	มนตรี	 ทองแสง	

2600	 นาย	รุจิภาส	 พรศิริเจริญพันธ์	 2601	 นาย	เสวตฉัตร	 ยังเจริญ	

2602	 นาย	อนันตชัย	 ทองสุพรรณ์	 2603	 นาย	อุกฤษณ์	 สกุลวงศ์

    
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2604	 นางสาว	กนกนิภา	 สะเหรียม	 2605	 นางสาว	กวินนา	 ทาพรมมี	

2606	 นางสาว	ชนากานต์	 จันทร์อินทร์	 2607	 นางสาว	ชิดชนก	 ทองมาก	

2608	 นางสาว	ณัฎฐณิชา	 หอเพชรไพบูลย์	 2609	 นางสาว	ดาราภรณ์	 พันธ์จันทร์ดี	

2610	 นางสาว	ธรณ์ธันย์	 บุตรแพง	 2611	 นางสาว	ธันย์ชนก	 ปานแก้ว	

2612	 นางสาว	ธันย์ชนก	 ฤทธิโสม	 2613	 นางสาว	นันทนา	 ประชานิมิตชีวิน	

2614	 นางสาว	ปานชนก	 ชูหนู	 2615	 นางสาว	พิมพ์วิภา	 ชูสุวรรณ	

2616	 นางสาว	พิมลวรรณ	 พิมพ์ทนต์	 2617	 นางสาว	ไพลิน	 ดีพิจารณ์	

2618	 นางสาว	มัลฟีเราะห์	 อะฮ์หมัดบัสลาน	 2619	 นางสาว	เมลดา	 ผลกานนท์	

2620	 นางสาว	วรัทยา	 รอดสินธุ์	 2621	 นางสาว	วศินี	 มีพิณ	

2622	 นางสาว	เวณิกา	 เวินชุม	 2623	 นางสาว	ศิวพร	 เลิศสิริวิมล	

2624	 นางสาว	อารียา	 อ่างทอง	 2625	 นาย	จุตินทร	 จันฤาไชย	
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2626	 นาย	ณัฐพันธ์	 สุขสวัสดิ์	 2627	 นาย	ธิติ	 รัชดาธิกุล	

2628	 นาย	พงศกร	 ฉัตรศรี	 2629	 นาย	พงศ์พิสุทธิ์	 เจริญศิริวัฒน์	

2630	 นาย	มูฮำาหมัดอิรฟาน	 สุยี	 2631	 นาย	ยศภัทร	 ประคำาสาย 

2632	 นาย	วิทยา	 คำาเหมา	 2633	 นาย	วีรภัทร	 หมวดทิพย์	

2634	 นาย	ศุภณัฐ	 แย้มดี	 2635	 นาย	สุขสันต์	 ช้างชาวนา

    
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

2636	 นางสาว	กานต์ธิดา	 จักรวาฬนรสิงห์	 2637	 นางสาว	คุณารัตน์	 พุธโม้	

2638	 นางสาว	จุฑารัตน์	 คงนาค	 2639	 นางสาว	ฉัตรชนก	 พรพุทธศรี	

2640	 นางสาว	ฉัตรสุดา	 อินธรรม	 2641	 นางสาว	ชาณา	 โชติพานิช	

2642	 นางสาว	ชาลินา	 อินทรนิมิตร	 2643	 นางสาว	ณัฏฐา	 พันธุ์บัว	

2644	 นางสาว	ธนันณัฏฐ์	 เพชรเมือง	 2645	 นางสาว	ธรรญชนก	 ภูผา	

2646	 นางสาว	ธิภาภรณ์	 วิเชียร	 2647	 นางสาว	ธีรภรณ์	 สุขภาคี	

2648	 นางสาว	บุษดีย์	 บุญช่วย	 2649	 นางสาว	ปาณิสรา	 อุดี	

2650	 นางสาว	พนิดา	 นงค์สันเทียะ	 2651	 นางสาว	พัชนี	 ตันติยะบุตร	

2652	 นางสาว	ยศวดี	 ฮวดเชี่ยวชาญ	 2653	 นางสาว	ระพีพัฒน์	 วงศ์ประทุม	

2654	 นางสาว	วริษฐา	 ทองประไพแสง	 2655	 นางสาว	วันทนีย์	 มีรีวี	

2656	 นางสาว	วิมลวรรณ	 เจริญสุข	 2657	 นางสาว	ศศิกร	 แย้มสุริโยทัย

2658	 นางสาว	สาวิณี	 แสงดี	 2659	 นางสาว	สุทธิพรรณ	 แย้มจันทร์	

2660	 นางสาว	สุนิสา	 ปิตายัง	 2661	 นางสาว	เสาวนีย์	 สาเม๊าะ	

2662	 นางสาว	อธิชา	 แพร่อำาพา	 2663	 นางสาว	อัจฉรา	 เที่ยงแช่ม	

2664	 นางสาว	อำาพร	 ปาสี	 2665	 นางสาว	อุรารักษ์	 เพ็ชร์ใหญ่	

2666	 นางสาว	อุไรวรรณ	 แสงแก้ว	 2667	 นาย	กมลภพ	 แสงไพฑูรย์	

2668	 นาย	จำารัส	 ฐิตวัฒนกุล	 2669	 นาย	จิรายุ	 เอี่ยมปาน	

2670	 นาย	นัฐพงศ์	 สกุลด่าน	 2671	 นาย	บัลลพ	 ขำาเจริญ

2672	 นาย	วัชรากร	 เกิดนารี	 2673	 นาย	วิฑูรย์	 ชีรวินิจ	

2674	 นาย	สัณห์ภพ	 วิทยาทอง	 2675	 นาย	โสมนัส	 ทองคำา 

2676	 นาย	เอกชัย	 พันธ์เจริญ
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษาบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

2677	 นางสาว	ณรินธร	 คชเชนทร์	 2678	 นางสาว	ผุสดี	 ขำาทอง 

2679	 นางสาว	ศจี	 โก่งศรชัย	 2680	 นาย	กิตติพัฒน์	 เพชรสี่หมื่น

2681	 นาย	คมสันติ	 มีเเสงนิล	 2682	 นาย	จักรกริสน์	 กลางณรงค์	

2683	 นาย	ธนายุทธ	 พุทธโคตร	 2684	 นาย	ประเดิมชัย	 เถาแก้ว

การศึกษาบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

2685	 นาย	ณัฐวัฒน์	 พงษ์ธนินท์ธร	 2686	 นาย	ติณวัตร	 คุ้มเนตร

การศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา	:	พลศึกษา

2687	 นางสาว	กาญจนา	 บุญรุ่ง	 2688	 นางสาว	จิรพร	 ขจรเกียรติอาชา	

2689	 นางสาว	เจนนภา	 ขระสุ	 2690	 นางสาว	เจนนินทร์	 สุดสวาท	

2691	 นางสาว	ชญาพัฒน์	 เนื่องนำา	 2692	 นางสาว	ชลธิชา	 โชติเทียนทอง	

2693	 นางสาว	ฐายิกา	 แซ่เอี๊ยว	 2694	 นางสาว	ณัฐนรี	 วนพานิช	

2695	 นางสาว	นฤมล	 เผือกพิบูลย์	 2696	 นางสาว	นันทิชา	 แก้วจินดา	

2697	 นางสาว	ปนัญญา	 สลีอ่อน	 2698	 นางสาว	ปรัชรี	 ธนะมูล	

2699	 นางสาว	ปัญญาพร	 อุสาคู	 2700	 นางสาว	มิริน	 อิ่นคำา 

2701	 นางสาว	ศุภรัสมิ์	 เขี้ยวแก้ว	 2702	 นางสาว	สุจิตรา	 กล้าหาญ	

2703	 นางสาว	อรทัย	 บุญฤทธิ์	 2704	 นาย	กฤษดา	 กองสุจิตร	

2705	 นาย	ขจรเกียรติ	 พ่วงพร	 2706	 นาย	คเณศ	 เนาวนัด

2707	 นาย	คมสัน	 ท่อนทอง	 2708	 นาย	จักรกริช	 นิยมสัตย์	

2709	 นาย	จาตุรันต์	 แก้วการไร่	 2710	 นาย	จิรภาส	 เทพศาสตรา

2711	 นาย	เฉลิมเดช	 เกษมสุขไพศาล	 2712	 นาย	ชนะศักดิ์	 ไชยกาล

2713	 นาย	ฐิติพัฒน์	 วีณิน	 2714	 นาย	ณัฐพงศ์	 สมัครลาน	

2715	 นาย	ณัฐพงษ์	 นิยมญาติ	 2716	 นาย	ณัฐพล	 จูมานัส	

2717	 นาย	ณัฐพล	 แสนบุญ	 2718	 นาย	ทรงสิทธิ์	 ไชยเสน

2719	 นาย	ทัณธภัทร	 ส่งเสริม	 2720	 นาย	ธนวัฒน์	 ชินตระกูลรัตน์

2721	 นาย	ธิติวุฒิ	 หลิ่มเทศ	 2722	 นาย	ธีรดนย์	 สาวสุดชาติ	
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2723	 นาย	ธีรภัทร	 ลิ่มมั่น	 2724	 นาย	ธีรยุทธ	 เต็มดี	

2725	 นาย	นราวิทย์	 วิชัยหอม	 2726	 นาย	นวพล	 ด่านยุทธพลชัย	

2727	 นาย	นันทวัฒน์	 พรมหาชัย	 2728	 นาย	ปฐวี	 ใจผ่อง	

2729	 นาย	ประณพ	 ดุลย์	 2730	 นาย	ปราชญ์	 บัวภา	

2731	 นาย	พงศธร	 ดิษธรรม	 2732	 นาย	พงษ์ธวัช	 ใจเที่ยง	

2733	 นาย	พชร	 ไวยลาภ	 2734	 นาย	พลรัตน์	 ถวิลรักษ์	

2735	 นาย	พันธ์ศักดิ์	 ขันอาษา	 2736	 นาย	ฟาริส	 รักดี

2737	 นาย	ภาคภูมิ	 ถึงดี	 2738	 นาย	ภาณุพงศ์	 พินิจ	

2739	 นาย	วรวิทย์	 ศรประสิทธิ์	 2740	 นาย	วรัตถ์	 ณ	นคร	

2741	 นาย	วัชรพงษ์	 บูรณ์เจริญ	 2742	 นาย	วัชรพงษ์	 ปัทมาศ	

2743	 นาย	วัชรัตน์	 โอภาสพินิจ	 2744	 นาย	วุฒิชัย	 มะอักษร	

2745	 นาย	วุฒิพงษ์	 ทองมา	 2746	 นาย	ศักดา	 ธรรมภักดิ์

2747	 นาย	ศุภกร	 พรสิทธิ์ไพบูลย์	 2748	 นาย	ศุภชัย	 ฉิมดี	

2749	 นาย	อธิพงษ์	 โตทอง	 2750	 นาย	อนรรฆ	 ชัยประเสริฐ	

2751	 นาย	อนุเชษฐ์	 จบสุบิน	 2752	 นาย	อริยบุตร	 วงศ์วัน

    
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา	:	สุขศึกษา

2753	 นางสาว	ไข่มุก	 ชื่นกลิ่น	 2754	 นางสาว	จันทร์จิรา	 หวังชื่น	

2755	 นางสาว	จารุนันท์	 ผิวผาง	 2756	 นางสาว	ทิพานัน	 ชะเอม	

2757	 นางสาว	ปัทมาภรณ์	 บุญมี	 2758	 นางสาว	พุมเรียง	 เพิ่มพูล	

2759	 นางสาว	ภาวินี	 ฟูคณะ	 2760	 นางสาว	วรินทร์นิกา	 เจริญจิตร์	

2761	 นางสาว	สิริณดา	 เจริญชอบ	 2762	 นางสาว	สุลักขณา	 แก้วทิศ

2763	 นางสาว	อนงค์นาฎ	 แสงสว่าง	 2764	 นาย	กิตติพงศ์	 ไพชิต	

2765	 นาย	ขจรศักดิ์	 ฤทธิเดช	 2766	 นาย	ชนม์ชนก	 เจริญพงศ์	

2767	 นาย	ทศวรรษ	 กลุ้มศิลป์	 2768	 นาย	ธนกฤต	 บัวชุม	

2769	 นาย	ปฤษฎีพงศ์	 กุลเมธีทวีวุฒิ	 2770	 นาย	พลสิชฌ์	 ชูเนตร	

2771	 นาย	พิเชษฐ์	 บุ้งทอง	 2772	 นาย	ภัทราวุธ	 นาเมืองรักษ์

2773	 นาย	วิษณุ	 เสือโต	 2774	 นาย	วีระวุฒิ	 ปริบาล	

2775	 นาย	สุวิกรม	 โรจนชูศรี	 2776	 นาย	เสฎฐวุฒิ	 วุฒิ

    
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา	:	สุขศึกษา	-	พลศึกษา

2777	 นางสาว	จรัญญา	 ลุนเสนา	 2778	 นางสาว	ณลิณี	 จักสาร	

2779	 นางสาว	ทิพย์สุริยะ	 เลิศมงคลเวหา	 2780	 นางสาว	วรรณนิสา	 หนูวงศ์	

2781	 นางสาว	อัญชลี	 ยอดทอง	 2782	 นาย	เก้า	 วงศ์สุบิน	
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2783	 นาย	จตุรวิทย์	 กลิ่นจันทน์	 2784	 นาย	จิรมิตร	 พวกเมืองพล	

2785	 นาย	ชาคริต	 ประเดิมชัย	 2786	 นาย	ณัฐชัย	 เอี่ยมทิพย์	

2787	 นาย	ดำารงพล	 แซ่เจีย	 2788	 นาย	ภัทรชนน	 คงนคร	

2789	 นาย	วรายุทธ	 พิชัยรัตน์	 2790	 นาย	ศม	 มั่นใจตน

2791	 นาย	ศุภโชค	 เหล็กแก้ว	 2792	 นาย	สหรัฐ	 พลอยเพ็ชร์	

2793	 นาย	สัญลักษณ์	 หล่อประโคน	 2794	 นาย	สุเมธ	 แสงรัตน์

2795	 นาย	อภิสิทธิ์	 ยมน้อย	 2796	 นาย	เอนกชัย	 วงค์รักไทย	

2797	 นาย	โอม	 ธิราพืช

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

2798	 นางสาว	ชยาภรณ์	 ศรีสมุทรนาค	 2799	 นางสาว	มัทนา	 นานอก

วิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

2800	 นางสาว	เมจา	 มีสุวรรณ	 2801	 นางสาว	อรณิชา	 หนูนาค

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา

2802	 นาย	ชัยภูมิ	 เจริญหลาย	 2803	 นาย	สิทธิชัย	 บำารุงจิตร์

    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำาลังกายและการกีฬา

2804	 นาย	กวิน	 สุตันตานนท์	 2805	 นาย	ธนกร	 คำาสอน 

2806	 นาย	เอกวิทย์	 ธิคำา

    
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	:	สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

2807	 นางสาว	กนกพร	 บุญโชติวิวัฒน์	 2808	 นางสาว	กรรวี	 ไกรจรัส	

2809	 นางสาว	กัญญารัตน์	 สุวรรณเพ็ชร	 2810	 นางสาว	จรรยา	 ตะเพียนทอง

2811	 นางสาว	จิตรลดา	 เจริญวัย	 2812	 นางสาว	ฐานิดา	 เรืองจรินทร์

2813	 นางสาว	ฐาปนี	 กานกหงษ์	 2814	 นางสาว	ณัฐนรี	 งาเนียม	

2815	 นางสาว	ธัญวรัตม์	 เชื่อมพันธ์	 2816	 นางสาว	ธิดารัตน์	 ป้องทอง	

2817	 นางสาว	ธุมวดี	 ปลื้มใจ	 2818	 นางสาว	นันทิชา	 คำาศรีแก้ว 

2819	 นางสาว	นีรชา	 หาญวงษ์	 2820	 นางสาว	ปทัตตา	 ลาวิชัย	
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2821	 นางสาว	ผกามาศ	 ยอดพิจิตร	 2822	 นางสาว	พรรธน์ชญมน	 พึ่งทรัพย์

2823	 นางสาว	พิชยารัตน์	 จันทร์เพ็ญ	 2824	 นางสาว	พิสินี	 ตั้งนามประเสริฐ	

2825	 นางสาว	มนทิชา	 ที่ระลึก	 2826	 นางสาว	รชญา	 เพชรเทียม	

2827	 นางสาว	รุ่งอรุณ	 ขุนแก้ว	 2828	 นางสาว	วราภรณ์	 เกษรดอกไม้	

2829	 นางสาว	วราภรณ์	 มะลิทอง	 2830	 นางสาว	ศศิธร	 ยี่สุ่นศรี

2831	 นางสาว	หยาดพิรุณ	 ขุนศรี	 2832	 นางสาว	อภินันท์	 ต้องทรัพย์อนันต์

2833	 นางสาว	อัญมณี	 สุทธากร	 2834	 นางสาว	อินทุกร	 ดาษจันทึก	

2835	 นาย	กิตติธัช	 บุญภักดี	 2836	 นาย	ทรงพล	 คำากล้า	

2837	 นาย	ธัพญสรณ์	 กองแก้ว	 2838	 นาย	นฤชล	 นิ่มชัยสกุล

    
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	:	สาธารณสุขชุมชน

2839	 นางสาว	กมลชนก	 พร้อมสินทรัพย์	 2840	 นางสาว	จิตวรรณ	 ท่าหิน

2841	 นางสาว	จุฑารัตน์	 แผนเจริญ	 2842	 นางสาว	ชนิกานต์	 ปิ่นม่วง	

2843	 นางสาว	ณัฐนิชา	 นันติ	 2844	 นางสาว	ดวงธิดา	 จันทร์อักษร	

2845	 นางสาว	ทรัพย์ทวี	 เพาะบุญ	 2846	 นางสาว	ธนกานต์	 ราชประดิษฐ์	

2847	 นางสาว	นุชนาฎ	 ชิดตะคุ	 2848	 นางสาว	ปริมสุดา	 อุประรัตน์

2849	 นางสาว	มณัสรีย์	 ชาติกุล	 2850	 นางสาว	มัลลิกา	 สายสมบูรณ์	

2851	 นางสาว	รัชชนก	 เขื่อนเพ็ชร	 2852	 นางสาว	วนิดา	 กมลจิตร์

2853	 นางสาว	วราภรณ์	 อัศวินนิวัต	 2854	 นางสาว	วารุวรรณ	 เวียงรัตน์	

2855	 นางสาว	วิชุดา	 พลสุวรรณ	 2856	 นางสาว	ศิวนาถ	 วงษ์รอด	

2857	 นางสาว	สุชาดา	 สัตยารัฐ	 2858	 นางสาว	สุรัสวดี	 ยางนอก	

2859	 นางสาว	อัชรา	 โคเกิด	 2860	 นางสาว	อินทุอร	 อ่อนหวาน	

2861	 นางสาว	ไอรดา	 สว่างพร้อม	 2862	 นาย	กตัญญู	 แก้ววิเศษ	

2863	 นาย	เติมศักดิ์	 พาเงิน	 2864	 นาย	รัตนกร	 แหลมไธสง	

2865	 นาย	รุ่งโรจน์	 ใจยงค์	 2866	 นาย	วรภัทร	 วงษ์จีระ

    
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	:	อนามัยสิ่งแวดล้อม

2867	 นางสาว	กนกวรรณ	 ธรรมจักร์	 2868	 นางสาว	จุฑามาศ	 เรืองโพธิ์	

2869	 นางสาว	จุฑารัตน์	 วังเชียง	 2870	 นางสาว	ชลธิชา	 ทองแพง	

2871	 นางสาว	โชติกา	 คงขวัญ	 2872	 นางสาว	ฐิติพร	 ผาสอน	

2873	 นางสาว	ทิวาทิพย์	 เพาะปลูก	 2874	 นางสาว	ธัญญาพร	 จันทร์หง่อม	

2875	 นางสาว	เบญจวรรณ	 จันทะโชติ	 2876	 นางสาว	ประกายกาญจน์	 มหาขันตรี	

2877	 นางสาว	ปวีณา	 ดลเสมอ	 2878	 นางสาว	ปาริษา	 คงสมพงษ์	

2879	 นางสาว	พัชรนันท์	 เทียนน้อย	 2880	 นางสาว	ภัทรเกล้า	 ดีทองอ่อน
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2881	 นางสาว	ภัทรภร	 ทองประไพพักตร์	 2882	 นางสาว	ภาณุมาศ	 ศรีสอาด

2883	 นางสาว	เมธาพร	 นักทำานา	 2884	 นางสาว	วาสิณี	 ยกจำานวน 

2885	 นางสาว	วิลาสินี	 อนันเต่า	 2886	 นางสาว	ศรีสุดาวรรณ	 พันธะพุมมี	

2887	 นางสาว	ศศิธร	 คงสมกาย	 2888	 นางสาว	ศิริพร	 สาธุภาค	

2889	 นางสาว	สาวิตรี	 อุตอามาต	 2890	 นางสาว	สิริยาภรณ์	 หม้อกรอง	

2891	 นางสาว	สุนิสา	 ยี่รัมย์	 2892	 นางสาว	หทัยรัตน์	 ศิริชัยสุทธิกร	

2893	 นางสาว	อารียา	 จารุปกรณ์	 2894	 นางสาว	อารีรัตน์	 เกษทอง	

2895	 นาย	จตุรพักตร์	 เสนาเจริญ	 2896	 นาย	วรพจน์	 วงษ์ขำา 

2897	 นาย	ศุภมงคล	 ฤทธิทิศ	 2898	 นาย	สัตยา	 กล้าหาญ

    
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	:	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2899	 นางสาว	กนกวรรณ	 ประจงมูล	 2900	 นางสาว	กัญญ์ณณัฏฐ์	 แก้วชิงดวง

2901	 นางสาว	จุฑามาศ	 อารีเอื้อ	 2902	 นางสาว	ญาณิกันต์	 ข่ายสุวรรณ์

2903	 นางสาว	ณัฏฐวดี	 คงศร	 2904	 นางสาว	เปรมวดี	 ยาประดิษฐ

2905	 นางสาว	เมธาวี	 เนตรคำา	 2906	 นางสาว	รัฐติญา	 พันธุ์น้อย	

2907	 นางสาว	วรรณพร	 ชื่นวิเศษ	 2908	 นางสาว	วราภรณ์	 นะตาปา	

2909	 นางสาว	วิลาวัลย์	 บุญปลูก	 2910	 นางสาว	ศศิปภา	 พระสนชุ่ม	

2911	 นางสาว	สกุลดาว	 ติ้วพานิช	 2912	 นางสาว	หทัยชนก	 กองทอง	

2913	 นาย	กานต์	 เนตรสว่าง	 2914	 นาย	จารุวัฒน์	 จันทร์อินทร์	

2915	 นาย	ชูศักดิ์	 ขันธลาภ	 2916	 นาย	ณัฐวุฒิ	 มีกาย	

2917	 นาย	พิพัฒน์	 กุลทนันท์	 2918	 นาย	ระพีพัฒน์	 มาตย์วังแสง	

2919	 นาย	โรจกุลพล	 ธนาสุธีทัพพ์	 2920	 นาย	ฤทธิเกียรติ	 ป้องศรี	

2921	 นาย	สุทธากร	 แจ่มศรี

    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำาลังกาย

2922	 นางสาว	กานต์ธิดา	 สุรพาล	 2923	 นางสาว	จิดาภา	 อานามวัฒน์	

2924	 นางสาว	ชนัญชิดา	 กาญจนสมบัติ	 2925	 นางสาว	ทิวาพร	 ศรีกาฬสินธุ์	

2926	 นางสาว	ธัญชนิต	 สยมชัย	 2927	 นางสาว	นมิตรา	 พิมพ์โพธิ์	

2928	 นางสาว	นันทิชา	 เอกเกื้อกรุณา	 2929	 นางสาว	บุญสิตา	 วิลาสมงคลชัย	

2930	 นางสาว	บุณยาพร	 พงษ์เก่า	 2931	 นางสาว	พิมพ์ทิพย์	 ละเอียดดีนันท์	

2932	 นางสาว	มินตรา	 วงษ์สันต์	 2933	 นางสาว	รติภรณ์	 ขันธารักษ์	

2934	 นางสาว	วรัญญา	 ใจน้อย	 2935	 นางสาว	ศศิธร	 หาญณรงค์	

2936	 นางสาว	ศิริพร	 จิตต์ไทย	 2937	 นางสาว	สุภวานี	 ประเสริฐฤทธิ์	

2938	 นางสาว	สุรัชญา	 คงศรี	 2939	 นางสาว	อริสรา	 พิมพ์หนู	
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2940	 นางสาว	อามภิกา	 คำาลือ	 2941	 นางสาว	อิสริยา	 หินเธาว์	

2942	 นาย	กฤติภูมิ	 สินรัตนภักดีกุล	 2943	 นาย	กฤษดา	 ตุ้มทอง	

2944	 นาย	กวินวัฒน์	 เมฆสคราญ	 2945	 นาย	กิตตินันท์	 ลิ่มจันทร์	

2946	 นาย	กิตติภพ	 สมหวังชัย	 2947	 นาย	เกียรตินิยม	 ธนัตถ์เหล่าทัพ	

2948	 นาย	โกวิทย์	 คูโพธิพันธ์	 2949	 นาย	คฤหัสถ์	 สันกลาง

2950	 นาย	จักพันธ์	 คงสกุล	 2951	 นาย	จักรกฤษ	 ชุ่มจันทร์จิรา	

2952	 นาย	จักรกฤษณ์	 สุนทรมัทฉะ	 2953	 นาย	จิรชัย	 ธนาธรรมนันท์	

2954	 นาย	จิรวัฒน์	 รัตนไชย	 2955	 นาย	ฉัตรดนัย	 แตงอ่อน	

2956	 นาย	ชนาธิศ	 พอใจ	 2957	 นาย	ชูวิทย์	 สุขบัว

2958	 นาย	ณัฐภูมิ	 จันทร์หอม	 2959	 นาย	ดำารงพล	 จันทโสก	

2960	 นาย	ตะวัน	 แก้วปู่วัด	 2961	 นาย	เทิดศักดิ์	 เหมะ	

2962	 นาย	ธนพงศ์	 นาคเขียว	 2963	 นาย	ธนพล	 พูลทรัพย์	

2964	 นาย	ธนวิน	 ม่วงศรี	 2965	 นาย	ธนวินท์	 สุทธิภูล

2966	 นาย	ธัชพล	 เฟื่องทอง	 2967	 นาย	ธีระ	 นราพันธุ์	

2968	 นาย	เธียรบดินทร์	 เจริญลาภ	 2969	 นาย	นฤดม	 ราชสงคราม

2970	 นาย	บัณดิษฐ์	 วงศ์เดชา	 2971	 นาย	บูรณ์พิภพ	 โพธิ์สิงห์	

2972	 นาย	ประภาวัฒน์	 ปิดตาทะเน	 2973	 นาย	ประยุทธ	 มั่นคง	

2974	 นาย	ประสิทธิ์พร	 สุ่มมาตร	 2975	 นาย	ปัณฑร	 กองตาพันธ์	

2976	 นาย	ปิยวัฒน์	 ชิตวรจักรดุลย์	 2977	 นาย	พงศ์พล	 ลี้ประกอบบุญ	

2978	 นาย	พิชิตชัย	 แซ่เฉี้ยง	 2979	 นาย	พีรชา	 ประสิทธิ์เพียรชัย	

2980	 นาย	ภัทรวิทย์	 บำารุงรส	 2981	 นาย	รัฐการ	 ชูมณี	

2982	 นาย	รัฐศักดิ์	 สีสังข์	 2983	 นาย	รัฐศาสตร์	 ทวงชน	

2984	 นาย	วทัญญู	 คำารส	 2985	 นาย	วรวัฒน์	 ทารินสุ	

2986	 นาย	วัชรเกียรติ	 รวิทิวากุล	 2987	 นาย	วีระศิลป์	 กลิ่นหอม	

2988	 นาย	ศักดิ์จา	 สังข์วงษ์	 2989	 นาย	ษาวิช	 เชี่ยวชาญ	

2990	 นาย	สันติ	 สารคำา	 2991	 นาย	สุนาถะ	 อิงปัญจลาภ	

2992	 นาย	สุภัทภณ	 เหลียงพานิช	 2993	 นาย	สุเมธ	 มณีนาค

2994	 นาย	อรรถวุฒิ	 เชือคุณ	 2995	 นาย	อัสนี	 ศรีปทุมวราภรณ์
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ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

2996	 นางสาว	กมลลักษณ์	 ผุริจันทร์	 2997	 นางสาว	ขวัญข้าว	 นาวาบุญนิยม	

2998	 นางสาว	อรณิชา	 บุญกิตติเจริญ	 2999	 นางสาว	อาภัสรา	 ศรีพิพัฒน์สิน

ศิลปศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

3000	 นางสาว	นภัสวรรณ	 แย้มเยื้อน	 3001	 นางสาว	ปณิตา	 เจริญหุ่น

3002	 นางสาว	วรัญญา	 ศรีวรุณนนท์	 3003	 นางสาว	ศิรประภา	 กอเกรียงไกร	

3004	 นาย	ธีธัช	 วนาเเสงธรรม	 3005	 นาย	ฟ่าฮัจ	 โต๊ะสกุล	

3006	 นาย	วชิรวิทย์	 ทองอัมพร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำานันทนาการ

3007	 นางสาว	กฤติญาณี	 ประกอบสุข	 3008	 นางสาว	กิตติยา	 จรูญเพ็ญ	

3009	 นางสาว	ขวัญใจ	 เฟื่องฟู	 3010	 นางสาว	ขวัญเรือน	 อรุณฤกษ์	

3011	 นางสาว	จุฑาทิพย์	 ตามยุทธ	 3012	 นางสาว	ชนาภา	 ขวัญยืน	

3013	 นางสาว	ชุติกาญจน์	 สาสาร	 3014	 นางสาว	ณัฏฐนันท์	 เกตุหอม	

3015	 นางสาว	ณัฐธยาน์	 สิริทรงประกอบ	 3016	 นางสาว	ณัฐพร	 แผ่นแก้ว	

3017	 นางสาว	ณัธนารีย์	 โรจน์สุจิตร	 3018	 นางสาว	ธนภร	 โพธิสัตย์	

3019	 นางสาว	ธนาภรณ์	 ศรีโยธา	 3020	 นางสาว	นฤมล	 รักสุภาพ	

3021	 นางสาว	นันท์นภัส	 พิศวงษ์	 3022	 นางสาว	ปณิธาน	 มาละเอียด	

3023	 นางสาว	ปรัชญาภรณ์	 ทองมิ่ง	 3024	 นางสาว	ปวิตรา	 ไกรรักษ์

3025	 นางสาว	ปาณิสา	 เอี่ยมสำาอางค์	 3026	 นางสาว	ปิยธิดา	 ปทุมวัน

3027	 นางสาว	เปมิกา	 เนาว์แสง	 3028	 นางสาว	พัชนิดา	 จังสวัสดิ์	

3029	 นางสาว	พัชราภรณ์	 เปรมจิตร์	 3030	 นางสาว	พันธุ์ทิพย์	 นารถ	

3031	 นางสาว	แพรว	 ศิริสวัสดิ์	 3032	 นางสาว	ภัทจริยา	 ศิริสถิตย์	

3033	 นางสาว	ภูริชญา	 ศรีเจริญ	 3034	 นางสาว	มณีรัตน์	 ชูประดิษฐ	

3035	 นางสาว	มนัสนันท์	 กฐินเทศ	 3036	 นางสาว	รักษิณา	 เติมสายชล	

3037	 นางสาว	วริศรา	 มูลเอก	 3038	 นางสาว	สุกัญญา	 คำานึง 

3039	 นางสาว	สุณิชา	 เจริญศักดิ์	 3040	 นางสาว	สุดารัตน์	 ใจตื้อ	
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3041	 นางสาว	หทัยชนก	 ยิ้มจันทร์	 3042	 นางสาว	อารียา	 เสือเกิด	

3043	 นางสาว	อารีรัตน์	 พึ่งเนตร	 3044	 นาย	ฐานทรัพย์	 กันทสัย	

3045	 นาย	ณัฐธีร์	 โรมรัตตะพันธุ์	 3046	 นาย	ธนดล	 บูชาเธียร	

3047	 นาย	ธนนันท์	 ชลยุทธ์	 3048	 นาย	ธนพงศ์	 ชูสุข

3049	 นาย	นุชา	 ปีติพัฒนพันธ์	 3050	 นาย	ปราการ	 เมธาวโรดม	

3051	 นาย	พงศกร	 พงศ์ธนาพาณิช	 3052	 นาย	พงศ์พล	 ประถมเสาวนีย์	

3053	 นาย	พรชัย	 บุญบุตร	 3054	 นาย	ภานุมาศ	 ไม้แก้ว	

3055	 นาย	มณฑล	 เย็นใจ	 3056	 นาย	รณกร	 เส็งสอน

3057	 นาย	ศุภกร	 ชื่นพาณิชย์กิจ	 3058	 นาย	สุทธิภัทร	 ปานย้อย	

3059	 นาย	สุพัฒน์พงศ์	 พิบูลสุนทรโรจน์	 3060	 นาย	อำานาจ	 ตุ่นสมบัติ
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

แพทยศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

3061	 นางสาว	จิราภรณ์	 ตั้งกฤษณขจร	 3062	 นางสาว	จิราภา	 วีรนิธาน	

3063	 นางสาว	ชนุตม์	 เจริญสุข	 3064	 นางสาว	ญาณิศา	 จรัสยิ่งดำารงค์ 

3065	 นางสาว	ณัฐธิดา	 พฤกษ์งามพันธ์	 3066	 นางสาว	ธนาภรณ์	 แสงสุวรรณ	

3067	 นางสาว	บุชกร	 ชุนเฮงพันธุ์	 3068	 นางสาว	เบญจลักษณ์	 ลีลาสาธิตกุล

3069	 นางสาว	พีรดา	 เอื้อเชิดกุล	 3070	 นางสาว	พีรยา	 สัตตธารา	

3071	 นางสาว	มาลา	 ชัยญาคุณาพฤกษ์	 3072	 นางสาว	ยมลพร	 เนียมกุล	

3073	 นางสาว	ศุภพิชญา	 ภิรมย์	 3074	 นางสาว	สิรินนา	 เมฆกิจ	

3075	 นางสาว	อัครภา	 จุฬคุปต์	 3076	 นาย	กฤษฏิ์รัฐ	 พาณิชย์ทวีกุล	

3077	 นาย	คัมภีร์	 ดำารงเกียรติ	 3078	 นาย	ณัฐวุฒิ	 เหล่าอาภาสุวงศ์	

3079	 นาย	ทฤทธิ์	 โล่ห์เพชรัตน์	 3080	 นาย	ธนภัทร	 กัลยาวุฒิพงศ์	

3081	 นาย	ธนัตถ์	 ชินบัญชร	 3082	 นาย	ภัทระ	 กาญจนกันทร์	

3083	 นาย	ภาณุพงศ์	 ก้องเกียรติศิลป์	 3084	 นาย	ศุภกร	 หวังทรัพย์ทวี	

3085	 นาย	สรวิศ	 ชื่นบุญงาม	 3086	 นาย	อธิวัฒน์	 รัตนาภิรตานนท์	

3087	 นาย	อาย์ต	 อาดำา

แพทยศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

3088	 นางสาว	กัญญาพัชร	 วรรธโนรมณ์	 3089	 นางสาว	จุฑามาศ	 พงษ์ช้างอยู่

3090	 นางสาว	ชนิกานต์	 โพธิ์นทีไท	 3091	 นางสาว	ชัชศรัณย์	 ธนพงษ์พิบูล

3092	 นางสาว	ชิดชนก	 ศักดาพาณิชย์กุล	 3093	 นางสาว	ณิชาภัทร	 พาหิระ	

3094	 นางสาว	ดวงเต็ม	 ทรงวัชรชัย	 3095	 นางสาว	ธนัฏฐา	 อนันตเสรีวิทยา

3096	 นางสาว	ธัญหทัย	 หลงสมบุญ	 3097	 นางสาว	ธิดา	 ครูแก้ว	

3098	 นางสาว	นฤมล	 รัตนสุธีรานนท์	 3099	 นางสาว	นวพร	 ธรรมโพธิทอง	

3100	 นางสาว	นวลจันทร์	 เจียรพัทนรักษ์	 3101	 นางสาว	น้ำาทิพย์	 หวังวิวัฒน์เจริญ	

3102	 นางสาว	ปวริศา	 นิลเลื่อม	 3103	 นางสาว	ปานรวี	 สำาเภายนต์ 

3104	 นางสาว	พิชญ์สินี	 ศรีสุทธะ	 3105	 นางสาว	พิมพ์ประพันธ์	 อุไรกุล	

3106	 นางสาว	ภัสสร	 โรจน์เพ็ญเพียร	 3107	 นางสาว	มุกประดับ	 ดารกมาศ

3108	 นางสาว	มุทิตา	 ลีละศิธร	 3109	 นางสาว	วิมลิน	 กาญจนกูล	

3110	 นางสาว	ศศิชา	 ยิ่งยืนยง	 3111	 นางสาว	ศุภัช	 ทรงวศิน	

3112	 นางสาว	สุธินี	 โกศัยพลกุล	 3113	 นางสาว	อทิตยา	 วัฒนะตันทะ	
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3114	 นางสาว	อรณิชชา	 ฐิติถากุล	 3115	 นางสาว	อรัฐา	 สาครวัฒนานนท์	

3116	 นางสาว	อริยา	 ศรีภานุพงศ์	 3117	 นางสาว	เอลิษา	 คุณาจุลลานนท์	

3118	 นาย	กิจพศุตม์	 คิวเจริญวงษ์	 3119	 นาย	กุลวิวัฒน์	 พรหมสวัสดิ์

3120	 นาย	เจษฎา	 ศุภปีติพร	 3121	 นาย	ชลกานต์	 วโรภาษ	

3122	 นาย	ณัฐชนนท์	 ปัญญายง	 3123	 นาย	ณัฐพล	 ตั้งจิตรุ่งโรจน์	

3124	 นาย	ทวีชัย	 สายวงศ์	 3125	 นาย	ทศพล	 ประภานุวัฒน์	

3126	 นาย	ธนภัทร	 ทรรศนียศิลป์	 3127	 นาย	นนทกรณ์	 พรไพศาลสกุล	

3128	 นาย	นุชา	 นาคพิพัฒน์	 3129	 นาย	ปริเยศ	 กัมทรทิพย์	

3130	 นาย	รัชชานนท์	 ญาติภักดี	 3131	 นาย	วินัย	 แทนบุญไพรัช	

3132	 นาย	ศิวกร	 จัดระเบียบ	 3133	 นาย	สิริพงษ์	 เตชะภิญญาวัฒน์

3134	 นาย	อนุวัฒน์	 ยศบุตร	 3135	 นาย	อภิพันธ์	 ธีรพัฒนะ	

3136	 นาย	อินทัช	 สพโชคชัย

แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

3137	 นางสาว	กมลมาลย์	 เจริญอาภารัศมี	 3138	 นางสาว	กาญจนา	 รัตนปรีดานันต์	

3139	 นางสาว	จิราพร	 เทวรักษ์พิทักษ์	 3140	 นางสาว	ชญามณฑน์	 สุวรรณสัมฤทธิ์	

3141	 นางสาว	ชนากานต์	 สุทธิสุนทรวงศ์	 3142	 นางสาว	ชมเพลิน	 วิรเศรณี	

3143	 นางสาว	ชุติมา	 วงษ์เทียนจันทร์	 3144	 นางสาว	ณัฐชา	 อริยสังกัปป	

3145	 นางสาว	ณัฐณิชา	 กังวลกิจ	 3146	 นางสาว	ณัฐรดี	 ดีโชต	

3147	 นางสาว	ณิศวรรณ	 วัฒนศัพท์	 3148	 นางสาว	ดาราภร	 โชติพณิช	

3149	 นางสาว	ธนพร	 พัวรัตนอรุณกร	 3150	 นางสาว	ธมกร	 ทองอิ่ม	

3151	 นางสาว	ธมนวรรณ	 กุลรัตนญาณ	 3152	 นางสาว	ธัญชนก	 กมลกุลาจารย์

3153	 นางสาว	ธัญชนก	 ลิ้มตระกูล	 3154	 นางสาว	ธัญสุดา	 อรรถวิน	

3155	 นางสาว	นวรัตน์	 จินตกุล	 3156	 นางสาว	นันทิกา	 โชติปกรณ์กุล	

3157	 นางสาว	นันธนันท์	 เจ็งสืบสันต์	 3158	 นางสาว	นิลลักษมี	 ฉินกมลทอง	

3159	 นางสาว	ปณชล	 เลี้ยงถนอม	 3160	 นางสาว	ปวีณา	 เตียวเจริญ

3161	 นางสาว	ผุสรัตน์	 น้อยสิทธิ์	 3162	 นางสาว	พรรณปพร	 ดิษบรรจง	

3163	 นางสาว	พันนา	 สงค์ประเสริฐ	 3164	 นางสาว	พิชามญชุ์	 พรมเสนา	

3165	 นางสาว	พิมพ์รพี	 สุธาพร	 3166	 นางสาว	ภิญญ์นารี	 วงศ์อนันต์	

3167	 นางสาว	มณฑนา	 เรืองสกุลราช	 3168	 นางสาว	มนิสา	 พานิชนันโท

3169	 นางสาว	รัตติพร	 เตชะขจรเกียรติ	 3170	 นางสาว	รัตนชาติ	 ศิรินิล	
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3171	 นางสาว	วศินี	 ชาญพิชัย	 3172	 นางสาว	สาธิดา	 พิรุณสาร	

3173	 นางสาว	สิรินันท์	 สามัคคีนนท์	 3174	 นางสาว	สีวลี	 สีดาฟอง	

3175	 นางสาว	หทัยพร	 ล้ำาเลิศปัญญา	 3176	 นางสาว	อสมาภรณ์	 เข็มเพ็ชร	

3177	 นาย	กันตวัฒน์	 หวังไพบูลย์	 3178	 นาย	ข่าน	 อิศโรวุธกุล	

3179	 นาย	คมปิยะ	 ทองอัครนิโรจน์	 3180	 นาย	จิระศิลป์	 จั่วแจ่มใส

3181	 นาย	ชยณัฐ	 อักษรถึง	 3182	 นาย	ชวนภ	 ลลิตวจีวงศ์	

3183	 นาย	ณพวิทย์	 ผิวลออ	 3184	 นาย	ณภัทร	 ตี๋สงวน	

3185	 นาย	ณรงค์ธรรม	 เกรียงไกรเพชร	 3186	 นาย	ดนูวิทย์	 ใจแก้ว	

3187	 นาย	ตุลยวัต	 ขันติพงษ์	 3188	 นาย	ทศพล	 บุญฤทธิ์ศรีพงษ์	

3189	 นาย	ธัชกฤษฏิ์	 อมรชีวิน	 3190	 นาย	นพพล	 วงศ์มยุรฉัตร	

3191	 นาย	นพรัตน์	 เหลืองทองวัฒนา	 3192	 นาย	นฤดล	 นาคหาญ	

3193	 นาย	ปวินท์	 อัคราวณิชย์	 3194	 นาย	ปาณัช	 อชินธรางกูร	

3195	 นาย	ปุณณพัฒน์	 อยู่คง	 3196	 นาย	พงศกร	 อัศวกิจมั่นคง	

3197	 นาย	พงษ์พิริยะ	 ฟูประเสริฐ	 3198	 นาย	มนัสวิน	 อ่อนหวาน	

3199	 นาย	วชิรวุฒิ	 กลางบุรัมย์	 3200	 นาย	วรเดช	 โชคสันธนา	

3201	 นาย	วศิน	 ชัยวนนท์	 3202	 นาย	วศิน	 พรหมมิ	

3203	 นาย	วิยะกรณ์	 ศุภปัญญาพงศ์	 3204	 นาย	วีรภัทร	 หงศ์พันธ์กุล

3205	 นาย	ศิวกร	 ไคร้ศรี	 3206	 นาย	ศุภเชษฐ	 จิตตรีประเสริฐ	

3207	 นาย	ศุภวิชญ์	 ดิษฐแย้ม	 3208	 นาย	สรรพวิท	 เลิศเลอพันธ์	

3209	 นาย	สราวุฒิ	 บุญฤทธิ์	 3210	 นาย	สัมมา	 วจนะวิจัย	

3211	 นาย	สุกฤษฏิ์	 ภูริยากร	 3212	 นาย	สุภเวช	 เลิศประสบสุข

3213	 นาย	อนันตพัฒน์	 สี่หิรัญวงศ์	 3214	 นาย	อนุชา	 บูราณ	

3215	 นาย	อัครพัฒน์	 โสวรรณกุล

    
สาขาวิชาแพทยศาสตร์	(โครงการร่วมฯ)

3216	 นางสาว	กัญจนพร	 รอดบางยาง	 3217	 นางสาว	อติภา	 นิตยเมฆินทร์	

3218	 นาย	ชนกันต์	 วณิชชานนท์	 3219	 นาย	บัณณ์กฤษฏ์	 หวังวิทยาคุณ
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

3220	 นาย	ปราโมทย์	 ลาภพิเชษฐไพบูลย์	 3221	 นาย	วิระชัย	 บรรยงรักษ์กุล	

3222	 นาย	อภิรักษ์	 ศรีโบราณ

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

3223	 นางสาว	ฉัตรฤทัย	 กาญจนโสภณ	 3224	 นางสาว	ชนิกานต์	 จักษุพา

3225	 นางสาว	ชุติมา	 เลาหวินิจ	 3226	 นางสาว	ณัฐนิช	 ก่อกิจพูนผล

3227	 นางสาว	ดวงหทัย	 เลิศวรรัตน์	 3228	 นางสาว	ทิพาพร	 อ่องสุวรรณ

3229	 นางสาว	ธนภา	 พุทธานุภาพ	 3230	 นางสาว	ปิยภรณ์	 สุชาติพงศ์	

3231	 นางสาว	พรชนก	 แสงสุริโยทัย	 3232	 นางสาว	ภัทรพร	 บ้วนเพชร	

3233	 นางสาว	รมัณยา	 วิตตะ	 3234	 นางสาว	รุจิภา	 จิรานุไชยวัฒนา	

3235	 นางสาว	ไรวดา	 ขวัญทอง	 3236	 นางสาว	ศุภนิดา	 แก้วกำาชัย 

3237	 นางสาว	สรัญญา	 เสรีรักษ์จุฑารังษี	 3238	 นางสาว	สาณิศา	 ตระกูลมุทุตา	

3239	 นางสาว	อรอุมา	 ศรีหะวรรณ์	 3240	 นางสาว	เอื้อการย์	 อุบลสะอาด	

3241	 นาย	ธนพล	 มโนฉันทวาณิช	 3242	 นาย	ปฏิพล	 ตั้งจิตลิขิตสกุล	

3243	 นาย	ประพฤทธิ์	 กุลฐิติชัย

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

3244	 นางสาว	กนกวรรณ	 วันดี	 3245	 นางสาว	กิตติกา	 กิจตรงศิริ	

3246	 นางสาว	กิติวดี	 ชุณหวรากรณ์	 3247	 นางสาว	จิราภา	 สุวรรณกาฬ	

3248	 นางสาว	จุฑาสิณี	 ชวลิตกุล	 3249	 นางสาว	ฐานิดา	 เจนรุ่งเรือง	

3250	 นางสาว	ณัฐณิชา	 ศรีสหบุรี	 3251	 นางสาว	ดลพร	 ถกลวิบูลย์	

3252	 นางสาว	ธัชวี	 ชื่อลือชา	 3253	 นางสาว	ธีร์	 แสงไชย	

3254	 นางสาว	นนทิยา	 พุ่มชูศรี	 3255	 นางสาว	ปิยะนาถ	 ทนุก

3256	 นางสาว	พรสวรรค์	 ศิริอโนทัยกุล	 3257	 นางสาว	พัชฎา	 ใจกล้า

3258	 นางสาว	ภัทร์สุดา	 บุญเย็น	 3259	 นางสาว	มาริสา	 เลิศเลอเกียรติ	

3260	 นางสาว	ยลฑกานต์	 พลภักดี	 3261	 นางสาว	รินรดา	 อารยะคุณ	

3262	 นางสาว	โรสนีย์	 อดุลภักดี	 3263	 นางสาว	ฤชุตา	 สุขนิรันดร์	
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3264	 นางสาว	วรภาลักษณ์	 เตชะวีรพงศ์	 3265	 นางสาว	ศศิประภา	 กลัวผิด

3266	 นางสาว	ศศิวิมล	 อภิวัฒน์	 3267	 นางสาว	สุกัญญา	 บำารุงศักดิ์ศิลป์ 

3268	 นางสาว	สุชานันท์	 เด่นวัฒนา	 3269	 นางสาว	สุทธาทิพย์	 กนกสุทธิวงศ์	

3270	 นางสาว	สุสมา	 ใบเงิน	 3271	 นางสาว	อธิษฐาน	 เติมวรสิน	

3272	 นางสาว	อนุสรา	 ทองพูน	 3273	 นางสาว	อภิชญา	 บุญโสภา

3274	 นางสาว	อภิญญาพร	 โชติมโนธรรม	 3275	 นาย	กิจธนัสถ์	 เชียงเงินธัญกุล	

3276	 นาย	กิตติพงษ์	 ว่องวงศารักษ์	 3277	 นาย	เกศ์ดิฐ	 สว่างศรี	

3278	 นาย	โกญจนาท	 อุ่นแก้ว	 3279	 นาย	ชนะกานต์	 ผลยาม	

3280	 นาย	นฤพนธ์	 ปลอดภัย	 3281	 นาย	พงศกร	 อมรไชย	

3282	 นาย	พชรพงศ์	 พิเชฐโสภณ	 3283	 นาย	พศิน	 พฤกษติกุล	

3284	 นาย	ยงยุทธ	 ไชยโย	 3285	 นาย	อภินัทธ์	 พิบูลย์
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

เภสัชศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

3286	 นางสาว	จารุวรรณ	 โชนิรัตน์	 3287	 นางสาว	จุฑารัตน์	 สุขสำาเนียง 

3288	 นางสาว	ฉัตรนภา	 กลิ่นมาหอม	 3289	 นางสาว	ชลกร	 ครุฑสินธุ์	

3290	 นางสาว	ฐิติรัตน์	 โรจน์นุกูลวณิช	 3291	 นางสาว	ณัฏฐ์สิณี	 ชนะเพิ่มทวี	

3292	 นางสาว	ปราญชลี	 ชื่นธรรมการย์	 3293	 นางสาว	ปริยาภรณ์	 หงิมห่วง	

3294	 นางสาว	ปัทมน	 ไทยสงวนวรกุล	 3295	 นางสาว	เมนา	 สันธนพิพัฒน์กุล	

3296	 นางสาว	วาสนา	 จงมีสุข	 3297	 นางสาว	วิสุดา	 มูฮำาหมัด 

3298	 นางสาว	ศิริกัญญ์	 โชติธนอธิวัฒน์	 3299	 นางสาว	ศุธิดา	 แผ่นมณี	

3300	 นางสาว	สิริมา	 สุขจำานงค์	 3301	 นาย	ธีระเชษฐ์	 ฐกรประเสริฐกูล

3302	 นาย	พรอนันท์	 สุนันธนาไพศาล	 3303	 นาย	สิทธิชัย	 วาณิชกุลนันทน์	

3304	 นาย	สุคเณตย์	 วิทิตกพัทธ์

เภสัชศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

3305	 นางสาว	กวิสรา	 รัตนกันยากร	 3306	 นางสาว	ขวัญชนก	 วิมุกตานนท์	

3307	 นางสาว	ณัชชา	 ปิยโชติสุกิจ	 3308	 นางสาว	นันท์นภัส	 ภัทรเศรษฐไชย	

3309	 นางสาว	ปรารถนา	 แสนแจ่มใส	 3310	 นางสาว	ปุลพร	 ลำาไยทอง 

3311	 นางสาว	ภัทรพร	 วงศ์อารีย์สันติ	 3312	 นางสาว	ริสา	 ศรีสังข์	

3313	 นางสาว	ศศิวรรณ	 ลิ้มฉุ้น	 3314	 นาย	กรวินท์	 หมายมั่นสมสุข	

3315	 นาย	คณิน	 เชิดเกียรติกุล	 3316	 นาย	ฐิตินันท์	 ไวทยกุล	

3317	 นาย	ณัฐวุฒิ	 ชุ่มอารมณ์	 3318	 นาย	พุฒิกร	 คชพงศ์

เภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์	(เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)

3319	 นางสาว	กัญจน์พร	 มงคล	 3320	 นางสาว	กัลยกร	 กู้กิจมั่น	

3321	 นางสาว	กุลธิรา	 กลิ่นโมรา	 3322	 นางสาว	เกวลี	 ตรีสารนาถ

3323	 นางสาว	จรรยา	 แก้วจุมพฏ	 3324	 นางสาว	ฉัตริน	 สิริปทุมรัตน์	

3325	 นางสาว	ชนกนันท์	 เมฆจรัสนภา	 3326	 นางสาว	ฐิติรัตน์	 นวมสุคนธ์

3327	 นางสาว	ณัฐชา	 แสงสิงห์	 3328	 นางสาว	ณัฐณิชาช์	 ตู้แก้ว	

3329	 นางสาว	ณัฐมา	 อินทนู	 3330	 นางสาว	ตุลยา	 กลิ่นคง	
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3331	 นางสาว	ธิดารัตน์	 ศรีสุวรรณ	 3332	 นางสาว	นัชชา	 เตียสุนทรารมย์	

3333	 นางสาว	นันทิชา	 ตังคุปานันท์	 3334	 นางสาว	นิตย์สุภา	 พุ่มรัตน์	

3335	 นางสาว	เบญญาภา	 ตันตวาที	 3336	 นางสาว	ปัญชนิตย์	 ติรสมบูรณ์สิริ	

3337	 นางสาว	ปาลิดา	 ธนวณิชย์วรชัย	 3338	 นางสาว	ปิยะนันท์	 เลิศจิรรุ่งเรือง

3339	 นางสาว	พัชราภรณ์	 พิรกุลวานิช	 3340	 นางสาว	พิมพ์วดี	 ทิพย์ชัย

3341	 นางสาว	วิภาดา	 วัชระวณิชกุล	 3342	 นางสาว	ศนันท์กร	 นิทัศกาญจนานนท์	

3343	 นางสาว	ศศิมา	 จันดีวงษ์	 3344	 นางสาว	สิภาลักษณ์	 พิชวัชร์จิรฐา	

3345	 นางสาว	สุกัญญา	 สุนทรมโนกุล	 3346	 นางสาว	สุธาสินี	 เพ็งศรี	

3347	 นางสาว	สุนทรี	 ชวนะสุนทรพจน์	 3348	 นางสาว	อรอภิญญ์	 ชัยชลทรัพย์

3349	 นางสาว	อิสรีย์	 กิตติจิระพงศ์	 3350	 นาย	กฤตณพงศ์	 เชื้อศิริ	

3351	 นาย	กิตติกร	 มาสำาราญ	 3352	 นาย	ทักษ์ดนัย	 โคเวคิน	

3353	 นาย	ธิษณะ	 วัฒนเกียรติ	 3354	 นาย	วรวีร์	 บุญอาจินต์	

3355	 นาย	วโรภาส	 สินจินดา	 3356	 นาย	สุมัณฑ์	 จันทร์ยวง

3357	 นาย	อภิสิทธิ์	 พิทักษ์วีระกุล	 3358	 นาย	อาณัติ	 ฉ่ำากระมล

    
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

3359	 นางสาว	กมลภัทร	 มิตรธรรมศิริ	 3360	 นางสาว	กาญจนาภา	 อาริยวิทยา

3361	 นางสาว	จิตราพร	 เกิดดอนแฝก	 3362	 นางสาว	ณัฎฐ์ภรณ์	 เวสสะสุนทร	

3363	 นางสาว	ณัฐพร	 กิจจาการ	 3364	 นางสาว	นลินา	 วงษ์ศรีแก้ว

3365	 นางสาว	ปิยะธิดา	 กลั่นเชื้อ	 3366	 นางสาว	ศุภมาศ	 วาณิชย์ศรีภิญโญ	

3367	 นาย	กิตติศักดิ์	 บุพศิริ

    





คณะสหเวชศาสตร์



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

92

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

3368	 นางสาว	ลีย์ยาพร	 พุฒิรัตน์	 3369	 นาย	คมชาญ	 ตรีเทพชาญชัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

3370	 นางสาว	กรกนก	 นาคประเสริฐ	 3371	 นางสาว	ณฐวดี	 ศรีวรรณยศ

3372	 นางสาว	ณัชชา	 เพชรชาติชั้น	 3373	 นางสาว	ณัฐธิดา	 คุณศาลประสิทธิ์

3374	 นางสาว	นัฐฐิมา	 ศรประดิษฐ์	 3375	 นางสาว	พิชชาภา	 ก๋าเร็ว	

3376	 นางสาว	รอบีอะห์	 การี	 3377	 นางสาว	รุจิรา	 ต๊ะจันทร์

3378	 นางสาว	ศุภลักษณ์	 ภิรมจิตรผ่อง	 3379	 นางสาว	อาทิมา	 ชูวิจิตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำาบัด

3380	 นางสาว	กำาไล	 ตันติวงส์	 3381	 นางสาว	เทพนารีเพชร	 วงศ์คม	

3382	 นางสาว	ธัญชนก	 เอี่ยมอนันต์เจริญ	 3383	 นางสาว	ธัญสินี	 กรไกรวี

3384	 นางสาว	นลพรรณ	 เดชขุนทด	 3385	 นางสาว	นลพรรณ	 เมืองสมบัติ

3386	 นางสาว	นิรชา	 วระนิล	 3387	 นางสาว	ปรางค์	 วันทา	

3388	 นางสาว	ปรียานุช	 อนุภาพรังสี	 3389	 นางสาว	ปัญจพาณ์	 ตันฤกษ์สถาพร	

3390	 นางสาว	ปัญชลิกา	 มินหะรีสุไรมาน	 3391	 นางสาว	ปาณิสรา	 ธนมงคลฤทธิ์	

3392	 นางสาว	พรสุดา	 อุดมพรศรีโชติ	 3393	 นางสาว	พัชรพร	 พวงจันทร์

3394	 นางสาว	พัชริดา	 พันธุ์พฤกษ์	 3395	 นางสาว	พัชโรบล	 ชนะพันธ์

3396	 นางสาว	พัทธ์ธีรา	 แสงมณี	 3397	 นางสาว	พิชยากร	 ว่องเจริญวัฒนา	

3398	 นางสาว	ภัทรวรรณ	 เย็นฤดี	 3399	 นางสาว	ภิญญา	 ภูปภัสศิริ	

3400	 นางสาว	ยวิษฐา	 บัวพึ่งพันธุ์	 3401	 นางสาว	รมิดา	 บุญแย้มวงศ์	

3402	 นางสาว	รัชนีกร	 ชัยชมภู	 3403	 นางสาว	ลักษิกา	 หวังธำารง

3404	 นางสาว	วทันยา	 วานิชกมลนันทน์	 3405	 นางสาว	วราภรณ์	 เมืองศิริพร

3406	 นางสาว	วริศรา	 เอื้องพูลสวัสดิ์	 3407	 นางสาว	สโรชา	 อัจฉริยะเมธากุล	

3408	 นางสาว	สาริศา	 มนต์อภิวันท์	 3409	 นางสาว	สุทธิดา	 สาริบุตร	

3410	 นางสาว	อัณณภา	 สกุลอุดมธรรม	 3411	 นางสาว	อาริยา	 น้อยสุวรรณ	

3412	 นางสาว	อารีวรรณ	 บุญเดชารักษ์	 3413	 นาย	ทิยานนท์	 นันทิยา	
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3414	 นาย	ธนภัทร	 เตชสหพันธ์	 3415	 นาย	ธนากร	 จิ๋วเจริญ	

3416	 นาย	ธราธิป	 ศักดิ์ศรีสถาพร	 3417	 นาย	นที	 ทองลอย

3418	 นาย	พงศธร	 สุขแสงเปล่ง	 3419	 นาย	ภาณุวัตร	 พันธ์สิทธิ์	

3420	 นาย	มนัสวี	 สามสี

    
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

3421	 นางสาว	กันยา	 ฤทธิ์อิ่ม	 3422	 นางสาว	งามรัตน์	 ตรีรัสสพานิช

3423	 นางสาว	ชฎาภัฒญ์	 รื่นภาคแดน	 3424	 นางสาว	ชไมพร	 ฉิมอ่อน

3425	 นางสาว	ชลาลัย	 ทิพย์สันเทียะ	 3426	 นางสาว	ธนภรณ์	 ชัชวาลย์

3427	 นางสาว	มณิสรา	 ชาติกุล	 3428	 นางสาว	รวิสรา	 ทรัพย์สินสูงเนิน	

3429	 นางสาว	ลลิตวดี	 คำาตุ้ย	 3430	 นางสาว	วรรษา	 บุตรน้ำาเพชร 

3431	 นางสาว	วราพร	 งามพฤฒิกร	 3432	 นางสาว	วราภรณ์	 ภู่ยงกิ่น	

3433	 นางสาว	วาริศา	 บุญประเสริฐ	 3434	 นางสาว	ศิรประภา	 ฮาดสม

3435	 นางสาว	ศิริรัตน์	 ทินบุตร	 3436	 นางสาว	สิริมา	 ช่อชูศรี	

3437	 นางสาว	สิริลักษณ์	 วิไลลักษณ์	 3438	 นางสาว	สุชาดา	 ข้ามสี่	

3439	 นาย	กัญจน์ธรม	 โลสันเทียะ	 3440	 นาย	เกษมศักดิ์	 สนจิตร์	

3441	 นาย	ธีรชัย	 นิลรัตน์คำา
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

3442	 นางสาว	พิมพ์มาศ	 หน่อสุวรรณ	 3443	 นางสาว	เพ็ญนภา	 ล่าเฟือย	

3444	 นางสาว	วัชรกันญ์	 แก้ววันนา	 3445	 นางสาว	อมรา	 ทศพรพิทักษ์กุล

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

3446	 นางสาว	กนกวรรณ	 จิตรกล้า	 3447	 นางสาว	กฤตยาพร	 อินทร์พรหม	

3448	 นางสาว	จุฑารัตน์	 แน่นหนา	 3449	 นางสาว	ชมภูนุช	 ชูชาติ	

3450	 นางสาว	ชลธิชา	 ศรีพุ่ม	 3451	 นางสาว	ณัฏฐิกา	 วรชาครียนันท์	

3452	 นางสาว	ธนพร	 ประเสริฐดี	 3453	 นางสาว	ธารารัตน์	 ศรีลาดเลา	

3454	 นางสาว	นุจรี	 สุขดี	 3455	 นางสาว	ประภาพร	 อรศรี

3456	 นางสาว	พิมพ์ชนะ	 กล้าหาญ	 3457	 นางสาว	ยลดา	 เมฆวัฒนา	

3458	 นางสาว	ยลรดี	 ปัจจุโส	 3459	 นางสาว	รมิดา	 เต็มสาธิต	

3460	 นางสาว	ระพีพร	 แต้วัฒนา	 3461	 นางสาว	เรณุกา	 กิตติโกมลเดช	

3462	 นางสาว	ศิวนารถ	 วงษ์เรืองโรจน์	 3463	 นางสาว	สรัสนันท์	 ระวิงทอง

3464	 นางสาว	อณัศยา	 เชื้อฉลาด	 3465	 นางสาว	อุทุมพร	 สิงห์โต

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3466	 นางสาว	กนกพร	 บุญมีรัตน์	 3467	 นางสาว	กฤตกา	 ขันทับ	

3468	 นางสาว	กิตติมา	 เหล่ากาญจนา	 3469	 นางสาว	เกวลี	 ศรีทอง	

3470	 นางสาว	ขวัญตา	 มงคลแสงจันทร์	 3471	 นางสาว	จุฑามาศ	 คุ้มวงษ์	

3472	 นางสาว	จุฑามาส	 เพ็ชร์วงค์	 3473	 นางสาว	ชนนิภัสนีย์	 ชุบไธสง	

3474	 นางสาว	ชวิศา	 สดชื่น	 3475	 นางสาว	ชิดารัตน์	 รัตนดี

3476	 นางสาว	ณัฐชามาศ	 บำาเพ็ญ	 3477	 นางสาว	ณัฐณิชา	 ดอนแก้วบัว	

3478	 นางสาว	ณิชกานต์	 เหล่าภักดี	 3479	 นางสาว	ดนยา	 ผดุงฮะ	

3480	 นางสาว	ธนภรณ์	 แสนศรีแก้ว	 3481	 นางสาว	ธัญวรรณ	 คำาภูมี 

3482	 นางสาว	นรกมล	 เกตุเนียม	 3483	 นางสาว	นริศรา	 ดาวจันทร์เพ็ญ	

3484	 นางสาว	เนตรชนก	 ศรีเมฆ	 3485	 นางสาว	บุญสิริ	 มะโนน้อม	

3486	 นางสาว	ปริชาติ	 ชุมพล	 3487	 นางสาว	ปัณณธร	 วัฒนดีเลิศ	
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3488	 นางสาว	ปัทมา	 ทองมี	 3489	 นางสาว	ปานทิพย์	 เหลืองทอง	

3490	 นางสาว	ปิยดา	 ลีทอง	 3491	 นางสาว	พรหมพร	 พรมจันทร์	

3492	 นางสาว	พัชนี	 นามภักดี	 3493	 นางสาว	พัชราพร	 สุเพ็ญศิลป์	

3494	 นางสาว	พัสตราภรณ์	 จิตรชอุ่ม	 3495	 นางสาว	พิชญา	 พูลสวัสดิ์	

3496	 นางสาว	ภัทราพร	 อ้นเขียว	 3497	 นางสาว	ภาสินี	 จรูญโรจน์	ณ	อยุธยา	

3498	 นางสาว	เมธาวี	 กระจับเงิน	 3499	 นางสาว	เมวิกา	 ศิริภัย	

3500	 นางสาว	รัชฎาภรณ์	 แสงสว่าง	 3501	 นางสาว	วชิรา	 ศรีพิลาภ	

3502	 นางสาว	วศินี	 เนียมแก้ว	 3503	 นางสาว	วีธรา	 ศรีล้ำา

3504	 นางสาว	ศศิประภา	 บุดดา	 3505	 นางสาว	ศศิวิมล	 กดมงคล	

3506	 นางสาว	ศิริลักษณ์	 จี๋บุญมี	 3507	 นางสาว	สลิตา	 ศรีดารี	

3508	 นางสาว	สุกัลยา	 เวชสาร	 3509	 นางสาว	สุรีย์นิภา	 เนตรกระจ่างกุล	

3510	 นางสาว	สุวิมล	 คำากอง	 3511	 นางสาว	อธิตญา	 ปานเกิด	

3512	 นางสาว	อภิรดี	 พิมเกิด	 3513	 นางสาว	อรอุมา	 มุธาพร

3514	 นางสาว	อัจฉรา	 ศิลธร	 3515	 นางสาว	อารีรัตน์	 วาปีทะ	

3516	 นางสาว	อุษามณี	 อายุวงศ์	 3517	 นาย	ชยาวัฒน์	 กรงระหัด	

3518	 นาย	ณัษฐพงษ์	 เกิดชัยวิวัฒน์	 3519	 นาย	ธนัญชัย	 อารีราษฎร์	

3520	 นาย	บดินทร์	 ยอแซ	 3521	 นาย	พิชัย	 สถานพงษ์	

3522	 นาย	ภัทรพล	 แก้วคำา	 3523	 นาย	อดุลวิทย์	 ทองอ่วม	

3524	 นาย	อนุวัฒน์	 คำาหล้า
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

3525	 นางสาว	เนตรนภา	 ปกรณ์ศิริกุล	 3526	 นางสาว	ปานทิพย์	 อินทะกนก	

3527	 นางสาว	รัตติกาล	 เหรียญทองวัฒนา	 3528	 นางสาว	สิริพร	 ปัทมเศรษฐ	

3529	 นางสาว	สุภาวดี	 เอกสาร	 3530	 นาย	ชัยณรงค์	 ข่าวดี	

3531	 นาย	วรัท	 พุทธธนานันต์	 3532	 นาย	อตินันทน์	 ภัทรหิรัญ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

3533	 นางสาว	ศศิธร	 สุนทรานนท์	 3534	 นางสาว	อภิษฎา	 ชุติมาสกุล	

3535	 นาย	จักรพงศ์	 อังกลมเกลียว	 3536	 นาย	ณัฐวัตร	 ท้วมเทียบ	

3537	 นาย	เตชินท์	 สีห์ชัยพัฒน์	 3538	 นาย	ธนัสม์	 เขยเพ็ญศรี	

3539	 นาย	ยศธน	 ธนการัณย์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

3540	 นางสาว	ขวัญชนก	 เนตรเจริญ	 3541	 นางสาว	ขวัญฤทัย	 แย้มน้อย	

3542	 นางสาว	จรัลรัตน์	 สวัสดิ์นะที	 3543	 นางสาว	จารุตา	 ทองเล็ก	

3544	 นางสาว	จิตชนก	 กูดอั้ว	 3545	 นางสาว	ชัญญา	 วีระนพรัตน์	

3546	 นางสาว	ณัฎฐกานต์	 สุทธังฐิตินันท์	 3547	 นางสาว	ณัฐกฤตา	 พานิชยานุบาล

3548	 นางสาว	ณัฐธยาน์	 อ่อนแก้ว	 3549	 นางสาว	ทิภาพร	 บุญมี	

3550	 นางสาว	นุสรา	 ปลอดโปร่ง	 3551	 นางสาว	ประทุมมาศ	 ศริญญาวัจน์	

3552	 นางสาว	พัชราวรรณ	 ไขโพธิ์	 3553	 นางสาว	พิชามญชุ์	 มงคลศิริ	

3554	 นางสาว	พิมพ์วิภา	 รุ่งโรจน์ชัชวาล	 3555	 นางสาว	แพรพลอย	 ฉัตรพิริยกุล	

3556	 นางสาว	ภาณุมาศ	 สมโภชน์	 3557	 นางสาว	ภาวินี	 กรดหนู	

3558	 นางสาว	มารินทร์	 ชะรุมรัมย์	 3559	 นางสาว	ลลิตภัทร	 ศรีชัยเชิด	

3560	 นางสาว	วรัทยา	 เรืองสูง	 3561	 นางสาว	วริศรา	 จุลวัฒนะ	

3562	 นางสาว	ศุภิสรา	 เหรียญนฤมลพร	 3563	 นางสาว	สาลิณี	 จิตต์แก้ว

3564	 นางสาว	สิริกานต์	 ผลดีเยี่ยม	 3565	 นางสาว	สิริรัชนี	 ชิ้นเขมจารี	

3566	 นางสาว	สุธีกานต์	 เฮี้ยนเฮง	 3567	 นางสาว	อัชฬิวันธุ์	 อตินันทชัย

3568	 นางสาว	อิสรยา	 จารุวสุพันธุ์	 3569	 นาย	กฤตภาส	 เจริญสุข	
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3570	 นาย	กัญฐพัทธ์	 บุญสนิท	 3571	 นาย	ชนทัต	 ธนัชเกิดผล	

3572	 นาย	ต่อตระกูล	 คูประเสริฐ	 3573	 นาย	ทศพล	 โอภาอุตตบล	

3574	 นาย	ธีรภัทร	 ศรีหิรัญ	 3575	 นาย	นัฐวัฒน์	 สุทธิวรรณ	

3576	 นาย	นุชา	 ศิรภานิวงค์	 3577	 นาย	บูชิต	 เกาแก้ง	

3578	 นาย	พิทักษ์	 เยี่ยมสมบัติ	 3579	 นาย	ภควัฒน์	 รัศมี	

3580	 นาย	มรุเดช	 พวงสัตย์	 3581	 นาย	ยชยรรยง	 สุขหอม

3582	 นาย	วงศพัทธ์	 วิรัชพิสิฐ	 3583	 นาย	วิธวิทย์	 ยลพันธ์	

3584	 นาย	วีระชาติ	 จันดาหา	 3585	 นาย	เสฎฐวุฒิ	 สุวรรณพฤกษ์	

3586	 นาย	อานัส	 ทองอ่วม	 3587	 นาย	เอกรัฐ	 อินทะจักร์

    
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3588	 นางสาว	จุฑามาศ	 จันทร์ศักดิ์	 3589	 นางสาว	ณัฐพร	 สังวาลย์	

3590	 นางสาว	ทิฆัมพร	 เชื้อผู้ดี	 3591	 นางสาว	นิชาภา	 ไข่นาค	

3592	 นางสาว	นิพาภรณ์	 อุ่นอ่อน	 3593	 นางสาว	ปาจรีย์	 แก้วปรีดี	

3594	 นางสาว	ปุณยิศา	 ตระกูลผุดผ่อง	 3595	 นางสาว	พิชามญชุ์	 บัวมาดี	

3596	 นางสาว	เพ็ญจันทร์	 สุขตลอด	 3597	 นางสาว	ภัทรา	 ปฏิสนธิ	

3598	 นางสาว	วสุนันท์	 อ่อนอ่วม	 3599	 นางสาว	ศุภรดา	 เสือใหญ่	

3600	 นางสาว	ศุภามาศ	 พิทักษ์มงคล	 3601	 นางสาว	อารียา	 ปัญจศิริ	

3602	 นาย	กฤตภาส	 พรรณพิกุล	 3603	 นาย	กฤตินุชิต	 เพชรนาค	

3604	 นาย	กวินกร	 พวงพิพัฒน์	 3605	 นาย	กิตติพันธุ์	 วัชรีวงศ์	

3606	 นาย	คชา	 บุญมา	 3607	 นาย	คณุตม์	 ดีเกียรติกุล	

3608	 นาย	คมธัช	 วงศ์ประสาร	 3609	 นาย	จารุกิตติ์	 บรรลือเผ่าพงศ์

3610	 นาย	จิระเดช	 เรืองอิสริยวงศ์	 3611	 นาย	ชาญณรงค์	 วงษ์เพ็ง	

3612	 นาย	ณฐนนท์	 สิริปฐมภูษิต	 3613	 นาย	ณภัทร	 จันทาบ	

3614	 นาย	ณัฐกรณ์	 ตาคำา	 3615	 นาย	ดุสิต	 เอกอำานวยกุล 

3616	 นาย	ไตรวิทย์	 พุ่มอยู่	 3617	 นาย	ทวีวัฒน์	 พิศาลนพวงศ์	

3618	 นาย	ธนัชพงศ์	 เอี่ยมละออ	 3619	 นาย	ธนัทเทพ	 ทองน้อย	

3620	 นาย	ธัญเกียรติ	 สุทธการกุลเสฏฐ์	 3621	 นาย	ธีระพล	 วีระพงษ์	

3622	 นาย	นฤเบศ	 ถนอมนวล	 3623	 นาย	นัทธพงศ์	 จุ้ยแตง

3624	 นาย	บรรณศักดิ์	 ดีพื้น	 3625	 นาย	ปรากรม	 พรหมแช่ม	

3626	 นาย	ปัณณวินท์	 วรุณวัชรินทร์	 3627	 นาย	พงษ์พิพัฒน์	 บุญจ้อย

3628	 นาย	พรพิพัฒน์	 ตุ้มเรืองศรี	 3629	 นาย	พิทยาธร	 ขัติยะ	

3630	 นาย	ภาณุพงศ์	 วิชัยวงศ์	 3631	 นาย	มนัสวี	 นิศาบดี	

3632	 นาย	โยธิน	 หอมจู	 3633	 นาย	รอน	 คล้ายทอง	
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3634	 นาย	รัชเดช	 ขุนทองพันธุ์	 3635	 นาย	เรวัต	 กลิ่นสูงเนิน

3636	 นาย	วรากร	 ก๋านนท์	 3637	 นาย	วสุนธรา	 คบขุนทด	

3638	 นาย	วัลลภ	 จิระสิริกุล	 3639	 นาย	วิชภูมิ	 สุภาคดี	

3640	 นาย	วุฒิไกร	 จินา	 3641	 นาย	ศตวรรษ	 รอดเขียว	

3642	 นาย	ศรรักษ์	 สันโดษ	 3643	 นาย	ศราวุธ	 อะเวลา	

3644	 นาย	ศุภกิจ	 แสงสุริยะ	 3645	 นาย	สหภาพ	 แซ่ลี้	

3646	 นาย	สาโรจน์	 ภานุมาส	 3647	 นาย	สิทธิโชค	 พูนสถาพร	

3648	 นาย	สุทธีวรรณ	 พุ่มพวง	 3649	 นาย	สุเทพ	 สุภัตราภรรณ์

3650	 นาย	อดิศักดิ์	 คฤหพรพงศ์	 3651	 นาย	อภิเชษฐ์	 การเกต	

3652	 นาย	อภิโชติ	 สิงหาวุธ	 3653	 นาย	อัครวิทย์	 เมฆเจริญ	

3654	 นาย	อานนท์	 พูลประดิษฐ์	 3655	 นาย	อิสสระ	 ทวีทรัพย์

    
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3656	 นางสาว	กนกวรรณ	 ประทีปคีรี	 3657	 นางสาว	กัลยรัตน์	 สิทธิโชคสกุลชัย	

3658	 นางสาว	เจริญศรี	 ดวงแก้ว	 3659	 นางสาว	ชาลิสา	 นาคพิทักษ์	

3660	 นางสาว	โชษิตา	 ปุสสะรังษี	 3661	 นางสาว	ณัฏฐิกา	 เทียมเสมอ	

3662	 นางสาว	ณัฏฐิกานต์	 อุ่นทรัพย์	 3663	 นางสาว	ธันยพร	 ภิญโญโสภณ	

3664	 นางสาว	นทีกานต์	 ยีทองภา	 3665	 นางสาว	นิภาธร	 ปัญญานุวัฒน์	

3666	 นางสาว	โยทกา	 ชูทอง	 3667	 นางสาว	รัตนประภา	 แก้วฉาย	

3668	 นางสาว	ลลิต์ภัทร	 ลาภอุไรเลิศ	 3669	 นางสาว	วนัชพร	 ชมปรารภ	

3670	 นางสาว	วรรณทิพย์	 โตบัว	 3671	 นางสาว	วันทนีย์	 สมบัติสนองคุณ

3672	 นางสาว	วิภาวี	 ธนินทรานุโคตร	 3673	 นางสาว	วิรัญญา	 วีขำา 

3674	 นางสาว	วีรปภา	 เหรียญอารีย์	 3675	 นางสาว	ศิริรินทิพย์	 จันทรัมพร	

3676	 นางสาว	สุทัตตา	 สันตยากร	 3677	 นางสาว	สุธาสินี	 นุ่นชื่น	

3678	 นางสาว	สุวิชาดา	 พิมพ์จันทร์	 3679	 นางสาว	เสาวนีย์	 บุญส่ง	

3680	 นางสาว	เสาวนีย์	 อุดมสิน	 3681	 นางสาว	หทัยรัตน์	 พินิจสุวรรณ	

3682	 นางสาว	อรพรรณ	 บุญเพ็ง	 3683	 นาย	กนกศักดิ์	 แซ่เอี้ย

3684	 นาย	กวิน	 เดชวัฒนโยธิน	 3685	 นาย	กวินภพ	 ทองน่วม	

3686	 นาย	กานต์	 ธุระกิจ	 3687	 นาย	จิรเวทย์	 มากมี

3688	 นาย	จีรพงษ์	 ทวีชาญวัฒน์ชัย	 3689	 นาย	ชัชชนก	 จิรวัฒนาพันธ์	

3690	 นาย	ณฤทธิพงศ์	 นิลประภาพร	 3691	 นาย	ณัฏฐ์	 วรรธนะนาถ	

3692	 นาย	ณัฐพงศ์	 วันสาม	 3693	 นาย	ณัฐพล	 พรายวัน	

3694	 นาย	ณัฐพล	 วงศ์มงคล	 3695	 นาย	ณัฐวัชร์	 ถาวรวงษ์	

3696	 นาย	ดนัย	 สร้อยศรี	 3697	 นาย	ทวีป	 ตรีหะจินดารัตน์	



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

103

3698	 นาย	ทวีศักดิ์	 แซ่ลิ้ม	 3699	 นาย	ทศพร	 ปั้นจาด	

3700	 นาย	ธนดล	 มาลยเวช	 3701	 นาย	ธนวิชญ์	 กมลฉ่ำา

3702	 นาย	ธนัชพล	 อินลุเพท	 3703	 นาย	ธนัท	 บุญมั่น	

3704	 นาย	นภดล	 นาคมี	 3705	 นาย	บวรภัค	 สภาเจริญกุล

3706	 นาย	บุญชัย	 บัวขม	 3707	 นาย	ประสิทธิ์ชัย	 ชูพรรคพานิช	

3708	 นาย	ปวรัชฎ์	 คชรินทร์	 3709	 นาย	ปิติภัทร	 ตันเขมจารี

3710	 นาย	พัทธพล	 กาญจนพันธ์	 3711	 นาย	รัฐกานต์	 หว่างเพียร	

3712	 นาย	วชิรวิทย์	 สมัยมาก	 3713	 นาย	วราเทพ	 ผดุงถิ่น	

3714	 นาย	วสุธา	 พงศ์เมืองทอง	 3715	 นาย	วัชรกฤษฎ์	 เลิศธรรมไพบูลย์	

3716	 นาย	วุฒิโชค	 แสงวัง	 3717	 นาย	ศุภสิน	 นวลจันทร์	

3718	 นาย	สพลดนัย	 ถุงแก้ว	 3719	 นาย	สิทธิโชค	 หาญมนตรี	

3720	 นาย	สิทธิโชติ	 หัตถกรรม	 3721	 นาย	สิริภูมิ	 อัสโย	

3722	 นาย	อดิสร	 รามทิพย์	 3723	 นาย	อนุกูล	 จั่นศรี

3724	 นาย	อภิสิทธิ์	 จรรยาพาณิชกุล	 3725	 นาย	อรรถพล	 ทองมาก

3726	 นาย	อัษฎาวุธ	 ชะโรจน์บวร	 3727	 นาย	อาร์โณว์	 กลัดสิงห์	

3728	 นาย	เอื้ออังกูร	 ศรีศิล

    
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

3729	 นางสาว	เขมจิรา	 สอนดี	 3730	 นางสาว	จิรานุช	 ขาวสอาด	

3731	 นางสาว	ชนิดา	 โภชนุกูล	 3732	 นางสาว	นิชาพัฒน์	 วราเสฏฐ์รัตน

3733	 นางสาว	ปาริณี	 พงษ์สุวรรณ	 3734	 นางสาว	วรารัตน์	 ลีมี	

3735	 นางสาว	วัชรี	 ดวงพล	 3736	 นางสาว	ศิริธนา	 แก้วแหวน	

3737	 นางสาว	ใหม่	 แก้วอุดร	 3738	 นางสาว	อุษา	 สาสุข	

3739	 นาย	ไกรสร	 หงษ์ฤทัย	 3740	 นาย	จักรพงษ์	 ยุพการณ์	

3741	 นาย	เจตน์	 ธรรมจิต	 3742	 นาย	ณน่าน	 สอนพรหม	

3743	 นาย	ณรงค์ฤทธิ์	 สิทธิกัน	 3744	 นาย	ณัฐนนท์	 ศักดิ์ประชา	

3745	 นาย	ณัฐพงษ์	 สาใจ	 3746	 นาย	ณัฐวุฒิ	 เจริญรัตน์	

3747	 นาย	ดุลยวัต	 ศรีสุโข	 3748	 นาย	ทรงกรด	 เผือกเฟื่อง	

3749	 นาย	ทัศดนัย	 ภาษิต	 3750	 นาย	ธนวัฒน์	 จันทร์เขียว	

3751	 นาย	ธิติพันธ์	 มัคราช	 3752	 นาย	นพสิทธิ์	 มาขุนทด	

3753	 นาย	บรรพต	 นิวแมน	 3754	 นาย	ปฏิพัทธ์	 ประชันกลาง

3755	 นาย	ปองคุณ	 ศรีน้ำาทอง	 3756	 นาย	พงศภัค	 เทพไชย	

3757	 นาย	ภีมวัจน์	 ทองปอน	 3758	 นาย	วทัญญู	 แก้วเกษมชาญชัย

3759	 นาย	วรกมล	 ศรีใหม่	 3760	 นาย	วรวัฒน์	 หอมชื่นใจ	
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3761	 นาย	วีรยุทธ	 จุลศรี	 3762	 นาย	ศิรวิทย์	 ศรีกอก	

3763	 นาย	ศุภกิตต์	 ฤทธิศาสตร์	 3764	 นาย	สมบัติ	 แสงธรรมวุฒิ	

3765	 นาย	สรวิศ	 ปลัดสิงห์	 3766	 นาย	สันติสุข	 ฐานคร	

3767	 นาย	อารัทธ์	 วรรณโวหาร

    
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3768	 นางสาว	กาญจนา	 สมาธิ	 3769	 นางสาว	กานต์ชนา	 พันธุ์กุหลาบ	

3770	 นางสาว	เกศรินทร์	 รัตนวิชัย	 3771	 นางสาว	ชนนิกานต์	 ทิพย์วรรณ	

3772	 นางสาว	ชนัดดา	 คาระวะวัฒนา	 3773	 นางสาว	ชลิตา	 กระดังงา	

3774	 นางสาว	ฌัชฌา	 นามบุปผา	 3775	 นางสาว	ธันยมัย	 นาชัยโชติ	

3776	 นางสาว	นริสรา	 ถาวรตระการ	 3777	 นางสาว	นริสา	 ทองนุ่ม	

3778	 นางสาว	นฤมล	 ไชยโคตร	 3779	 นางสาว	เนตรนภา	 เตชะมาลี

3780	 นางสาว	พบกัณฑ์	 อินทกูล	 3781	 นางสาว	พรทิพย์	 ทิมมัจฉา

3782	 นางสาว	ภรปภากร	 อธิชญานันท์	 3783	 นางสาว	มนธนัช	 มนัสไชยกุล	

3784	 นางสาว	มาริยะ	 บัวหลวง	 3785	 นางสาว	วิชิตา	 เกิดชนะ	

3786	 นางสาว	วิภาดา	 อินทร์คง	 3787	 นางสาว	วิภาพร	 ตอสกุล	

3788	 นางสาว	วิมลพรรณ	 โสวรรณี	 3789	 นางสาว	สยามมล	 กำามา 

3790	 นางสาว	สิริพร	 สุขตลอดกาล	 3791	 นางสาว	เสาวภาคย์	 ไชยสุต	

3792	 นางสาว	อธิษฐาน	 ยืนหาญ	 3793	 นางสาว	อรจิรา	 อู่นาท	

3794	 นางสาว	อรวรรณ	 ม่วงทอง	 3795	 นาย	โกวิท	 อินมิทิน	

3796	 นาย	คณิศร	 ศรีอนันต์	 3797	 นาย	ฆศิษ	 ตรงต่อ

3798	 นาย	จารุเดช	 หิรัญวัฒนสุข	 3799	 นาย	ณภัทร	 จันฤาไชย	

3800	 นาย	ธนชิต	 หนิหะ	 3801	 นาย	ภราดร	 การินทร์

3802	 นาย	วิศรุต	 มงคลศรี	 3803	 นาย	สัณหณัฐ	 สาระสุข	

3804	 นาย	อภิภัสร์	 มุสิกพันธ์	 3805	 นาย	อริย	 บุญดำาเนิน

    
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

3806	 นางสาว	รสคนธ์	 อุ่นอ่อน

    
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

3807	 นางสาว	กนกพิชญ์	 สุวรรณ์	 3808	 นางสาว	กรกมล	 อนาศาสตร์	

3809	 นางสาว	จงรัก	 เลี้ยงถนอม	 3810	 นางสาว	เจนจิรา	 ฉิมสา	

3811	 นางสาว	ชลวรรณ	 กุลชัยสวัสดิ์	 3812	 นางสาว	ธนภร	 ประพันธ์	

3813	 นางสาว	ปัทมา	 มาแดง	 3814	 นางสาว	ปาณิศา	 เดชเวชประสิทธิ์	
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3815	 นางสาว	ไพรำา	 เพิ่มแสงงาม	 3816	 นางสาว	วิภาดา	 พัฒนนิติศักดิ์	

3817	 นางสาว	สิสุธา	 จินดากุล	 3818	 นางสาว	สุกัญญา	 โพธิวิพุฒ	

3819	 นางสาว	สุนิสา	 สุริสาย	 3820	 นางสาว	อัฉราภรณ์	 ไหมอ่อน	

3821	 นาย	กฤตภาส	 โสมากุล	 3822	 นาย	กฤษดา	 พวงพลับ	

3823	 นาย	คุณาวุฒิ	 ดวงดี	 3824	 นาย	จตุรภัทร	 หมัดอุมา	

3825	 นาย	พาที	 ชัยประสิทธิกุล	 3826	 นาย	ภากร	 พุทธาภิรัตน์	

3827	 นาย	ภานุวัฒน์	 บุญชู	 3828	 นาย	ศุรโชติ	 เลิศสงคราม	

3829	 นาย	สมประสงค์	 แก้วจุมพฎ	 3830	 นาย	สรทร	 มนัสเกียรติกุล	

3831	 นาย	สุรัตน์	 หญ้าปรัง

    
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3832	 นางสาว	กชกร	 เครืออนันต์	 3833	 นางสาว	กมลวรรณ	 ศรีสวัสดิ์	

3834	 นางสาว	กิดาการ	 เกราะเหล็ก	 3835	 นางสาว	ณัฐรดา	 เกิดสำาอางค์ 

3836	 นางสาว	ธิฆัมพร	 ธรณิศร	 3837	 นางสาว	ปุณยนุช	 ธิขาว	

3838	 นางสาว	เมธาวี	 เมืองมั่งคั่ง	 3839	 นางสาว	ลัดดาวัลย์	 สวาสดิ์นา

3840	 นางสาว	วิชชุตา	 เพชรโชติ	 3841	 นางสาว	สุวนันท์	 ศรีเพชร	

3842	 นางสาว	อริศรา	 โชคพานิชศิริ	 3843	 นางสาว	อริสรา	 ไชยวงค์

3844	 นาย	กฤตวิทย์	 ชิดใจ	 3845	 นาย	กิตติพงศ์	 นิลบุตร	

3846	 นาย	คมสันต์	 เสนีย์ศรีสกุล	 3847	 นาย	เจนธริษ	 รอดสมบูรณ์	

3848	 นาย	ชาญวุฒิ	 ช่างการ	 3849	 นาย	ณัฐพล	 ภวนาคโสภณ	

3850	 นาย	ธนกร	 ปานสาคร	 3851	 นาย	ธนกฤต	 ชื่นชม

3852	 นาย	นันทพงศ์	 สร้อยกวี	 3853	 นาย	บวรวิต	 ตาแพน	

3854	 นาย	พรชัย	 ตะกรุดเดี่ยว	 3855	 นาย	ภรัณยู	 โพธิ์กระสังข์	

3856	 นาย	ยุทธชัย	 อุ่นเพชร	 3857	 นาย	รักษิต	 อุดมศิลป์	

3858	 นาย	วรธน	 นัฐกรานต์นุวัฒน์	 3859	 นาย	วุฒิพงษ์	 แก้วศรี	

3860	 นาย	ศักรลัคน์	 นาคนพมณี	 3861	 นาย	สยาม	 วาหะรัมย์

3862	 นาย	สุรเชษฐ์	 พังสอาด	 3863	 นาย	อนันต์	 โต๊ะทองสุนีย์	

3864	 นาย	อนุวัฒน์	 บุญพรม	 3865	 นาย	อรรณนพ	 อุดมศักดิ์

3866	 นาย	อัคระ	 เจริญสุข
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษาบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

3867	 นางสาว	กรรณิการ์	 โพธิ์งาม	 3868	 นางสาว	กานติมา	 ปาคำา 

3869	 นางสาว	คนางค์	 เชื้อบุญมี	 3870	 นางสาว	จิตติวรรณ	 จามชาติ	

3871	 นางสาว	ชนกนันท์	 ช่างเจริญ	 3872	 นางสาว	ชนมพรรษ	 เทียมดวงแข	

3873	 นางสาว	โชติกา	 หงษ์สะต้น	 3874	 นางสาว	ณัฏฐา	 กิตติไชย	

3875	 นางสาว	ณัฐกานต์	 นุ้ยหีต	 3876	 นางสาว	ทักษพร	 ช่วยชูวงศ์	

3877	 นางสาว	ธนาภา	 ลิมปะวุฒิพงศ์	 3878	 นางสาว	นันทภรณ์	 เทพพิทักษ์	

3879	 นางสาว	ปวรวรรณ	 สีนาคล้วน	 3880	 นางสาว	ปิยะนาถ	 โตศิริ	

3881	 นางสาว	ปุณณดา	 ละวรรณวงษ์	 3882	 นางสาว	เพ็ญประภา	 ดับโศรก	

3883	 นางสาว	ยุพารัตน์	 ศรีบุญ	 3884	 นางสาว	รัตนา	 สินประวัติ

3885	 นางสาว	วนิชญา	 เครือแดง	 3886	 นางสาว	วรพร	 โล่สถิตย์มณฑล	

3887	 นางสาว	ศศินิภา	 เชียงว่อง	 3888	 นางสาว	สิริกร	 สุจินพรัหม	

3889	 นางสาว	อรพิชา	 อรุโณทัย	 3890	 นางสาว	อิสรา	 โรจนบุรานนท์	

3891	 นาย	ฉัตรพล	 บัวบาน	 3892	 นาย	ธเนศ	 ดิ้นสกุล	

3893	 นาย	ปฏิภาณ	 ประชุม	 3894	 นาย	สรายุทธ	 ชัยชราแสง

3895	 นาย	อมรเทพ	 อะภัย

การศึกษาบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

3896	 นางสาว	เลิศลักษณ์	 ชนะชู

การศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา	:	ทัศนศิลปศึกษา

3897	 นางสาว	จุฑามาศ	 ชารัมย์	 3898	 นางสาว	ชุฎาพร	 สาทอง	

3899	 นางสาว	ประภาพร	 พรมพินิจ	 3900	 นางสาว	ปาริชาติ	 ยูระทัย	

3901	 นาย	ธนพล	 ปลื้มญาติ	 3902	 นาย	สุรนนท์	 คงกระจง	

3903	 นาย	อิทธิเดชน์	 เก้านพรัตน์

    
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา	:	ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย

3904	 นางสาว	ปัณชญา	 ต่อสกุล	 3905	 นางสาว	พัชราภรณ์	 ภูสีโสม	

3906	 นางสาว	สุนันทา	 ใจดี	 3907	 นางสาว	สุพัชราภรณ์	 ศรีสงคราม	
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3908	 นางสาว	สุวนันท์	 คำาทองดี	 3909	 นาย	ณภัทร	 วีระอมรกุล	

3910	 นาย	ปภัค	 แก้วบุญชู	 3911	 นาย	ภูริณัฐ	 เฉลิมสิริมงคล	

3912	 นาย	สุริยันต์	 มาลา	 3913	 นาย	อนุศร	 คนชม	

3914	 นาย	อรรถพล	 นามมนตรี	 3915	 นาย	อิศร์	 ชุมช่วย

    
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา	:	ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล

3916	 นางสาว	กุลจิรา	 เฉลิมธารานุกูล	 3917	 นางสาว	จรินพร	 จิตต์มั่น	

3918	 นางสาว	ชญาภา	 แย้มละม้าย	 3919	 นางสาว	ดารารัตน์	 สุรพันธ์พิชิต	

3920	 นาย	กิตติพงษ์	 ชัยพฤกษ์ชัยศรี	 3921	 นาย	ธนยศ	 ศรีโชติ	

3922	 นาย	สุลิวัน	 คำาภานุวงศ์	 3923	 นาย	เสกสิทธิ์	 พลราชม	

3924	 นาย	อภิสิทธิ์	 มาเนตร

    
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา	:	ศิลปะการแสดงศึกษา

3925	 นางสาว	กมลมาศ	 ขึ้นนกขุ้ม	 3926	 นางสาว	กิตติยา	 ทองอินทร์	

3927	 นางสาว	ธัญชนก	 กังนิกร	 3928	 นางสาว	ธารารัตน์	 มีคำา 

3929	 นางสาว	นิตยา	 ปักไคหัง	 3930	 นางสาว	บรรทม	 พรหมเศรษฐา	

3931	 นางสาว	วรรณภา	 คำาพิลา	 3932	 นางสาว	อุบลวรรณ	 สิมิวณิชย์	

3933	 นางสาว	อุมาภรณ์	 เกษแก้ว	 3934	 นาย	ฤทธิ์นันต์	 พงษ์สระพัง

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

3935	 นางสาว	กันยณัฏฐ์	 พรจันทร์ทอง	 3936	 นางสาว	จุฑามาศ	 ปัพพานนท์

3937	 นางสาว	ชนิดาภา	 อดิเทพสถิต	 3938	 นางสาว	ญาณินี	 ลิขิตวรศักดิ์	

3939	 นางสาว	ณฐิชา	 มงคลศิริ	 3940	 นางสาว	ณัฐนิชา	 สรรพกิจ	

3941	 นางสาว	ณิชมาศ	 เฉลิมพลานุภาพ	 3942	 นางสาว	ธัญญ์รภัสร์	 ดิตถ์ดำารงสกุล 

3943	 นางสาว	บุณยานุช	 มาณวพัฒน์	 3944	 นางสาว	ปราณิศา	 นาราวิโรจน์	

3945	 นางสาว	พรวิภา	 เธียรพจีกุล	 3946	 นางสาว	พิรุฬห์ลักษณ์	 แจ่มอำาพร 

3947	 นางสาว	ภัสธรากรณ์	 บุษราคัมวดี	 3948	 นางสาว	มินา	 ธรรมสอน	

3949	 นางสาว	รุ่งทิพย์	 เยี่ยมสมบัติ	 3950	 นางสาว	ลัฐิกา	 หิรัญศรี	

3951	 นางสาว	แวววรรณ	 บำาเพ็ญเกียรติกุล	 3952	 นาย	กิตติพงศ์	 ธิติปรียวัฒน์	

3953	 นาย	คมณัฏฐ์	 ภัทรเศรษฐวงศ์	 3954	 นาย	ชยิน	 รุจิรัตนา	

3955	 นาย	รชพล	 ขลิบสุวรรณ	 3956	 นาย	ศิวัช	 ชุณหโสภาค	

3957	 นาย	อัครภัทร์	 บุณยศิริโรจน์
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ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

3958	 นางสาว	กนต์หทัย	 ทองพงษ์เนียม	 3959	 นางสาว	กรกนก	 วรพัฒนพงศ์	

3960	 นางสาว	กวินนา	 บุญศิริ	 3961	 นางสาว	กษิรา	 ศรีกฤษณพล	

3962	 นางสาว	เขมจิรา	 ครุทบางยาง	 3963	 นางสาว	เจตน์วรินธร	 ป้อมนาค	

3964	 นางสาว	ณฐมน	 เด่นศักดาวรรธ	 3965	 นางสาว	ณัชชา	 ปานประทีป	

3966	 นางสาว	ณัฐกานต์	 งามวุฒิชัย	 3967	 นางสาว	ธัญชนก	 สิงหพันธุ์	

3968	 นางสาว	นวิยา	 นิติกิจไพบูลย์	 3969	 นางสาว	นุชนารถ	 รอดสอาด	

3970	 นางสาว	พัณณิตา	 จันทรคุปต์	 3971	 นางสาว	พิมพ์ผกา	 วรวัฒนกุล	

3972	 นางสาว	แพรพลอย	 หว่อง	 3973	 นางสาว	มนธิดา	 อดิศักดิ์โสภณ	

3974	 นางสาว	มลฑิรา	 ตระการเกตุ	 3975	 นางสาว	ยลรวี	 ฉัตรศิริเวช	

3976	 นางสาว	วรัชยา	 บุญญาลงกรณ์	 3977	 นางสาว	สมฤดี	 ศุขปราการ	

3978	 นางสาว	สุรภี	 สินธุนาวา	 3979	 นางสาว	หวั้นฟ้า	 อินเทียน	

3980	 นางสาว	อภิรดี	 สิวะภิญโญ	 3981	 นางสาว	อภิสรา	 เหลืองอนันต์คุณ

3982	 นาย	กาญจน์พิสิฐ	 หมื่นสังข์	 3983	 นาย	คุณากร	 ศรีสมบัติ	

3984	 นาย	ฐนกร	 นราภักดีกุล	 3985	 นาย	ณฐกร	 ต้องโพนทอง	

3986	 นาย	ณัฐดนัย	 สาทสนิท	 3987	 นาย	ธนพล	 เลาหเมตเมธา	

3988	 นาย	ปวริศร์	 สุขุกุมารชาติ	 3989	 นาย	สถาปัตย์	 เมฆสุต	

3990	 นาย	สถิติ	 วงศ์ฟู	 3991	 นาย	สิทธิศักดิ์	 ศิริวัฒนกุล

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์	-	การออกแบบสื่อสาร

3992	 นางสาว	ไขนภา	 สุนทรวิวัฒน์	 3993	 นางสาว	จุฑามาศ	 สำานักบ้านโคก 

3994	 นางสาว	ชนากานต์	 ด่านมงคลทิพย์	 3995	 นางสาว	ฐิติชญา	 อนันต์ศิริภัณฑ์	

3996	 นางสาว	ณัฐนรี	 เภกะนันทน์	 3997	 นางสาว	บุญศิรินาฏ	 รุจาทรัพย์	

3998	 นางสาว	สิรยา	 ชีพอารนัย	 3999	 นางสาว	สุภาศิริ	 วุฒิวิชัย	

4000	 นาย	ประภูศักดิ์	 ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	 4001	 นาย	ศุภสิน	 หงส์เจริญชัย

    
สาขาวิชาทัศนศิลป์	-	เซรามิกส์

4002	 นางสาว	กวิสรา	 วรรณศรี	 4003	 นางสาว	ปภาภัทร	 บุญนนทกาณจน์

4004	 นางสาว	วรรษวรรณ	 เหลืองขมิ้น	 4005	 นางสาว	สลีวัลย์	 แย้มปั้น

4006	 นางสาว	สุพิชญา	 ศิริพรเลิศกุล	 4007	 นาย	พงศธร	 โคมทอง
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สาขาวิชาศิลปะการแสดง	-	การออกแบบเพื่อการแสดง

4008	 นางสาว	กัณฐิกา	 มีเพียร	 4009	 นางสาว	นภัทรัตน์	 อิทธิพงษ์	

4010	 นางสาว	อภิสรา	 โลหะศิริ	 4011	 นางสาว	อริสรา	 ศิลปศิริพร	

4012	 นางสาว	อาภาพัชร	 สุขสมบูรณ์	 4013	 นางสาว	อาภารัตน์	 ตันวีระชัยสกุล	

4014	 นาย	นภัทรยากร	 ดิษฐวิเศษ	 4015	 นาย	พีร์	 พิกุลเงิน	

4016	 นาย	ไพรำา	 คล้ายคลัง	 4017	 นาย	วัชรินทร์	 สีมาพล

    
สาขาวิชาศิลปะการแสดง	-	นาฏศิลป์ไทย

4018	 นางสาว	กชพร	 บุญอ่อน	 4019	 นางสาว	ขวัญอุษา	 พงษ์ประดิษฐ์

4020	 นางสาว	จุฑารัตน์	 เลียบจันทร์	 4021	 นางสาว	เจนจิรา	 หาสุข	

4022	 นางสาว	รักษ์สุดา	 ประชุมรักษ์	 4023	 นางสาว	รุจิรดา	 นาคพงศ์

4024	 นางสาว	วรัญญา	 สุขสวัสดิ์	 4025	 นางสาว	วันท์นภัส	 ผจญทรพรรค

4026	 นางสาว	สุจิตรา	 พุ่มพึ่ง	 4027	 นางสาว	สุทธิรัตน์	 กลิ่นสุคนธ์	

4028	 นางสาว	เอเซีย	 จอห์นสัน

    
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์	-	การออกแบบผลิตภัณฑ์

4029	 นาย	วริษฐ์	 คงสถาพรกิจ	 4030	 นาย	ศุภณัฐ	 ศรีเพียร	

4031	 นาย	สหรัฐ	 สืบสุข

    
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

4032	 นางสาว	นัทธ์ชนัน	 วงศ์พราหมณ์	 4033	 นางสาว	นัยน์ปพร	 กรดิลก

4034	 นางสาว	พกนก	 ชุมทอง	 4035	 นาย	คฑาวุธ	 ศรีโชติ	

4036	 นาย	ธนชาติ	 ขาวสอาด	 4037	 นาย	ธวัชพงศ์	 บุญมา	

4038	 นาย	นัฐดิษฐ์	 ทองศรีเกตุ	 4039	 นาย	ยุรธี	 ลีละศิธร

    
สาขาวิชาศิลปะการแสดง	-	นาฏศิลป์สากล

4040	 นางสาว	ชณันรัตน์	 สวัสดิพฤกษา	 4041	 นางสาว	ชนิกา	 เทียนเถื่อน	

4042	 นางสาว	ชัญญา	 สถิตเทพบัญชา	 4043	 นางสาว	ณัฐชนก	 บุตรน้ำาเพชร 

4044	 นางสาว	ณัฐิศารัศมิ์	พงศ์ภานุมาศไพศาล	 4045	 นางสาว	ณิชนันทน์	 ใคร่ครวญ	

4046	 นางสาว	พรธาราดา	 แพพะยอม	 4047	 นางสาว	พลอยปภัส	 พิชยเดชากุลวัฒน์	

4048	 นางสาว	พิณพิชชา	 พงษ์เพ็ชร	 4049	 นางสาว	ภาพพิมพ์	 บุญธรรม	

4050	 นางสาว	ริญญภัสร์	 สิริสมานพงศ์	 4051	 นางสาว	ศุภานัน	 ทัพภวิมล	

4052	 นาย	กฤษฎิ์	 ปรารมย์	 4053	 นาย	ฉัตรมงคล	 อ้นศรี	

4054	 นาย	ณัฐวุฒิ	 ไทยประยูร
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สาขาวิชาศิลปะการแสดง	-	การแสดงและกำากับการแสดง

4055	 นางสาว	ชลลดา	 ขันมณี	 4056	 นางสาว	ชีวาพร	 มงคลสิริวรรณ

4057	 นางสาว	ณัฐฐิดา	 เมธสาตร์	 4058	 นางสาว	ปรานต์พุธิตา	 วราหะจีระกูล

4059	 นางสาว	พลอยขวัญ	 แตงใบ	 4060	 นางสาว	พิชญ์ชนก	 คูดิษฐาเลิศ

4061	 นางสาว	ภรภัทรา	 ทวีพันธุรัตน์	 4062	 นาย	กมลสันติ	 ชุติศรว์	

4063	 นาย	กำาปั่น	 ทวีผลจรูญ	 4064	 นาย	กิตติวัฒน์	 สวัสดิมิลินท์	

4065	 นาย	ชนะศักดิพงศ์	 พุดหล้า	 4066	 นาย	ปฏิภาณ	 สิริเฉลิมรักษ์	

4067	 นาย	พิริยะ	 พรมแตง	 4068	 นาย	ภูมิ	 สุวรรณเจริญ	

4069	 นาย	รัฐนันท์	 อุทธชาติ	 4070	 นาย	อัศรัญ	 มะ

    
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์	-	การออกแบบแฟชั่น

4071	 นางสาว	กัญญสิริ	 วชิรโกเมน	 4072	 นางสาว	ณัฐธิดา	 โชคมีทรัพย์	

4073	 นางสาว	ณิชกานต์	 ศุขไพบูลย์	 4074	 นางสาว	ปติญญา	 ตั้งจิตปฐมพงศ์

4075	 นางสาว	ปวีณ์ธิดา	 แสนแก้ว	 4076	 นางสาว	พริมา	 ประกอบไวทยกิจ	

4077	 นางสาว	พิชชา	 ชัยแสงจันทร์	 4078	 นางสาว	มนัสญา	 โกษีย์

4079	 นางสาว	เวธกา	เวโรนิก้า	 วงศาโรจน์	 4080	 นาย	คณิต	 สื่อวานิชกุล	

4081	 นาย	ชาญเชษฐ	 ทรัพย์สุนทร	 4082	 นาย	ธนพันธ์	 ยาวิลาศ	

4083	 นาย	ปราโมทย์	 เตชะวิเชียร	 4084	 นาย	ภัทรชัย	 พันธ์พาณิช	

4085	 นาย	ภูสิทธิ์	 ใจดี	 4086	 นาย	วุฒิชัย	 ทวีสุข	

4087	 นาย	ศตพล	 แจ่มศรี	 4088	 นาย	สรวีย์	 หิรัญจิราวัฒน์

    
สาขาวิชาทัศนศิลป์	-	ศิลปะจินตทัศน์

4089	 นางสาว	นภัสสร	 สุดประเสริฐ	 4090	 นางสาว	ปิยะนันท์	 สิทธิเวช	

4091	 นางสาว	มิลินทร์	 จตุวิมล	 4092	 นางสาว	วีญาวรรณ	 ใยสว่าง

4093	 นางสาว	สุธามาศ	 หมื่นกล้า

    
สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม

4094	 นางสาว	ดลธิดา	 หยู่ทิพย์	 4095	 นางสาว	ปณัฏฐา	 ศุภกุลวัฒนา	

4096	 นางสาว	วรางคณา	 สุขรวย	 4097	 นางสาว	อกนิษฐ์	 บัวบังใบ	

4098	 นาย	ณัฐพล	 สันติประชา	 4099	 นาย	ธนภพ	 ทัศนา	

4100	 นาย	นพณัฐ	 ศรีจันทร์	 4101	 นาย	ปัญญา	 ขันตีต่อ	

4102	 นาย	สมบูรณ์	 จตุวัฒน์
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สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์	-	การออกแบบเครื่องประดับ

4103	 นางสาว	ชนิสรา	 เอี่ยมจำารัส	 4104	 นางสาว	ชาริณี	 กวินเดชาชัย	

4105	 นางสาว	ฐษา	 ศิริพงศ์	 4106	 นางสาว	ณัฐนันทน์	 อัคคพงษ์กุล	

4107	 นางสาว	ณิชากร	 ศรีนรคุตร	 4108	 นางสาว	ธัญชนก	 วงศ์หอม	

4109	 นางสาว	ธันย์ชนก	 เจริญสุข	 4110	 นางสาว	นฐภรณ์	 วงศ์วรกันต์	

4111	 นางสาว	ปัณณรัตน์	 ปิยะศักดิ์อักษร	 4112	 นางสาว	รสิตา	 คุ้มคำามี 

4113	 นางสาว	ลลิตา	 วิวัฒนเจริญชัย	 4114	 นางสาว	ศุภนิดา	 สุรธรรมวิทย์

4115	 นางสาว	สุพิชชา	 โรจนเศรษฐการ	 4116	 นางสาว	สุภิญญา	 นวมสันเทียะ	

4117	 นางสาว	เสาวลักษณ์	 สายหยุด	 4118	 นางสาว	โสภิตา	 พ่วงเจริญ	

4119	 นาย	กฤษฎา	 กรกิจสุวรรณ	 4120	 นาย	คมสัน	 เพชรคง	

4121	 นาย	ธีรวัชร	 รัศมีประเสริฐ	 4122	 นาย	นันทศักดิ์	 คงบุญ

4123	 นาย	ศุภพงษ์	 ดารณีพันธ์	 4124	 นาย	สุรชา	 คงธำามรงค์สกุล 

4125	 นาย	สุรเดช	 เพ็งแพ





วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

4126	 นางสาว	ชนิกา	 วุฒิเลิศเดชา	 4127	 นางสาว	ชนิภา	 สมศิริวัฒนา	

4128	 นางสาว	ธัญญพร	 สูงสุดปัญญา	 4129	 นางสาว	นุตประวีณ์	 พิชญไพบูลย์	

4130	 นางสาว	ประภาพรรณ	 ธรรมวิทยากุล	 4131	 นางสาว	พิชฌามญชุ์	 ศันสนะพิทยากร

4132	 นางสาว	สุหัทยา	 ฟูรูตะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

4133	 นางสาว	คัมภิราวดี	 นวกิจไพฑูรย์	 4134	 นางสาว	ชนิสรา	 อิทธาภิชัย

4135	 นางสาว	ฐิตาพร	 วงษ์เล็ก	 4136	 นางสาว	ณัฐนารถ	 อุชชิน	

4137	 นางสาว	ณัทธมน	 ศักดิ์พิบูลย์จิตต์	 4138	 นางสาว	ธนภรณ์	 ตั้งศิริพัฒนวงศ์	

4139	 นางสาว	ธนารีย์	 เขียวจิตร	 4140	 นางสาว	วารีนันท์	 วรพงศ์พิสุทธิ์	

4141	 นางสาว	ศุภิสรา	 บุรินทร์พงษ์	 4142	 นางสาว	สุชาวดี	 ดอนสวรรค์	

4143	 นางสาว	สุชาวดี	 ดีอุดมวงศา	 4144	 นางสาว	อภิชญา	 วีรชาติธรรม	

4145	 นางสาว	อาทิตยา	 ทับทองดี	 4146	 นาย	กรณัฐ	 อัศวเลิศพลากร

4147	 นาย	เกตุณธีร์	 แสงขำา	 4148	 นาย	ยุทธพงษ์	 สมบูรณ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	:	การจัดการภาคบริการ

และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

4149	 นางสาว	กมลลักษณ์	 จารุปราณ	 4150	 นางสาว	กรนันท์	 อิ่มเอิบสิน

4151	 นางสาว	พรพรรณ	 มงคลอุดมรัตน์

    
สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	:	การจัดการภาคบริการและนันทนาการ

4152	 นางสาว	กานต์ธิดา	 เครือกลัด	 4153	 นางสาว	กิ่งกาญจน์	 เหล่ารัตนกุล

4154	 นางสาว	ณัฐภรณ์	 ปฏิมาประดิษฐ์	 4155	 นางสาว	ธัญชรินทร์	 เงาฉาย	

4156	 นางสาว	ธัญสินี	 พิชัยบัณฑิตกุล	 4157	 นางสาว	ปรีดาภรณ์	 เพชรนอก	

4158	 นางสาว	อริยาวรรณ์	 อนันต์ธนโชติ	 4159	 นาย	ฐิติพงศ์	 อิงคณิสาร	

4160	 นาย	ณัฐพนธ์	 เปลื้องวัลย์	 4161	 นาย	สมพล	 ขำาศรี 

4162	 นาย	อภิสิทธิ์	 มหานุกูล
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สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(หลักสูตรนานาชาติ)

4163	 นางสาว	กมลชนก	 สมสิทธิโชค	 4164	 นางสาว	กมลพร	 ไทยวัฒน์	

4165	 นางสาว	กรกนก	 บัวบาน	 4166	 นางสาว	กัญชลิญา	 สมบัติอนันตกร	

4167	 นางสาว	กันต์ฤทัย	 สุทธิทักษ์	 4168	 นางสาว	เกศไพรำา	 สุมทุม	

4169	 นางสาว	จารุนันท์	 เลาหเรืองปัญญา	 4170	 นางสาว	จารุวรรณ	 มาศธนานันต์	

4171	 นางสาว	จิดาภา	 คงจันทร์	 4172	 นางสาว	ชนิกานต์	 ช่วยเกิด	

4173	 นางสาว	ชลลดา	 ฉลาดคิด	 4174	 นางสาว	ชวิศา	 เสามณี	

4175	 นางสาว	ฐานิชา	 ทับทิมทอง	 4176	 นางสาว	ฐานิดา	 นันทสุคนธ์

4177	 นางสาว	ณัฐหทัย	 อัศวชัยไพศาล	 4178	 นางสาว	ตวงภัค	 ปัณฑรสูตร

4179	 นางสาว	ธนพร	 อมรธีรสรรค์	 4180	 นางสาว	นนทรีย์	 สังข์สวน

4181	 นางสาว	นภัส	 ขัตตินานนท์	 4182	 นางสาว	นิศิชล	 สุจิมงคล	

4183	 นางสาว	บุณยนุช	 กาญจนพิจิตดำารง	 4184	 นางสาว	ปภาวรินทร์	 ทองวันดี	

4185	 นางสาว	ปารวีร์	 ศุภธาดารัตน์	 4186	 นางสาว	ปาริฉัตร	 ฟุ้งเหยี่ยว	

4187	 นางสาว	พสชนัน	 ปลั่งสุชน	 4188	 นางสาว	พิชญา	 คล้ายคลึง	

4189	 นางสาว	รวิรัตน์	 เสนาะพิน	 4190	 นางสาว	รัดเกล้า	 ศรีสมัย	

4191	 นางสาว	วรรณนภา	 บุญศิริ	 4192	 นางสาว	วันทน์จิรา	 หวังสุนทราพร	

4193	 นางสาว	วันปิติ	 เปลื้องวัลย์	 4194	 นางสาว	อแน๊ส	สุเรีย	 บาฮารูดิน	

4195	 นางสาว	อาภากรณ์	 สัญญะคุณ	 4196	 นางสาว	อินทีวร	 ไพบูลย์รัตน์

4197	 นาย	กฤตาคม	 เรืองกิจภิญโญ	 4198	 นาย	ชนสรณ์	 ลิ่มคำา 

4199	 นาย	ชนินทร์	 จรูญศักดิ์	 4200	 นาย	ชยางกูร	 เพ็ชรหัสนะโยธิน

4201	 นาย	ณัฐกานต์	 ซอโฉม	 4202	 นาย	ทัศน์พล	 แสงทับ	

4203	 นาย	นราธิป	 ดำารงไทย	 4204	 นาย	ปัญจพัฒน์	 เปรมกิตติกาญจน์	

4205	 นาย	พีรพล	 บุญประดิษฐ์	 4206	 นาย	ภูริณัฐ	 อุดมชัยพร	

4207	 นาย	ลณัข	 เเสงเทศ	 4208	 นาย	วรภัทร	 อู่วณิชย์กุล	

4209	 นาย	วันเฉลิม	 ช่อผกา	 4210	 นาย	สวิตต์	 สวิพันธุ์

4211	 นาย	สหรัฐ	 จันทรชมชื่น	 4212	 นาย	สุขวิช	 ชาญณรงค์กุล	

4213	 นาย	อภิวัฒน์	 เพ็ญบูรณสันติ	 4214	 นาย	อภิสิทธิ์	 สุจีรกุลกิจ
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

4215	 นาย	วริศพล	 อุปไมย์

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

4216	 นางสาว	กัณญภัค	 จิระพัฒนากุล	 4217	 นางสาว	กัลยาภรณ์	 เพิ่มสุวรรณเจริญ	

4218	 นางสาว	เกสราพรรณ	 เนตรประไพกุล	 4219	 นางสาว	คนธนันท์	 วัฒนชาติวงศ์	

4220	 นางสาว	จิดาภา	 ดีเจริญกุล	 4221	 นางสาว	ณัฐธยาน์	 พึงเย็นชวนกุล	

4222	 นางสาว	ณัฐธิดา	 ทรัพย์สอน	 4223	 นางสาว	นุชนาฏ	 เสริมวรศิริ	

4224	 นางสาว	ปณิชา	 เมธาวิชิตชัย	 4225	 นางสาว	ปัทมพร	 ตระกูลเจริญ	

4226	 นางสาว	ภัทรนันท์	 ยงไสว	 4227	 นางสาว	ภัทรภร	 รุยาพร	

4228	 นางสาว	มณีรัตน์	 ทิพย์อักษร	 4229	 นางสาว	วรัมพร	 พงษ์รุจพร	

4230	 นางสาว	วศิณี	 คงศุภมานนท์	 4231	 นางสาว	วีรญา	 รัตนแพทย์	

4232	 นางสาว	ศรัญญา	 แสงหิรัญ	 4233	 นางสาว	โศภิตา	 รักงาม	

4234	 นางสาว	สิตานัน	 จุลเสน	 4235	 นางสาว	สุวินันท์	 ศรีมงคลธาราธร	

4236	 นางสาว	อภิสมา	 ถกลวิโรจน์	 4237	 นาย	ธีรรักษ์	 พิบูลศิริ	

4238	 นาย	พงศกร	 คณารักษ์	 4239	 นาย	ศิวภูมิ	 ซื่อสัตย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

4240	 นางสาว	กนกพร	 เรืองวรวัฒน์	 4241	 นางสาว	กมลชนก	 เหนี่ยงเเจ่ม	

4242	 นางสาว	กัญธริกา	 กาญจนะเดชะ	 4243	 นางสาว	กานต์ธีรา	 สายเสริมผล	

4244	 นางสาว	จิดาภา	 คุปต์พฤทธิ์พันธ์	 4245	 นางสาว	จิดาภา	 เห็นพิทักษ์	

4246	 นางสาว	ชนัญชิดา	 วิทวัสชุติกุล	 4247	 นางสาว	ชนาวรรณ	 เพ็ญศิริ

4248	 นางสาว	ชนิกานต์	 มาลัยทองแท้	 4249	 นางสาว	ชลธิชา	 ยวดยิ่ง

4250	 นางสาว	ชโลทร	 เนียมหอม	 4251	 นางสาว	ฐานีย์	 ธนาวุฒิศักดิ์

4252	 นางสาว	ฐาปนิตตา	 แก้วพรหม	 4253	 นางสาว	ฐิติรัตน์	 ภูรีปิยกันต์

4254	 นางสาว	ดลพร	 คำาพิมูล	 4255	 นางสาว	ทักษพร	 พันธุ์ดี	
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4256	 นางสาว	ธันยา	 ตันสุธิรพงษ์	 4257	 นางสาว	นภชนก	 คุ้มภัยรัตน	

4258	 นางสาว	นภัสกร	 ชะยะ	 4259	 นางสาว	นฤชล	 นฤชาญภัทรัฐ	

4260	 นางสาว	นันท์นภัส	 ปัญญาเชาว์โรจน์	 4261	 นางสาว	น้ำาทิพย์	 ควรหา	

4262	 นางสาว	เบญญาภา	 วัฒนาพูนสิน	 4263	 นางสาว	ปภาวี	 วีระปรศุ	

4264	 นางสาว	ปวีณา	 พงศ์ธนาวรานนท์	 4265	 นางสาว	ปาริฉัตร	 เบญญากุลวิวัฒน์	

4266	 นางสาว	ปาริชา	 วิมลธนาชัย	 4267	 นางสาว	ปุณยวีร์	 องค์สรานนท์

4268	 นางสาว	เปมิกา	 สุวรรณทวีสุข	 4269	 นางสาว	พรปวีณ์	 ไชยมงคลคุณาสิน	

4270	 นางสาว	พรปวีณ์	 ยินดี	 4271	 นางสาว	พรรณวดี	 โฉมวัฒนา

4272	 นางสาว	พิมพกานต์	 อมศิริ	 4273	 นางสาว	พิราภรณ์	 มาริษชัย

4274	 นางสาว	พิศริยาภรณ์	 ทาบทอง	 4275	 นางสาว	ภทรพร	 วงษ์จันทร์	

4276	 นางสาว	ภารดี	 ชินอุดมวงศ์	 4277	 นางสาว	มะสิรี	 เทพสุธรรมรัตน์	

4278	 นางสาว	มุตตา	 วิชัยสุทธิกุล	 4279	 นางสาว	รัญชิดา	 เบญจอริยกุล	

4280	 นางสาว	ลลิตา	 มลิจันทร์	 4281	 นางสาว	วรินทร	 เอี่ยมเจริญ	

4282	 นางสาว	วรินทรา	 ขันศิริ	 4283	 นางสาว	วลัยพร	 รักเพ็ง	

4284	 นางสาว	ศลิษา	 กระเทศ	 4285	 นางสาว	ศศิเพ็ญพัฒน์	 ศาตะมาน	

4286	 นางสาว	ศศิวรินทร์ธร	 แนววรรณ	 4287	 นางสาว	ศิรดา	 หฤทัยพันธน์	

4288	 นางสาว	ศุภลักษณ์	 วงศาโรจน์	 4289	 นางสาว	สุภัชชา	 วังมะนาว	

4290	 นางสาว	อรอัมพา	 บูรณฤกษ์	 4291	 นางสาว	อริยา	 เกา	

4292	 นางสาว	อรุศา	 นิลรัตน์สุวรรณ	 4293	 นางสาว	อัจจิมา	 รมณีย์กชกร	

4294	 นางสาว	อาทิมา	 องอาจ	 4295	 นาย	กรฤทธิ์	 ธีรวศิน	

4296	 นาย	กรินทร์	 พงษ์สวัสดิ์	 4297	 นาย	กฤติน	 เสมคำา 

4298	 นาย	กวิน	 บุญชูวิทย์	 4299	 นาย	โฆษิต	 ภัทรสุภฤกษ์	

4300	 นาย	ฉันทัช	 เกษมสันตินาวิน	 4301	 นาย	ชยากร	 กนิษฐานนท์	

4302	 นาย	ณัฐพงศ์	 อยู่สุข	 4303	 นาย	ณัฐพล	 ยั่งยืน	

4304	 นาย	ทีปต์	 ทวีตระกูลสุข	 4305	 นาย	ธนเทพ	 ณ	ไทร	

4306	 นาย	นนทพัทธ์	 เมืองช้าง	 4307	 นาย	พฤทธิพร	 เพลินบรรณกิจ	

4308	 นาย	พิชญุตม์	 พรมสุวรรณ์	 4309	 นาย	ภาษิต	 พร้อมนำาพล 

4310	 นาย	สกรรจ์	 เสมอเหมือน	 4311	 นาย	สุพิพัฒน์	 จัตวานิล	

4312	 นาย	อนุวัต	 จันทนพันธ์
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ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

4313	 นางสาว	จิดาภา	 ทิพยทยารัตน์	 4314	 นางสาว	จิตตานันท์	 ศิลป์สกุลสุข

4315	 นางสาว	ธนิการ์	 โชติมานนท์	 4316	 นางสาว	ธิรดา	 โพธิ์มงคล	

4317	 นางสาว	ธีรารัตน์	 งามเจริญรุจี	 4318	 นางสาว	นิฤมล	 ตันกุล	

4319	 นางสาว	ปนิสา	 ทรงภักดี	 4320	 นางสาว	ปภาวรินทร์	 ผโลศิลป์	

4321	 นางสาว	ปภาอร	 อมาตยกุล	 4322	 นางสาว	ปวีณนุช	 บัวมี

4323	 นางสาว	ปัณณ์รามิล	 เจนนพกาญจน์	 4324	 นางสาว	พรรณนิภา	 วัลลา	

4325	 นางสาว	ภัทรดา	 ภักดีศุภฤทธิ์	 4326	 นางสาว	ภาวิดา	 เสรีนิราช	

4327	 นางสาว	เมธาวี	 ช่อมณี	 4328	 นางสาว	ลลิตา	 ตุงคะเศวต	

4329	 นางสาว	วรัมพร	 เล้าประกิจเจริญพร	 4330	 นางสาว	วิทุพร	 แซ่น้า	

4331	 นางสาว	สิริพร	 เขียวสุทธิ	 4332	 นางสาว	อัญชุลี	 มโนวงศ์	

4333	 นางสาว	อัญพัชญ์	 ศิรธนะเศรษฐ์	 4334	 นางสาว	อาภา	 สราญจิตร์	

4335	 นาย	กษิดิศ	 ธรณไพบูลย์	 4336	 นาย	ชวกร	 เทพรักษ์	

4337	 นาย	ณัชฐกิตต์	 ห้วยหงษ์ทอง	 4338	 นาย	ธนกร	 วิริยา	

4339	 นาย	ธนพล	 ประดิษฐ์กนก	 4340	 นาย	ปริธัช	 สุภาภรณ์	

4341	 นาย	ปัณณพัฒน์	 ดอนงาม	 4342	 นาย	พัทธานนท์	 วิสาโรจน์

4343	 นาย	มนัสนันท์	 โกวิททวีเกียรติ	 4344	 นาย	ศุภกานต์	 เกษมศานต์ธีรกุล

4345	 นาย	อลงกรณ์	 อัมมวงศ์จิตต์

    
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์

4346	 นางสาว	กรกนก	 ศักดากรกุล	 4347	 นางสาว	เขมจิรา	 จินตนาพากานนท์	

4348	 นางสาว	จรีภรณ์	 นิทัศน์ชุติกุล	 4349	 นางสาว	ชนนิกานต์	 รอดศรี	

4350	 นางสาว	ดวงธิดา	 วงศ์ประทีป	 4351	 นางสาว	ธวัลรัตน์	 กันหาภัย	

4352	 นางสาว	ธัญญารัตน์	 เทียมคำา	 4353	 นางสาว	บุษราคัม	 คลอวุฒิวัฒน์

4354	 นางสาว	เบญจรัตน์	 เดชโบราณ	 4355	 นางสาว	ปิยะพร	 กุลภิญญากรณ์	

4356	 นางสาว	พาศิกา	 ยอดเวียน	 4357	 นางสาว	พิชามญชุ์	 รัชนิวัตร

4358	 นางสาว	ศราวดี	 กุลยดุลย์	 4359	 นางสาว	ศุภนิดา	 ลาภเลิศสุข

4360	 นางสาว	อรวิภา	 สกุลทวีธรรม	 4361	 นาย	ชคัทพล	 เสียบแหลม	

4362	 นาย	ชนสรณ์	 บัวศรี	 4363	 นาย	ชวโรจน์	 จังปีติทัศน์

4364	 นาย	ชัยนันท์	 เครือแก้ว	 4365	 นาย	ณัฐชนน	 ลิ้มประเสริฐ	

4366	 นาย	ณัฐดนัย	 ปรมาธิกุล	 4367	 นาย	ธนกร	 โพธิ์ศรีทอง	
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4368	 นาย	ธนพนธ์	 บุญเวโรจน์กุล	 4369	 นาย	ธนวัฒก์	 หรินทร์วรรบ	

4370	 นาย	ธนวิชญ์	 ริ้วรุจา	 4371	 นาย	ธัญญพงษ์	 ผ่องแผ้ว	

4372	 นาย	นครินทร์	 ศรีภวพร	 4373	 นาย	นราวิชญ์	 คันธารักษ์	

4374	 นาย	นัฐพงษ์	 ศรีสวัสดิ์	 4375	 นาย	ปกรณ์	 อินต๊ะแสน	

4376	 นาย	ปฏิภาณ	 เกิดสุคนธ์	 4377	 นาย	ปฐวี	 ชัยเดชาภินันท์	

4378	 นาย	ปภังกร	 เปี่ยมพิริยกุล	 4379	 นาย	พจบดินทร์	 แหวนทอง	

4380	 นาย	พิชชากร	 อัจฉริยะกิติสกุล	 4381	 นาย	ภคนันท์	 จุลเสน	

4382	 นาย	ภูมิ	 สังฆรังษี	 4383	 นาย	ยศวรรธน์	 สวัสดิ์ล้น	

4384	 นาย	รชฏ	 ศิริสุริยบวรกุล	 4385	 นาย	วรสิทธิ์	 นิพัทธ์ธรรมกุล	

4386	 นาย	วริศ	 วัฒนานุกูล	 4387	 นาย	ศุภกรณ์	 บินยูซบ	

4388	 นาย	ศุภกิจ	 ทองประสิทธิ์	 4389	 นาย	ศุภดิตถ์	 จิตติรัตน์วัฒนา

4390	 นาย	สรายุทธ	 หมัดร่วม	 4391	 นาย	อนวัช	 พงษ์สว่างงาน

    
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

4392	 นางสาว	กนกวรรณ	 เลิศสรรพสุข	 4393	 นางสาว	กัญญารัตน์	 ดังดี

4394	 นางสาว	กิตติยา	 เอนกทรัพย์	 4395	 นางสาว	ชนินาถ	 สอนจรูญ	

4396	 นางสาว	ณภัทร	 จูอุทัยตระกูล	 4397	 นางสาว	ณัฐพร	 หาญชัยภา	

4398	 นางสาว	ธัญญพร	 ส่องสว่าง	 4399	 นางสาว	พรทิพย์	 ทองทับ	

4400	 นางสาว	พีรตา	 ดำารงค์ฤทธิ์	 4401	 นางสาว	ฤดีธร	 นิรัชกิตติธร	

4402	 นางสาว	วราภรณ์	 สุภาภา	 4403	 นางสาว	สุพิชชา	 ทวีกิจถาวร	

4404	 นางสาว	โสภิดา	 วาศิฏฐิตานนท์	 4405	 นาย	กร	 ไพโรจน์

4406	 นาย	จิรัฏฐ์	 ธนวัฒน์มงคล	 4407	 นาย	เจนรินทร์	 มีธง	

4408	 นาย	ชญานนท์	 จันทวี	 4409	 นาย	ชาคริต	 เนียมเตียง

4410	 นาย	ณัฐภัทร	 ขาวผ่อง	 4411	 นาย	ณัฐสิทธิ์	 กุมภะ	

4412	 นาย	ทนงศักดิ์	 ท้าวนู	 4413	 นาย	ทีฆาวุฒิ	 กิจรุ่งเรืองไพศาล

4414	 นาย	ธนกฤต	 ผลแจ้ง	 4415	 นาย	ธนพล	 บรรจุ	

4416	 นาย	ธนภัทร	 แก้วสมศรี	 4417	 นาย	ธนาธิป	 รุ่งเศรษฐี

4418	 นาย	ธเนศพล	 เปาทอง	 4419	 นาย	นรันดรสิทธิ์	 อัมภาพันธุ์กิจ

4420	 นาย	ปรเมศวร์	 พิสิฐโสภากร	 4421	 นาย	พันธุ์พีระ	 บุญศิริ	

4422	 นาย	พิชญุตม์	 รชตวิริยะกุล	 4423	 นาย	มนตริวัต	 สุวรรณน้อย	

4424	 นาย	ศักรพงศ์	 เหลืองวิไล	 4425	 นาย	ศิรภัทร	 สุขประเสริฐ	

4426	 นาย	สรวิศ	 พงค์เพิ่มกิจวัฒนา	 4427	 นาย	สิทธิชัย	 สนธยานานนท์

4428	 นาย	เสกสรร	 มั่นสกุล	 4429	 นาย	อนวัช	 ก้องเจริญกิจ	

4430	 นาย	อนวัช	 จารุสมานจิต	 4431	 นาย	อิทธิพล	 ดีนาค
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สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

4432	 นางสาว	ณัฐนรี	 ยศยิ่ง	 4433	 นางสาว	นันทิชา	 ปิติเลิศ	

4434	 นางสาว	พัชราภรณ์	 พวงสมบัติ	 4435	 นางสาว	ศวิตา	 ศีลตระกูล	

4436	 นางสาว	ศุภิสรา	 ธีระชีพ	 4437	 นางสาว	สุชานาฎ	 จารุจันทนากุล	

4438	 นางสาว	สุธัญญา	 หาญสุโพธิพันธ์	 4439	 นางสาว	อนลัส	 จันทร์เที่ยง	

4440	 นาย	กฤษฏิ์สมัชญ์	 เอื้อละพันธุ์	 4441	 นาย	จิรภัทร	 มีกังวาล	

4442	 นาย	จิรายุ	 เจ้งวัฒนพงศ์	 4443	 นาย	ฉัตรพล	 บัววรรณ์

4444	 นาย	ชญานนท์	 ทองเกลี้ยง	 4445	 นาย	ณชพล	 เหลืองวุฒิธรรม	

4446	 นาย	ณัฐพล	 ศรีสุภาวดี	 4447	 นาย	ธีรนนท์	 แก้วสถิตย์วงศ์	

4448	 นาย	ปารินทร์	 แก้วยวน	 4449	 นาย	ภีร์รา	 ดิษฐากรณ์	

4450	 นาย	รักษิต	 อภินันทกุลชัย	 4451	 นาย	วัชรพงศ์	 ทิพย์มณเฑียร	

4452	 นาย	วีรนนท์	 ยังเจริญยืนยง	 4453	 นาย	วีรพงศ์	 ตู้พิจิตร์	

4454	 นาย	เสฎฐวุฒิ	 เรืองวัฒนาภรณ์	 4455	 นาย	อชิระ	 สุตสุนทร	

4456	 นาย	อเนชา	 ปีตาสัย

    
สาขาวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

4457	 นางสาว	จริยาภรณ์	 ลีลาวุฒิกร	 4458	 นางสาว	จารุวรรณ	 ผลยิ่ง

4459	 นางสาว	จุลีลักษณ์	 พรมโพธิ์	 4460	 นางสาว	ชาติณา	 ปิลันธนดิลก	

4461	 นางสาว	ฐิติพร	 แอ้นชัยภูมิ	 4462	 นางสาว	ณัฐณิชา	 พุกสุข	

4463	 นางสาว	นนทวรรณ	 ศรีคำาฝั้น	 4464	 นางสาว	นภาภัทร	 เรืองฤทธิ์	

4465	 นางสาว	นัทธมน	 เจริญปัญญาวุฒิ	 4466	 นางสาว	ปาลิตา	 มานชู	

4467	 นางสาว	พจีกานต์	 อนันตชัยฤทธิ์	 4468	 นางสาว	พชรพินทร์	 ภู่เพชร	

4469	 นางสาว	พักตร์พริ้ง	 หมีปาน	 4470	 นางสาว	เมญาดา	 กล่อมสูงเนิน	

4471	 นางสาว	ศศิกมล	 พึ่งเกษม	 4472	 นางสาว	สุวรรณี	 ศรีสวัสดิ์	

4473	 นางสาว	อลิสรา	 ขจรวิทยา	 4474	 นางสาว	ไอลดา	 เคอาร์	

4475	 นาย	จิรเมธ	 เสนะวัต	 4476	 นาย	ณัฐชนน	 รามัญอุดม

4477	 นาย	พิชญนันท์	 ตันสิน	 4478	 นาย	สกลวัศ	 บุญเต็ม	

4479	 นาย	อรรควีร์	 ระวิรังษีอรุณ	 4480	 นาย	อัทธนีย์	 โตคีรี

    
สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

4481	 นางสาว	กรชนก	 ฐากูรภูมิ	 4482	 นางสาว	กฤชญา	 จตุรภัทร์

4483	 นางสาว	กันตินันท์	 สิริธรรมานุวงค์	 4484	 นางสาว	กุลภัสสรณ์	 ศรีเสริมโภค	

4485	 นางสาว	จิรสุดา	 สว่างเนตร	 4486	 นางสาว	ชญานี	 โชติสุขรัตน์	

4487	 นางสาว	ฐิติชญาน์	 วรากุลธนเศรษฐ์	 4488	 นางสาว	ณัฐณิชา	 เหลืองวนิชประภา	
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4489	 นางสาว	ธนาพร	 สนิกวาที	 4490	 นางสาว	พัชรพร	 ยิ้มภากรณ์	

4491	 นางสาว	ลักษมณ	 ใจเที่ยง	 4492	 นางสาว	วีร์รดา	 อมรพิทักษ์พันธ์	

4493	 นางสาว	ศศิมา	 หนูคง	 4494	 นางสาว	สุพัตรา	 ธีระเมฆ	

4495	 นางสาว	อัสนียา	 พึ่งเขื่อนขันธ์	 4496	 นาย	กฤตยชญ์	 เบญจวัง	

4497	 นาย	คณินบดี	 กาลวิโรจน์	 4498	 นาย	ชนะพล	 อยู่แจ่ม	

4499	 นาย	ชานน	 เอี่ยมสอาด	 4500	 นาย	ภีร์ณัฐ	 พานิช

4501	 นาย	ภูริษ	 สุวรรณณะษา	 4502	 นาย	ภูวณัฐ์	 สกุลวัฒนพงศ์	

4503	 นาย	ภูวเดช	 พงศ์ธิติ	 4504	 นาย	ศิวกร	 ชุมภูทอง	

4505	 นาย	ศิวกร	 ลออพิสุทธิ์	 4506	 นาย	สิรภพ	 วิเศษนันท์	

4507	 นาย	สุขเชฏ	 คงสินธุ์	 4508	 นาย	เหมือนเมฆ	 ศรียาภัย

    
สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

4509	 นางสาว	กฤติยา	 บุณยพิพิธ	 4510	 นางสาว	กาญจนา	 พงศ์พันธุ์ลักษณ์

4511	 นางสาว	กุลภัสสร์	 กิตติพิชัย	 4512	 นางสาว	กุลยา	 ตั้งเรือนรัตน์

4513	 นางสาว	จรีลักษณ์	 เกียรติ์เอกภพ	 4514	 นางสาว	จันทกานต์	 ศรุตพิพัฒน์

4515	 นางสาว	จันทนี	 ไซรลบ	 4516	 นางสาว	ธนกร	 ผลพยุง	

4517	 นางสาว	ธัญญา	 จันทรสมัย	 4518	 นางสาว	ธีมาพร	 ยี่หล้า

4519	 นางสาว	เนติกานต์	 สุขอนันต์	 4520	 นางสาว	บุณยรัตน์	 แซ่โง้ว

4521	 นางสาว	เบญญาภา	 คุ้มเดชาวัฒน์	 4522	 นางสาว	พรชนก	 สุริวรรณ์	

4523	 นางสาว	พรนภา	 มหาชนะกุล	 4524	 นางสาว	พัชรา	 วงษ์แก้ว	

4525	 นางสาว	พาขวัญ	 เกตุครื้น	 4526	 นางสาว	มุกรดา	 รวดเร็ว	

4527	 นางสาว	เมธาวี	 ทองเวส	 4528	 นางสาว	รัตนชาติ	 ทิพย์โท

4529	 นางสาว	ลักษณา	 ชัยชนะ	 4530	 นางสาว	วรางค์ฑิตา	 วิริยะศิริกุล

4531	 นางสาว	วิรัลพัชร	 เจียมสว่างพร	 4532	 นางสาว	ศศิชา	 กาญจนัมพะ	

4533	 นางสาว	ศุภรานันท์	 ศรีสรสิทธิ์	 4534	 นางสาว	ศุภลักษณ์	 จันทร์พึ่งสุข

4535	 นางสาว	สรัลชนา	 ลิ้มพรชัยเจริญ	 4536	 นางสาว	สุกัญญา	 ลิ้มสกุล	

4537	 นางสาว	สุธิมา	 เมี้ยนกลาง	 4538	 นางสาว	อสมา	 มานะจิตต์

4539	 นาย	กิตติพงศ์	 ชัยวิทิตวาณิชย์	 4540	 นาย	ฐิติพงศ์	 อัศวเลิศสมจิต

4541	 นาย	ณัฐนนท์	 ลิ่มสุวรรณ	 4542	 นาย	ณัฐพร	 สุจิรกุล	

4543	 นาย	ธนกฤษ	 ชัยเบญจกุล	 4544	 นาย	ธนภัทร	 ควนสุวรรณ	

4545	 นาย	นวภูมิ	 นฤนาทดำารงค์	 4546	 นาย	วัชรพล	 กิจเกียรติ์	

4547	 นาย	ศิวกร	 สิทธินันท์	 4548	 นาย	สุทธิกานต์	 สุจริตกุล
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สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

4549	 นางสาว	กรองฤทัย	 จุลานนท์	 4550	 นางสาว	กุมุทนาถ	 จันทร	

4551	 นางสาว	จิดาภา	 ฤทธิ์เฉลิม	 4552	 นางสาว	จิรญา	 สรรพนรเศรษฐ์	

4553	 นางสาว	จุฑามณี	 บรรดาศักดิ์	 4554	 นางสาว	ชลธิชา	 จันทร์หลง	

4555	 นางสาว	ฐิตาพร	 มีสัจจี	 4556	 นางสาว	ณัฐธิดา	 ธนดลฤทธา	

4557	 นางสาว	ประภากร	 บุตรไทย	 4558	 นางสาว	พรพรรณ	 จิตรพานิชเจริญ	

4559	 นางสาว	พิมพกานต์	 กองสงฆ์	 4560	 นางสาว	เพ็ญรัตน์	 พฤทธิราชวิทยา

4561	 นางสาว	ยุวภรณ์	 อิ่มเอิบปฐม	 4562	 นางสาว	ยูมิโกะ	 สุชิยะ	

4563	 นางสาว	รชนิศ	 มามีเกตุ	 4564	 นางสาว	ลักษิกา	 เครือรัตนชัย	

4565	 นางสาว	วรัญญา	 เจนขจร	 4566	 นางสาว	วิมพ์วิภาดา	 สิงห์โห	

4567	 นางสาว	วิมลิน	 จิวะกุล	 4568	 นางสาว	สุวัจนี	 ไทยสยาม	

4569	 นางสาว	อริสรา	 โรจนานัญญ์	 4570	 นางสาว	อรุณโรจน์	 ศรีไกรไทย

4571	 นางสาว	อันทริกา	 เตชศรีศักดิ์สกุล	 4572	 นาย	กรวิชญ์	 ปัญจเทพ

4573	 นาย	จักรภพ	 ปานมี	 4574	 นาย	จิรวัฒน์	 อัศยาพร	

4575	 นาย	ชลภัทร	 ปิยะชโลทร	 4576	 นาย	ชินพรรธน์	 บุญล้อมทรัพย์	

4577	 นาย	ทัศศิระ	 พรมท้าว	 4578	 นาย	เผ่าพงษ์	 ชำานาญไพร 

4579	 นาย	พงศภัค	 ฟักเขียว	 4580	 นาย	พชร	 ฉัตรสกุลวงศ์

4581	 นาย	ฤทธิพล	 เจริญวิทย์ขจร	 4582	 นาย	สิทธา	 สิทธิเจริญรัตน์

4583	 นาย	อัศวิน	 ทรงศิริทัตต์	 4584	 นาย	โอฬาร	 วรทวีธำารง

    
สาขาวิชาการแสดงและกำากับการแสดงภาพยนตร์

4585	 นางสาว	กชกร	 มรกตเกรียงไกร	 4586	 นางสาว	ขวัญสกล	 กาญจนพาสน์

4587	 นางสาว	พิมพ์ลพัฒ	 สุรพันธ์	 4588	 นางสาว	ภัทรกร	 แก้วทิพยเนตร์	

4589	 นางสาว	ภาวิชญ์ตรี	 ช้างเสน	 4590	 นางสาว	รินรดา	 กู้สกุล	

4591	 นางสาว	สราลี	 อุ้ยดวงดี	 4592	 นางสาว	สิรินทร์	 สีมาสมิทธ์	

4593	 นางสาว	สุภาภรณ์	 ขำาเจริญ	 4594	 นาย	กร	 คุณาธิปอภิสิริ

4595	 นาย	จิรายุ	 ละอองมณี	 4596	 นาย	เจษฏาวุฒิ	 ศรีแก้ว	

4597	 นาย	ชลธร	 รตนะวงศกร	 4598	 นาย	ฐณนน	 อิชยาธิคุณ	

4599	 นาย	ฐาฬ์	 กุณฑลบุตร	 4600	 นาย	ณพวัฒน์	 ศรีทองสุข	

4601	 นาย	ณัฏฐ์ภพ	 เตชะเบญจรัตน์	 4602	 นาย	ธราธิป	 อนันตชัย	

4603	 นาย	ธิติพล	 โรจนโรวรรณ	 4604	 นาย	ปารุจ	 รุ่งโรจอมรกุล	

4605	 นาย	พัชรณัฐ	 มุมบ้านเซ่า	 4606	 นาย	พีทวัส	 สุดทางธรรม
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

4607	 นางสาว	ชนานันท์	 อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 4608	 นางสาว	ณัฐชยา	 มหาวิริยะกุล	

4609	 นางสาว	พิมพ์เพชร	 พูลเทเวศร์	 4610	 นางสาว	ลักษิดา	 เตชะคงคา	

4611	 นางสาว	วราภรณ์	 เต็มภักดี	 4612	 นางสาว	วัชรี	 พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา	

4613	 นางสาว	สุคนธา	 สุขพิชญกานต์	 4614	 นางสาว	อัจจนา	 ม่วงสุข	

4615	 นาย	ณัฐวัตร	 สุวิทยะศิริ	 4616	 นาย	ธนัชญ์	 พุ่มพวง	

4617	 นาย	ยศธวัช	 ฐิติรัตน์สกุล	 4618	 นาย	วรศักดิ์	 กุนเมืองใจ	

4619	 นาย	สุทธิภัทร	 สุขสม	 4620	 นาย	อนิรุทธ์	 มาลัย

เศรษฐศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

4621	 นางสาว	กชกร	 ทิพวรรณ	 4622	 นางสาว	กุลวรางค์	 สุขสิงห์	

4623	 นางสาว	แขนภา	 ลาภเวโรจน์	 4624	 นางสาว	เจนจิรา	 พ่านศรีสกุล	

4625	 นางสาว	ณฐกานต์	 โสธนะ	 4626	 นางสาว	ณัฎฐา	 อิ่มใจ	

4627	 นางสาว	ณัฐกานต์	 รัถยาภิชาติ	 4628	 นางสาว	ณัฐกานต์	 สายเพ็ชร์	

4629	 นางสาว	ณัฐชลีพร	 ฮึงเสงี่ยมธนากร	 4630	 นางสาว	ณิชาภัทร	 วางกลอน	

4631	 นางสาว	ดลพร	 หมอกยา	 4632	 นางสาว	ธมนวรรณ	 มากระจัน	

4633	 นางสาว	นวลศิริ	 นาคน้อย	 4634	 นางสาว	นัทธมน	 เพ็ญดารา	

4635	 นางสาว	เบญจรัตน์	 โตแดง	 4636	 นางสาว	ปรีชญา	 ปานยิ้ม	

4637	 นางสาว	พัทธนันท์	 ทรัพย์เจริญ	 4638	 นางสาว	พิชชาวีร์	 ศรีสุขโข	

4639	 นางสาว	เพชรระริน	 พ่วงพุก	 4640	 นางสาว	เพิ่มสุข	 อภิอัตชัย	

4641	 นางสาว	มิ่งกมล	 พิพัฒน์สมุทร	 4642	 นางสาว	รติมา	 จัดประจง	

4643	 นางสาว	วทันยา	 ธุรภาคพิบูล	 4644	 นางสาว	สุชาดา	 ตั้งคุ้มวงศ์

4645	 นางสาว	สุทธิณี	 ทองแก้ว	 4646	 นางสาว	อภิสรา	 วงกต	

4647	 นางสาว	อาภาภัทร	 สุขวงษ์	 4648	 นาย	กิตติพศ	 อภิฤทธิ์ณรงค์	

4649	 นาย	ฐานทิพย์	 กมลบุตร	 4650	 นาย	ณพงศ์	 จันทร์ทอง	

4651	 นาย	ณัฐนิติชญ์	 ขันทีท้าว	 4652	 นาย	พงศธร	 พรวิศณุกูล	

4653	 นาย	วรวุฒ	 เกิดประวัติ
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เศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4654	 นางสาว	กมลวรรณ	 วิเชียร	 4655	 นางสาว	กมลวรรษน์	 คนดี	

4656	 นางสาว	กฤติธรณ์	 แฉล้มวารี	 4657	 นางสาว	จิตตานันท์	 เทียนวรรณ	

4658	 นางสาว	จินตหรา	 เริงสำาราญ	 4659	 นางสาว	จิรฉัตร	 กตัญญสูตร	

4660	 นางสาว	จิรประภา	 วงศ์ทองบาง	 4661	 นางสาว	จิราพร	 เพียรธรรม	

4662	 นางสาว	เจนจิรา	 คำาเมืองมูล	 4663	 นางสาว	ชนธิชา	 ช่วยดำารงค์ 

4664	 นางสาว	ชุติกาญจน์	 ศรีชู	 4665	 นางสาว	ณัฐชยา	 เลิศอนันต์	

4666	 นางสาว	ณัฐธิดา	 เณรยอด	 4667	 นางสาว	ณัฐรดา	 ฤทธิเกิด	

4668	 นางสาว	ณัฐรินทร์	 เสรีสำาราญกุล	 4669	 นางสาว	ดวงพร	 จิรายุเสถียรจินดา	

4670	 นางสาว	ดวงพร	 เอี่ยมสอาด	 4671	 นางสาว	ทิภากร	 แสงชัน

4672	 นางสาว	ธนพรรณ	 นาสมปอง	 4673	 นางสาว	ธนวรรณ	 ศักดิ์ขจรไกล	

4674	 นางสาว	ธนัชพร	 ประสมรส	 4675	 นางสาว	ธนัชพร	 หาญกาญจนสุวัฒน์	

4676	 นางสาว	ธนัญชนก	 วุฒิจันทร์	 4677	 นางสาว	ธัญณัฐ	 ช่วยชู	

4678	 นางสาว	ธารารักษ์	 ฟองมณี	 4679	 นางสาว	นุชจิรา	 สุขใส

4680	 นางสาว	เนติภรณ์	 จากประเสริฐ	 4681	 นางสาว	บัวศจี	 สุระประเสริฐ

4682	 นางสาว	บุณรดา	 สามารถ	 4683	 นางสาว	ประภาภรณ์	 อินทวงศ์	

4684	 นางสาว	ปรารถนา	 นาราษฎร์	 4685	 นางสาว	ปัทมา	 ชนะมาร	

4686	 นางสาว	พรรณทิวา	 ใจปลอด	 4687	 นางสาว	พรรณธิรา	 นวลจันทร์	

4688	 นางสาว	เพ็ญธนา	 สงวนพงษ์	 4689	 นางสาว	ภัทรภร	 เย็นแย้ม	

4690	 นางสาว	มิเรียม	 วุฒิสวัสดิ์	 4691	 นางสาว	มุกรวี	 แก้วละเอียด	

4692	 นางสาว	เมธินี	 วีรีรัตน์	 4693	 นางสาว	รัศมี	 แก้วมรกฎ	

4694	 นางสาว	ลลิตตา	 แสงวิมาน	 4695	 นางสาว	วนัสสา	 แดงน้อย	

4696	 นางสาว	วราภรณ์	 ด้วงพรม	 4697	 นางสาว	วสุนีย์	 อัญญโพธิ์	

4698	 นางสาว	วารินทร์	 ถาวรประดิษฐ์	 4699	 นางสาว	วิภาวะดี	 พรมสำาลี

4700	 นางสาว	วิมลพรรณ	 ขันติโกวิท	 4701	 นางสาว	วิรัญชนา	 ควรหา

4702	 นางสาว	วิสสุตา	 จำาเนียร	 4703	 นางสาว	สุดธิดา	 ภูตามาตย์	

4704	 นางสาว	สุทธิดา	 สุธาพาณิชย์	 4705	 นางสาว	สุมลณาฏ	 จิรปีติกุล	

4706	 นางสาว	สุรางคนา	 มิตรกูล	 4707	 นางสาว	อมรรัตน์	 ศรีคำา 

4708	 นางสาว	อัญชนา	 กิ่งจันทร์	 4709	 นางสาว	อัฐภิญญา	 สร้างตระกูล	

4710	 นาย	กฤตตฤณ	 ภพมงคลเลิศ	 4711	 นาย	กฤษดา	 ชุณห์กุล	

4712	 นาย	กุนต์นิพัทธ์	 ศิระมานะกุล	 4713	 นาย	จักราวุฒิ	 คำามงคล 
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4714	 นาย	ชยางกูร	 ธรรมิกบวร	 4715	 นาย	ชาคริตส์	 ปานผ่อง	

4716	 นาย	ชานนท์	 โลจนะรังรอง	 4717	 นาย	ณัชนนท์	 เวชกิจ	

4718	 นาย	ณัฐกิจ	 สัมมาคารวะ	 4719	 นาย	ถกลสิริ	 ทองน้อย	

4720	 นาย	ทศพล	 สุมังเกษตร	 4721	 นาย	ธนพล	 จิ๋วพัฒนกุล	

4722	 นาย	ธนวิชช์	 บุญชูวงศ์	 4723	 นาย	ธนากร	 รุ่งเรืองระยับกุล	

4724	 นาย	ธภัทร	 สุทธิวงศ์	 4725	 นาย	ธัญ	 แก้วส่งแสง	

4726	 นาย	นัฐพงษ์	 ปันสาร	 4727	 นาย	นิติธร	 พลอยทำา

4728	 นาย	นิธิป	 โรจน์ประสิทธิ์พร	 4729	 นาย	ปณชัย	 เชยอุบล	

4730	 นาย	ปวิณณ์	 ภูธนพัฒน์เมธา	 4731	 นาย	พีระพัฒน์	 บุญยงค์	

4732	 นาย	ภัทร	 กระฎุมพร	 4733	 นาย	ภีสเดช	 โตสวัสดิ์	

4734	 นาย	ภูมิณัฏฐ์	 ทองคำา	 4735	 นาย	ลัทธพล	 ทองเจียว

4736	 นาย	วงศธร	 หนูแสง	 4737	 นาย	วัชร	 ปาละนันทน์	

4738	 นาย	วัศพล	 วุฒิประเสริฐ	 4739	 นาย	วิชญ์ภาส	 ทิพยดาราพาณิชย์	

4740	 นาย	วีรภัทร	 สุขศรี	 4741	 นาย	ศุภชัย	 คงประจันทร์	

4742	 นาย	ศุภณัฐ	 ก้อนศิลา	 4743	 นาย	ศุภศิลป์	 วงศ์ประสาร	

4744	 นาย	สิทธิกร	 ทิพย์นาวา	 4745	 นาย	เอกกร	 ปีติวรภัทร
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

4746	 นางสาว	ชญานี	 วิวิธเกยูรวงศ์	 4747	 นางสาว	ญาณิศา	 รัตนไพศาลกิจ	

4748	 นางสาว	ณัฐรดี	 สุนทรภักดี	 4749	 นางสาว	ธวัลรัตน์	 บุญช่วยชู	

4750	 นางสาว	วรรณวิภา	 ประทุมานนท์	 4751	 นางสาว	วิชุนันท์	 ลีวรรณ์	

4752	 นาย	ภูมินทร์	 มูลสาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

4753	 นางสาว	กนกพร	 วัชรวรธิษศ์	 4754	 นางสาว	ณัฐธิดา	 มีนิลดี	

4755	 นางสาว	นันทนา	 อันชนะ	 4756	 นางสาว	ปฏิญญา	 ไตรนาค	

4757	 นางสาว	ปภาวรินท์	 แสงชัยทิพย์	 4758	 นางสาว	ปุณญาพร	 แสงนวล	

4759	 นางสาว	พุทธมาศ	 รอดเสียงล้ำา	 4760	 นางสาว	รุ่งฟ้า	 พิมลศรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

4761	 นางสาว	กชพร	 มัณยากาศ	 4762	 นางสาว	กัญญาวีร์	 นพวิง	

4763	 นางสาว	จิดาภา	 วารนิช	 4764	 นางสาว	ฐิตินันท์	 เศรษฐสถาพร	

4765	 นางสาว	ณัฐชยาพร	 ดิลกพัฒน์วานิช	 4766	 นางสาว	ณัฐนรี	 ทรงเจริญ	

4767	 นางสาว	ณิชาบลู	 กลิ่นสมิทธิ์	 4768	 นางสาว	ทิพาพร	 จอมเกตุ	

4769	 นางสาว	ธนภรณ์	 โชติพรม	 4770	 นางสาว	ธนาภรณ์	 พงษ์ศิริยะกุล	

4771	 นางสาว	ธิตินัฏ	 ขาวสนิท	 4772	 นางสาว	นรสรณ์	 ชัยอิทธิพรวงศ์	

4773	 นางสาว	ปานใจ	 บูรพนาวิบูลย์	 4774	 นางสาว	พชรพร	 ทองปิ่น	

4775	 นางสาว	พรธิดา	 รัตนานุวัติ	 4776	 นางสาว	พฤษภาพร	 ถึงจุ้ย	

4777	 นางสาว	พัชทิชา	 ธีรเนติพงศ์	 4778	 นางสาว	พัทธนันท์	 กำาลังเอก 

4779	 นางสาว	พันธุ์ทิพา	 วะหาโร	 4780	 นางสาว	เพชรน้ำาหนึ่ง	 ฟ้างามวงศ์	

4781	 นางสาว	เฟื่องกมล	 ไวว่อง	 4782	 นางสาว	มนัชชา	 ศรีสุวรรณ

4783	 นางสาว	มาริสา	 รอมาลี	 4784	 นางสาว	ยุพารัตน์	 บุญศรี	

4785	 นางสาว	วรางคณา	 วรรณบวร	 4786	 นางสาว	วิรากานต์	 ไตละนันทน์	

4787	 นางสาว	วีรวรรณ	 กิตติวัฒนางกูร	 4788	 นางสาว	ศริญญา	 ศรีวงษ์ญาติดี	

4789	 นางสาว	ศศิชา	 ขันตี	 4790	 นางสาว	ศศิมณ	 วิจิตรานุสรณ์	
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4791	 นางสาว	ศิกรนรินท์	 เพิ่มพัฒน์ธนกร	 4792	 นางสาว	ศุภางค์	 ฟักเขียว	

4793	 นางสาว	สินีนาฎ	 ไตรสินธุ์	 4794	 นางสาว	เหมาภรณ์	 เตชธรรมรักข์	

4795	 นางสาว	อรุณวดี	 สุขชุ่ม	 4796	 นางสาว	อันธิกา	 อัศวปรีชา	

4797	 นางสาว	อุซัยนี่	 กะหละหมัด	 4798	 นาย	กษิเดศ	 สุวรรณชีพ	

4799	 นาย	กันตชัย	 เปรมทวีสุข	 4800	 นาย	จักรพันธ์	 ตันติอมรพงษ์

4801	 นาย	จิรวัฒน์	 วงศ์ศิริเดชชัย	 4802	 นาย	ปองพล	 ทองธรรมชาติ	

4803	 นาย	ภัทรพงษ์	 เลิศล้ำา	 4804	 นาย	ภัทฤทธิ์	 บุญสูง	

4805	 นาย	ภาณุพัฒน์	 ปานมณี	 4806	 นาย	ภานุวัฒน์	 บุตรฉม้อย	

4807	 นาย	วนวิทย์	 ปิ่นทอง	 4808	 นาย	วีรวัชร์	 ธนิพัฒน์วรกิจ

    
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

4809	 นางสาว	กฤติกา	 วัจนะสวัสดิ์	 4810	 นางสาว	กวินณา	 หมัดนุรักษ์

4811	 นางสาว	คัชลี	 กรณีศักดิ์	 4812	 นางสาว	จุฑาทิพย์	 เจ้าวันนะ	

4813	 นางสาว	ชไมพร	 บัญญัติ	 4814	 นางสาว	ชุติมา	 จิตตริยพงศ์

4815	 นางสาว	ญาสุมินทร์	 นิลพฤกษ์	 4816	 นางสาว	นภัสวรรณ	 ทองกี่	

4817	 นางสาว	เบญญา	 แพงจันทร์ศรี	 4818	 นางสาว	ปนัดดา	 บุญวงค์	

4819	 นางสาว	พรพิมล	 จันทร์อ่อน	 4820	 นางสาว	พรีมพรรณ	 หินเทา	

4821	 นางสาว	วรรษมน	 พึ่งเนตร์	 4822	 นางสาว	วริษฐา	 เศศะเทศานนท์	

4823	 นางสาว	วีรดา	 ธีรพัฒนพงศ์	 4824	 นางสาว	ศตพร	 ศิริชัย	

4825	 นางสาว	ศศิประภา	 สิทธิโชติ	 4826	 นางสาว	สิริกาญจน์	 เพ็งบุปผา	

4827	 นางสาว	อักษราภัค	 ทองอินทร์	 4828	 นางสาว	อัณยาวีย์	 จุ้ยศรีแก้ว

4829	 นาย	คเณศ	 รอดพูล	 4830	 นาย	จุนพัฒน์	 ระบือพิน	

4831	 นาย	ประมณฑ์	 รวมรัตนสิน	 4832	 นาย	เพิ่มพล	 เสียงดัง	

4833	 นาย	ภาณุจรัส	 บุตรกันหา	 4834	 นาย	ฤทธิพร	 อรุณรัศมีเรือง	

4835	 นาย	เวโรจน์	 เวสสุนทรเทพ	 4836	 นาย	สาริษฐ์	 สุขวัฒนจรูญ

    
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

4837	 นางสาว	กมลวรรณ	 ลิ่มขจรเกียรติ	 4838	 นางสาว	กัญญาวีร์	 เลิศยะโส	

4839	 นางสาว	จริยา	 สารีรอด	 4840	 นางสาว	จินดาพร	 ซิ้มประเสริฐ	

4841	 นางสาว	ทักษิณา	 เพ็งธรรม	 4842	 นางสาว	เบญจมาภรณ์	 ครุฑมีชัย	

4843	 นางสาว	พรทิพย์	 นานหล้า	 4844	 นางสาว	ภัสริน	 หัทยาภิชาติ

4845	 นางสาว	วีรวรรณ	 ลำาดับศรี	 4846	 นางสาว	ศศิวิมล	 เสริมโสภณ

4847	 นาย	ธีระพล	 ปัญญา
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

4848	 นางสาว	พิมพ์วิภา	 ศรีชลวงศ์	 4849	 นาย	อรรณพ	 เยื้องไธสง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม

4850	 นางสาว	กฤตนพรรณ	 ดีนิสัย	 4851	 นางสาว	กฤษวรรณ	 ประทุมศรี

4852	 นางสาว	จันทร์ทิพย์	 เผือกร่มโพธิ์	 4853	 นางสาว	จุฬารัตน์	 หมู่สกุลชัย	

4854	 นางสาว	นภาพร	 ไตรสรณะพงษ์	 4855	 นางสาว	นันทิญา	 นาคปุนบุตร	

4856	 นางสาว	เพชรไพลิน	 สรงเนย	 4857	 นางสาว	ภัทราพร	 ง่วนบรรจง	

4858	 นางสาว	รัชนีกร	 หอมดวงสี	 4859	 นางสาว	ลัดดา	 โสภาวนามาศ

4860	 นางสาว	วริสรา	 ขวดมา	 4861	 นางสาว	วิริน	 ดวงเดช	

4862	 นางสาว	ศิวรักษ์	 แว่นแก้ว	 4863	 นางสาว	สุรีรัตน์	 อิ่มเอิบ

4864	 นางสาว	เสาวณีย์	 ต้นศิริ	 4865	 นางสาว	อรทัย	 พินโญ	

4866	 นาย	กฤษฎา	 สุดแดน	 4867	 นาย	กฤษประติพัฒน์	 เหล่าสีดา	

4868	 นาย	กิตติพันธ์	 ริยาพันธ์	 4869	 นาย	ทศวรรษ	 ทรงเจริญ	

4870	 นาย	ธัชธรรม์	 กลีบสุวรรณ์	 4871	 นาย	ธีรศักดิ์	 วิมลธรรม	

4872	 นาย	ประภาส	 ไชยเลิศ	 4873	 นาย	ไพศาล	 พลสิทธิ์

4874	 นาย	ภาสวร	 พูนจิตรบริสุทธิ์	 4875	 นาย	วัชระ	 วัฒสาร	

4876	 นาย	ศราวุธ	 ยุทธนาวา	 4877	 นาย	สถาพร	 สมัยกุล	

4878	 นาย	สุระสิต	 แก้งคำา	 4879	 นาย	อนวรรษ	 ประยงค์เพ็ชร

    
สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม

4880	 นางสาว	กุลวดี	 ศูนย์กลาง	 4881	 นางสาว	ปริศนา	 พูลสวัสดิ์	

4882	 นางสาว	พัชรพร	 มิตร์ถาวร	 4883	 นางสาว	สุธิดา	 โปทาคำา
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

4884	 นางสาว	จิรานุช	 วัฒนาเหมกร	 4885	 นางสาว	ณัฐฐินันท์	 คล้ายชุ่ม	

4886	 นางสาว	ณัฐพชรนันตร์	 นุกูลสวัสดิ์	 4887	 นางสาว	นรินทิพย์	 วิเชียรพนัส	

4888	 นางสาว	นฤมล	 สู่เสรีดำารง	 4889	 นางสาว	นุสรา	 วงศ์สวัสดิ์	

4890	 นางสาว	บุษกร	 เพียงพรม	 4891	 นางสาว	ปาริฉัตร	 สร้อยทองคำา 

4892	 นางสาว	พรรษมณ	 ราภานิกร	 4893	 นางสาว	มนกร	 จิโรชวรากร	

4894	 นางสาว	วีรวัลย์	 วอนเผื่อน	 4895	 นางสาว	สามินี	 สุขสุเมฆ

4896	 นางสาว	สุพิชญา	 สุขใจไพรงาม	 4897	 นางสาว	อัจฉริยา	 ธานี

4898	 นาย	กัญจน์อธิป	 ปฐมวัฒนกิจ	 4899	 นาย	ธนกฤต	 สุจริต	

4900	 นาย	วีรพจน์	 สรรพากิจวัฒนา	 4901	 นาย	ศุภณัฐ	 ปัญจมะวัต

    

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1

4902	 นางสาว	กันต์กนิษฐ์	 ทองจีน	 4903	 นางสาว	พิชญา	 ชาฎก	

4904	 นางสาว	วนิชา	 ยิ่งสกุล	 4905	 นาย	ภาณุวัชร	 มงคลศยาธร	

4906	 นาย	สิริวัฒน์	 เล้าอรุณ

ศิลปศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2

4907	 นางสาว	จรัญญา	 ศรีสวัสดิ์	 4908	 นางสาว	ฐิติมา	 พันธุ์เจริญ	

4909	 นางสาว	ธัชญาณี	 รจนา	 4910	 นางสาว	ปัทม์	 ศรีจำาปา 

4911	 นางสาว	ปาวีณา	 บุญเหลือ	 4912	 นางสาว	พิมลวรรณ	 พันธ์วุ้น	

4913	 นางสาว	ภาณิชา	 ไชยเผือก	 4914	 นางสาว	วีรยา	 พวงเงิน	

4915	 นางสาว	สวรรยา	 นุชทรงตาด
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ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

4916	 นางสาว	กนกรัตน์	 อักษรแป้น	 4917	 นางสาว	กนกอร	 สมโภชน์

4918	 นางสาว	จรูญธร	 อิทธิโอภากร	 4919	 นางสาว	จุฬามณี	 บุญโท

4920	 นางสาว	ฐานียา	 ทับทิมดี	 4921	 นางสาว	ฐิติรัตน์	 ตรีรานุรัตน์

4922	 นางสาว	ธวัลรัตน์	 ดุลนกิจ	 4923	 นางสาว	ธิรดา	 สุทธิชัยสกุล

4924	 นางสาว	ปารมี	 พรหมตุ๊	 4925	 นางสาว	ภัทรนันท์	 กมลเกรียงไกร

4926	 นางสาว	มินท์ธิตา	 ไชยคุณ	 4927	 นางสาว	รัตนา	 เจ๊กทอง	

4928	 นางสาว	รุจิเรข	 โตบุญช่วย	 4929	 นางสาว	ลลิดา	 เปียคล้าย

4930	 นางสาว	วันทนีย์	 พงศ์เพชรดี	 4931	 นางสาว	สุชานาถ	 สิริจิรานุวัฒน์	

4932	 นางสาว	สุชีลา	 นาคถาวร	 4933	 นาย	นำาโชค	 ธนิกกุล	

4934	 นาย	นิธิวัชร์	 บุญประเสริฐ	 4935	 นาย	ปาณัท	 ธนรัช	

4936	 นาย	พชร	 ภูริสวัสดิ์พงศ์	 4937	 นาย	วชิรวิทย์	 ธุระเจน	

4938	 นาย	ศรุต	 ชนะพงษ์	 4939	 นาย	ศุภกร	 บุญบันดาลสุข	

4940	 นาย	อภิวัฒน์	 ศุภเวชรักษากุล	 4941	 นาย	อัศม์เดช	 ประภาสุวรรณกุล
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รายนามดุษฎีบัณฑิต	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๙

ลำ�ดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒก�รศึกษ� ส�ข�วิช� ชื่อปริญญ�นิพนธ์

1 นาง ประภารัตน์ ธิติศุภกุล กศ.ด. การบริหารการศึกษา การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

2 นางสาว มณฑา พลรักษ์ กศ.ด. การบริหารการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า

3 นาง วาสนา มะณีเรือง กศ.ด. การบริหารการศึกษา รูปแบบการพัฒนาครูเก่งครูดีของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

4 นาง อัจฉรา สระวาสี กศ.ด. การบริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของ
ผู้บริหาร การศึกษา

5 นางสาว อารีย์ อัศวนุภาพ กศ.ด. การบริหารการศึกษา ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เขตกรุงเทพมหานคร

6 นาย จารุภัทร์ ไชยดิษฐ์ กศ.ด. การบริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดแบบลีน

7 นาย นฤภพ ขันทับไทย กศ.ด. การบริหารการศึกษา กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนส่ง
เสริมความเป็นเลิศทางดนตรี

8 นาย ปิยวัชร์ สุทธิวนิช กศ.ด. การบริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

9 นาย วชิรพันธ์ ชัยนนถี กศ.ด. การบริหารการศึกษา ปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อสุข
ภาวะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนสังกัด สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
กรุงเทพมหานคร

10 นาย วัชรพงษ์     อภิญญานุรังสี กศ.ด. การบริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาด
ใหญ่
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ลำ�ดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒก�รศึกษ� ส�ข�วิช� ชื่อปริญญ�นิพนธ์

11 นาง วรันธร  เฉลิมโฉม กศ.ด. การอุดมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริม
สร้างภาวะผู้นำาสำาหรับนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา

12 นาย ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธ์ุ กศ.ด. การอุดมศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารเคลื่อนที่

13 นาย ณัฐพล แนวจำาปา กศ.ด. การอุดมศึกษา การพัฒนาเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

14 นาย วิชัย              วิศวกุลวาณิช กศ.ด. การอุดมศึกษา การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนิสิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

15 นาย อนุสิทธิ์        ตังคณานุกูลชัย กศ.ด. การอุดมศึกษา การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนิสิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

16 นางสาว กฤษณา โลหการก กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่3 สารและสมบัติ
ของสาร เพื่อส่งเสริมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

17 นาง ขวัญฤทัย  เท่ียงจันทราทิพย์ กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา

การพัฒนารูปแบบก่ารเรียนรู้แบบ 
HI-ER เพื่อส่งเสริมแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และความเข้าใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

18 นางสาว ชวนพิศ คณะพัฒน์ กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ ตามกรอบแนวคิดวิธี
การใช้ปัญหานำาทางและการวิพากษ์
วิจารณ์ทางสังคม เพื่อส่งเสริมการรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและ
ลมฟ้าอากาศ สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
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ลำ�ดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒก�รศึกษ� ส�ข�วิช� ชื่อปริญญ�นิพนธ์

19 นางสาว ภูรินทร์ แตงน้อย กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6: โลกและการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมการมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

20 นางสาว กุลิดา         ทัศนพิทักษ์ กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

21 นาง ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการนำา
ตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมกันของผู้
เรียนระดับบัณฑิตศึกษา

22 นางสาว ธิดาวรรณ ไชยมณี กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบสถานการณ์จำาลองบนเครือ
ขายอินเทอร์เน็ต เรื่องแนวปฏิบัติ
การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
สำาหรับนักศึกษาพยาบาล

23 นาง นุสรา              สกลนุกรกิจ กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้การศึกษานอกระบบเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

24 นาง เบญจพร จั่นเจริญ กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริม
สร้างความเป็นพลเมืองสำาหรับผู้ใหญ่

25 นาวาโทหญิง พัชรี ศิริมาก กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาชุดฝึกอบรมโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์
เพื่อเสริมสร้างการทำางานเป็นทีมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

26 นาง ภัทรานิษฐ์ บุณยวิบูลย์ กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถด้านประชาสัมพันธ์
สำาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา
หมู่บ้าน (อสม.)

27 นาง วิภาจรี  เจริญวงษ์ กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนารูปแบบชุมชนนักปฏิบัติผ่าน
สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ของนิสิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษา
ผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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28 นางสาว วิไลรัตน์ ขันธ์เจริญ กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร

29 นางสาว สุชานันท์ อ้อหิรัญ กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา อำาเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30 นาย นิสสรณ์ บำาเพ็ญ กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนารูปแบบการสอนงานสำาหรับผู้
บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก

31 นาย พงศ์เทพ โตมาดี กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐานให้กับแรงงานต่างด้าว ในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

32 ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ   พรหมสวรรค์ กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร
ถาวร เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียน
รู้ตลอดชีวิต

33 นาย อดุลย์   จันตา กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง
จิตสำานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นของชุมชน

34 นาย อัศวิน  หนูจ้อย กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาผู้นำาชุมชนแห่งการเรียนรู้

35 นางสาว เกศรินทร์ ศรีธนะ กศ.ด. การศึกษาพิเศษ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการอ่าน-เขียน ของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภาวะเสี่ยงใน
โรงเรียนเรียนรวมตามกระบวนการ RTI 
(RESPONSE TO INSTRUCTION)

36 นางสาว จีรนันท์   เจริญชัยภินันท์ กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการสอน
พลศึกษาสำาหรับครูที่ไม่มีวุฒิพลศึกษา
ในระดับประถมศึกษา

37 นางสาว ปนัดดา จูเภาล์ กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดทำาคลังความ
รู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตร : กรณีศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศึกษาและพลศึกษา สาระ
ที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิตระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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38 นางสาว ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการสอน
พลศึกษาบูรณาการความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนสำาหรับครูพลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา

39 นางสาว ปัณรสี เอี่ยมสอาด กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนารูปแบบการประเมินผลตาม
สภาพจริงในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 สำาหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก

40 นางสาว รจนา ป้องนู กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

อนาคตภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาของสถาบัน
การพลศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2560-2569)

41 นางสาว สว่างจิต แซ่โง้ว กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

รูปแบบบริหารพลศึกษาแบบเรียนร่วม
สำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา

42 นาย ภานุ    ศรีวิสุทธิ์ กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบันการ
พลศึกษา

43 นาย ยูรสิน             วัฒนพยุงกุล กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมการเคลื่อนไหวแบบ
ขว้างเพื่อเสริมสร้างทักษะนิสัยด้านการ
เคลื่อนไหวแบบมีทักษะของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา

44 นาย สมบุญ            ศิลป์รุ่งธรรม กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ของศูนย์กีฬา

45 นาย สฤษเดช แซมมณี กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ตัวชี้วัด แบบวัด และเกณฑ์สมรรถนะ
สำาหรับครูพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

46 นาย อดิพันธุ์ ประสิทธิ์ กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

47 นางสาว ยามีละ ดอแม กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการ
ดูแลสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือนโดยการ
ใช้ปัญหาเป็นหลักของนักศึกษาสุขภาพ
ความงามและสปา
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48 นางสาว อังคนา บุญเสม กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาโดย
ประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำาลัง
กายของนักศึกษา

49 นาย ธิติพงษ์ สุขดี กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสำาเร็จในการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี

50 นาย ศรัณย์  เจียระนัย กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา

51 นาย อดิเทพ ณ พัทลุง กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนารูปแบบกีฬาบาสเกตบอล 
แบบ 3 ทีม 

52 นาย อริญชย์ พรหมเทพ กศ.ด. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์สมรรถนะ
ของผู้ตัดสินฟุตบอล

53 นาง ธัญมัย  แฉล้มเขตต์ กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริม
สร้างภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมสำาหรับครูผู้
ช่วยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

54 นางสาว บงกช ทองเอี่ยม กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามแนวคิด Two-Generation      
Approach ด้วยวิธีการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม

55 นางสาว พรวิไล สุขมาก กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพครู สำาหรับนักศึกษาครูช่าง
อุตสาหกรรมในสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

56 นางสาว ภัคภิญญา ธรรมโชโต กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

รูปแบบการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

57 นาง ภาณัททกา      วงษากิตติกุล กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาแบบความร่วมมือเพื่อยก
ระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

58 นางสาว ภาวิณี ทุ่งไธสง กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การศึกษาและพัฒนาแบบวัดชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา

59 นาง วิไลวรรณ   เทียนประนมกร กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนาโครงสร้างของภาวะผู้นำา
พหุวัฒนธรรมขชองผู้บริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนสังกัดสำานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
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60 นาย กมล    เรียงไธสง กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะวิชาชีพสำาหรับนักศึกษา  
สาขางานเทคนิคยานยนต์

61 นาย พงค์สิลป์ รัตนอุดม กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

รูปแบบการผลิตครูอาชีวศึกษาระบบ
พหุภาคีสำาหรับสถาบันการศึกษา

62 นาย พิสิษฐ์            ณัฎประเสริฐ กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

63 นาย ภัทรพล          สุวรรณโฉม กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

รูปแบบการส่งเสริมอาชีพ จากอัตลักษณ์
ชุมชน พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา 
ด่านบ้านพุน้ำาร้อน กาญจนบุรี

64 นาย วรสรณ์ เนตรทิพย์ กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นทีม
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

65 นาย วัยวุฒิ  บุญลอย กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย

66 นาย วิธวิทย์     ประสานศักดิ์ทวี กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมของชนเผ่า ญัฮกุร

67 นาย สมเกียรติ สุขุมพันธ์ กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนาระบบการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมอาชีพ
ชุมชน

68 นางสาว ณภัทรรัตน์  ไชยอัครกัลป์ วท.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
แกนนำาการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา

69 นางสาว ปิยรัตน์์     วงศ์ทองเหลือ วท.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมของพนักงานในอุตสาหกรรม
อาหาร:ขนาดกลางและขนาดย่อมการ
วิจัยผสานวิธี

70 นางสาว สมสุข นิธิอุทัย วท.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สูง
อายุในสถานสงเคราะห์คนชรา

71 นาย พสิษฐ์  เงางาม วท.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การศึกษาประสบการณ์และการพัฒนา
ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มน้ำาพองใส : 
การวิจัยแบบผสานวิธี
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72 นางสาว ชลันดา พันธุ์พานิช ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย การศึกษาภูมิปัญญาการต่อเรือประมง
พื้นบ้านในภาคตะวันออก

73 นางสาว ณิศิรา กายราศ ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย รูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์เพ่ือการท่องเท่ียว
โดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนตำาบลบ้าน
ช้างทูน อำาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

74 นาง บุษกร  โกมลตรี ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย ครูภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมรอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา

75 นางสาว เมธ์วดี      พยัฆประโคน ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย ผ้าไหมทอมือพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์

76 นาย ชลภูมิ  บรรหาร ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัวกับการใช้ศิลปวัฒนธรรมสร้างความ
ทันสมัย

77 นาย ธนเดช ต่อศรี ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย ความเชื่อเรื่องผีปอบในบริบทสังคมไทย

78 นาย พิบูลย์  มังกร ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย การศึกษาแนวคิดทางทัศนศิลป์ที่ส่งผล
ต่อกระบวนการสอนทัศนศิลปศึกษา 
กรณีศึกษา อารี สุทธิพันธุ์

79 นาย วรรณวรุณ ตั้งเจริญ ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย วัฒนธรรมสีเขียวเพื่อจริยธรรมผ่านสื่อ
ภาพยนตร์สารคดี

80 นาย สุวิชาน      พัฒนาไพรวัลย์ ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำา
พิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศชุมชนพื้นเมืองปกา
เกอะญอ จังหวัดตาก

81 นางสาว กษศรณ์ นุชประสพ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์
และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

82 นางสาว เกศกุล สระกวี ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ
ของสภาพแวดล้อมการทำางานและการ
ประเมินแก่นแท้ของตนเองที่มีผลต่อการ
เผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงในโรงงาน
และพฤติกรรมการทำางานของพนักงาน
โรงงานอาหารสัตว์ในเครือเบทาโกร
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83 นางสาว จารุภา      วงศ์ช่างหล่อ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดา
หลังคลอดบุตรครรภ์แรกในเขต
กรุงเทพมหานคร

84 นางสาว ชนัดดา ภูหงษ์ทอง ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนป็นสำาคัญของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านวิธีการเรียน
รู้สู่การเปลี่ยนแปลง

85 นางสาว นันทพร      กุลชนะธารา ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้าน
จิตสังคมของการปรับตัวของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

86 นางสาว นำ้าผึ้ง มีศิล ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและการทำางานใน
ศตวรรษที่ 21

87 นางสาว นิปาตีเมาะ หะยีหามะ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ปัจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ์พลเมือง
อาเซียนที่มีผลต่อพฤติกรรมตาม
บทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

88 นางสาว บุณฑริก เฉลิมโรจน์ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การศึกษาองค์ประกอบและตัวแปรเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้น
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพของครูระดับ
ประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนร่วมของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

89 นางสาว ปิยวรรณ ทัศนาญชลี ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การจัดการชีวิตในภาวะวิกฤตการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่นภายใต้
บริบทบ้านพักเด็กและครอบครัวของ
จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก

90 นางสาว พรรณราย อักษรถึง ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ปัจจัยเชิงสาเหตุระดับและผลของ
พฤติกรรมการทำางานเชิงรุกที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน
สามัญที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและ
แผน
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91 นางสาว พิชชาดา สุทธิแป้น ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดำาเนินชีวิต
อย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทาง
สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิต
สูง จังหวัดเชียงใหม่

92 นางสาว ลภัสรดา      สระดอกบัว ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

รูปแบบการพัฒนาแกนนำาผู้สูงอายุ ที่มี
ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองตามหลัก
การแพทย์ทางเลือก ของผู้สูงอายุโรค
วามดันโลหิตสูง โดยใช้กระบวนการการ
มีส่วนร่วมในชุมชน

93 นางสาว ศิริเนตร สุขดี ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในชุมชนด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของตำาบล
บางปะกอง

94 นางสาว สุนิสา ทรงอยู่ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจ
อาสาและจิตอาสาตามแนวคิดการ
เรียนรู้จากการให้บริการสังคมที่มีต่อ
พฤติกรรมอาสาของนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

95 นางสาว สุพัตรา  สกุลศรีประเสริฐ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ปัจจัยเชิงเหตุและผลของรูปแบบการ
รับประทานอาหารของนักเรียนหญิง
มัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์
แบบจำาลองโครงสร้างความสัมพันธ์
พหุระดับ

96 นางสาว สุภัทรา     ภูษิตรัตนาวลี ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกสำาหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้

97 นางสาว อนงค์นุช คุณวงษา ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพยุคดิจิตอลที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในอาชีพครูสังกัดคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ปัญหา 
อุปสรรคและความต้องการเพื่อส่งเสริม
การปรับตัวทางอาชีพ

98 นางสาว อมร ไชยแสน ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของการ
มีประสบการณ์การสร้างภาพลักษณ์ผู้มี
ภูมิรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกใน
ประเทศไทย
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99 นางสาว อรุโณทัย พยัคฆพงษ์ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของ SMEs กลุ่มส่งออกสินค้าประเภท
เเฟชั่นในประเทศไทย

100 นาย จักรเพชร สุริยะกมล ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย

101 นาย ประไพ ปลายเนตร ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งลต่อการ
ปฏิบัติทางศาสนาตามหลักเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-
แปซิฟิก

102 นาย สุภชัย  สุริยะกมล ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลป
หัตถกรรม: กรณีศึกษาผู้ใด้รับรางวัลจาก
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

103 นางสาว ทิพวัลย์ ปันคำา ปร.ด. สาขาวิชาอณูชีววิทยา การศึกษาเชื้อเอชพีวีในกลุ่มชายรักชาย
ที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเอชไอวี

104 นางสาว มาลาตี ตาเยะ ปร.ด. อณูชีววิทยา การศึกษาฤทธิ์ของสาร Rhodomyr-
tone ต่อการยับยั้งการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็งปอดและเซลล์มะเร็งผิวหนัง

105 นางสาว วีรนุช สีสม ปร.ด. อณูชีววิทยา Purification, Characterization, and 
Overexpression of an Endo-1,4-B-
Mannanase from Thermotolerant 
Bacillus sp. SWU60

106 นางสาว สุวดี โพธิ์วิจิตร ปร.ด. อณูชีววิทยา ฤทธิ์ด้านการสร้างหลอดเลือดใหม่ของ
สาร 1-((1-(H-indazol-6-yI)-1H-1,2,3-
triazol-4-yI)methyI)-3-(3-chioro-
methylphenyI)urea ต่อเซลล์บุโพรง
หลอดเลือด

107 นาย จัตุรงค์ ขำาดี ปร.ด. อณูชีววิทยา การพัฒนาใช้ Au-nanoprobes ร่วม
กับ Loop mediated isothermal 
amplification สำาหรับตรวจหาการดื้อ
ต่อยา Isoniazid ของเชื้อ 
Mycobacterium tuberculosis
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108 นาย ยศวี     ศรีสมบุญ ปร.ด. ชีวภาพการแพทย์ Effect of soybean phytoestrogent 
on the expression and secretion 
of B-defensins in the porcine 
endometrial epithelial cells

109 นางสาว ณัฏฐกัลย์ ลมเชย ปร.ด. เคมีประยุกต์ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา - กลูโคซิเดส
ที่สูงของพืชสกุล ซิซิฟุส บางชนิด

110 นางสาว สุภาภรณ์ สดวกดี ปร.ด. คณิตศาสตร์ การศึกษาลักษณะเฉพาะของแกมมา-
เลเบิลลิงของกราฟ

111 นางสาว กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ การสร้างตัวตนคนเป็นพ่อแม่ในการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวด้วยปฏิบัติ
การคอนเฟสชั่น

112 นาย วรฉัตร วริวรรณ ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ การก่อรูปความเป็นตัวตนของชาวนา
อินทรีย์

113 นาย อุดม    วงษ์สิงห์ ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ กระบวนการสร้างตัวตนความเป็นครู
ของผู้สอนงานในโรงงานอุตสาหกรรม

114 นางสาว นัชชิมา บาเกาะ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ 
(วท.ม./ปร.ด.)

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุนทาง
สังคมที่มีต่อการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวของครูสตรี
มุสลิมสมรสที่นำาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง 
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

115 นาย ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ 
(วท.ม./ปร.ด.)

กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ที่มีต่อพฤิตกรรมการขับเคลื่อนสถาน
ศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

116 นาย นิพิฐพนธ์ แสงด้วง ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ 
(วท.ม./ปร.ด.)

เส้นทางการทำางานอาสา และรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการ
สุขภาวะตนเองและพฤติกรรมอาสา  
ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทำางานอาสา 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ

117 พระมหา ศุภชัย แซ่เถียร ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ 
(วท.ม./ปร.ด.)

แบบจำาลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาและผลของโปรแกรม
การฝึกคิดตามหลักโยนิโสมนสิการของ
นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
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118 นางสาว วนิดา พันธ์สอาด ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ

การพัฒนาโปรแกรมการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพคนวัย
ทำางานที่มีภาวะน้ำาหนักเกินโดยประ
ยุกต์ใช้ทฤาฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

119 นาง อรวรรณ์           ทองดีเจริญ ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ

การใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อ
สร้างเสริมกิจกรรมทางกายและการ
บริโภคอาหารของนักศึกษาที่มีนำ้าหนัก
ตัวเกิน

120 นาย ระพีพัฒน์ ศรีมาลา ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
ศักยภาพผู้นำาชุมชน ด้านสุขภาพ เพื่อ
การจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม

121 นางสาว ธีรดา คุณุรัตน์ ปร.ด. การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะของ
มัคคุเทศก์สำาหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

122 นางสาว ไพวรรณ์ เงาศรี ปร.ด. การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ : ชุมชนชาวไทยพวน ตำาบล
เกาะหวาย อำาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

123 นางสาว วิมลมาลย์ สมคะเน ปร.ด. การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว

การพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่าง
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำาหรับสตรีวัย
ทำางาน

124 นางสาว ศิรินภา ทองคำาฟู ปร.ด. การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว

รูปแบบการจัดการธุรกิจที่พักเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ในการรองรับประชาคมอาเซียน  
จังหวัดเชียงราย

125 นาง ศิริพร   วรรธนาคม ปร.ด. การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว

การตลาดยั่งยืนเพื่อการท่องเที่ยวแบบ
ศึกษาเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของจังหวัดนครนายก

126 นางสาว สิริกร      เลิศลัคธนาธาร ปร.ด. การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
สำาหรับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย

127 ว่าที่ร้อยตรี ชินะโอภาส์  สะพานทอง ปร.ด. การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว

อนาคตภาพการจัดการนันทนาการของ
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558-2567)

128 นาย ณรงค์  วิชัยรัตน์ ปร.ด. การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว

การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมผู้นำา
นันทนาการระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง
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129 นาย ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง ปร.ด. การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว

ปัจจัยเชิงสาเหตุทางการท่องเที่ยวที่ส่ง
ผลต่อความหลากหลายของนกบริเวณ
ชายหาดในอุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์: การ
วิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง

130 นาย นพเวช บุญมี ปร.ด. การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขต
พื้นที่ชุ่มน้ำาดอนหอยหลอด จังหวัด
สมุทรสงคราม

131 นาย ภาณุวัฒน์ ยาวศิริ ปร.ด. การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนอ่าวลึก จังหวัด
กระบี่

132 นาย อดิศัย  มัตเดช ปร.ด. การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว

วิธีคำานวณการใช้พื้นที่ด้านนันทนาการ
สำาหรับนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

133 นางสาว ชุติมา       แสงดารารัตน์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
รู้ที่ส่งเสริมความฉลาดทางจริยธรรม
ของผู้เรียนระดับปริญญาตรี สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนภาคกลาง

134 นางสาว ฑมลา       บุญกาญจน์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง  
สำาหรับเด็กสมองพิการ

135 นางสาว ทัศนีย์ สมเสียง ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาและการพัฒนาคุณงาม
ความดีของนิสิตนักศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกำากับของรัฐโดยการให้  
คำาปรึกษากลุ่ม

136 นาง ธิรดา   สุวัณณะศรี ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะของ
มัคคุเทศก์สำาหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

137 นางสาว นัยนา ถาวรายุศม์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการ
รับรู้ความสามารถแห่งตนเพื่อเสริม
สร้างความเข้าใจในการอ่านภาษา
อังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนสาธิต

138 นาง บำาเพ็ญ หนูกลับ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
วัดและประเมินตามสภาพจริงเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

154

ลำ�ดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒก�รศึกษ� ส�ข�วิช� ชื่อปริญญ�นิพนธ์

139 นาง พัชรีวรรณ คุณชื่น ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างทักษะ
ทางสังคมในโรงเรียนตามกระบวนการ 
Pivotal Response Training (TRT)  
สำาหรับเด็กออทิสติก อายุ 6-12 ปี

140 นาง ภารดี       กำาภู ณ อยุธยา ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริม
สร้างการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และความคิดสร้างสรรค์สำาหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ในระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4-6

141 นางสาว ภาวดี       เหมทานนท์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาและการเสริมสร้างมุมมองเชิง
บวกของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยการ
ให้คำาปรึกษาโดยใช้บ้านเป็นฐาน

142 นาง เภารัมย์ภา อาสา ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนารูปแบบดุลยภาพการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสารการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

143 นาง มาณวิภา พัฒนมาศ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาและเสริมสร้างคุณลักษณะ
ของการเป็นพ่อแม่วัยรุ่นในบริบทสังคม
ไทย โดยการให้คำาปรึกษาครอบครัว
แบบบูรณาการ

144 นางสาว วิดาพร ทับทิมศรี ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาแบบทดสอบทักษะ
กระบวนการคิดโดยใช้ SOLO Tax-
onomy ที่มีการให้คะแนนบางส่วน
และการเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
คิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก

145 นาง ศุภจิรา นาคโต ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครโดยโปรแกรมการให้คำา
ปรึกษากลุ่ม : การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ

146 นาง สิรภัทร โสตถยิาภยั ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาและการเสริมสร้างสมรรถนะ
การให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพสำาหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบล
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147 จ่าสิบโท กันต์ธสิทธิ์ พิมพ์สอาด ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ เพื่อส่ง
เสริมความรู้ความตระหนัก และทักษะ
ปฏิบัติด้านอัคคีภัย ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

148 นาย จุลศักดิ์ สุขสบาย ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
รู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 4-6

149 นาย พิทักษ์         สุพรรโณภาพ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะการคิด
เชิงบวกของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร :  
การวิเคราะห์กลุ่มพหุและพหุกรณีศึกษา

150 นาย ภูริเดช พาหุยุทธ์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาและพัฒนาการเผชิญปัญหา
เชิงบวกของนักเรียนวัยรุ่นโดยการให้คำา
ปรึกษากลุ่มเชิงรุก

151 นาย ยศวัฒน์ พาผล ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่พัฒนาการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: 
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโค้ง
พัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง

152 นาย สรรเสริญ หุ่นแสน ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาและเสริมสร้างปณิธานแห่ง
ตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู โดยการให้คำาปรึกษากลุ่มแบบผสม
ผสานเทคนิค

153 นาย สาธร   ใจตรง ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะเชิง
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพมหานคร โดยการฝึกอบรม
กลุ่มเชิงจิตวิทยา

154 นาย สุวรรณ      จูทะสมพากร ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครโดยโปรแกรมการให้คำา
ปรึกษากลุ่ม : การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ

155 นาย อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับ
อุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ : การวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธีการ
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156 นางสาว จริยา ทองหอม ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริม
สร้างทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม

157 นางสาว จิราพร รอดพ่วง ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียน
รู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ  
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู

158 นางสาว นภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรง
เรียนชนาดเล็ก

159 นางสาว มธุรส       ประภาจันทร์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความสามารถในการสอนอ่านและ
วินิจฉัยการอ่านสำาหรับครูระดับประถม
ศึกษาตอนต้น

160 นาง สาวิตรี     สิทธิชัยกานต์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณ
าการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ สำาหรับครู
ระดับมัธยมศึกษา

161 นางสาว จินดารัตน์ แก้วพิกุล ปร.ด. วิทยาการทางการ

ศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษา

ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา

ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนมาตรฐานสากล

162 พันตำารวจเอกหญิง นงเยาว์      
สมพิทยานุรักษ์

ปร.ด. วิทยาการทางการ

ศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้

การพัฒนารูปแบบการสอนแนะเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะครูพยาบาล

163 นางสาว ปารณีย์ ขาวเจริญ ปร.ด. วิทยาการทางการ

ศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้

การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยวิธีการ

สอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงของครูพี่

เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

164 นางสาว พีระพร      รัตนาเกียรติ์ ปร.ด. วิทยาการทางการ

ศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

แบบ 4R เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในการ

เข้าใจผู้อื่นของเด็กปฐมวัย
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165 นาง มุทิตา  หวังคิด ปร.ด. วิทยาการทางการ

ศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT)ด้วยการเรียนรู้กลับทางร่วมกับการ

เรียนรู้แบบนำาตนเองเพื่อเสริมสร้างผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ในการเรียนรู้แบบนำาตนเองของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

166 นางสาว เอมมิกา วชิระวินท์ ปร.ด. วิทยาการทางการ

ศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์

เรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือบน

เว็บ 2.0 ในชั้นเรียน โดยใช้ทฤษฎีการ

เรียนรู้ร่วมกับบนออนไลน์เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะด้านไอซีทีของครู

167 นาย เสกสรร มาตวังแสง ปร.ด. วิทยาการทางการ

ศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้

การศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรม

สุขภาพของเด็กปฐมวัย

168 นาย สมพจน์ คำาแก้ว ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล การทดสอบสมรรถนะและการวิเคราะห์

ความแข็งแรงของโครงสร้างของเครื่อง

ปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวน

169 นาย เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกกำาลงักาย

ผลของการฝึกความแข็งแรงชนิดเฉพาะ

ควบคู่กับการวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบ

ซำ้าๆ ที่มีต่ออินซูลินไลค์โกรทแฟคเตอร์

ชนิดที่ 1 และสมรรถภาพทางกายใน

นักกีฬาฟุตบอล

170 นางสาว กัลพฤกษ์ พลศร ปร.ด. การจัดการกีฬาและ

นันทนาการ

การพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่างเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการมองเห็น
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อนุกรรมการฝ่ายจัดทำาหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  อธิการบดี ที่ปรึกษา

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานอนุกรรมการ

  ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ รองประธานอนุกรรมการ

  ผู้อำานวยการสำานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา อนุกรรมการ

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   อนุกรรมการ

  ผู้อำานวยการส่วนบริหารงานกลาง อนุกรรมการ

  ผู้อำานวยการสำานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ

  นายบัญชา  นิ่มประเสริฐ อนุกรรมการ

  นายธนิสร  ศิริรธัญญู อนุกรรมการ

  นายกริช  มะกล่ำาเทศ อนุกรรมการ

  นายชูศักดิ์  สุขสำาราญ อนุกรรมการ

  ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

 ภาระหน้าที่

  1. จัดทำาหนังสือที่ระลึกงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสานงานกับอนุกรรมฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล

  3. ประสานงานกับอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมเกี่ยวกับการแจกหนังสือที่ระลึก
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