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รายชื่อผู้ได้รบัเหรียญรางวัลเรียนดีเดน่ 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต  (หลกัสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการบญัช ี

 

3 54-20412-090 นางสาว จรัสศร ี นินทะปัก คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80 
4 54-20412-092 นางสาว ศริยา รอบรู้ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.78 
5 54-20412-197 นางสาว สุพิศภรณี ทวีทรัพย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.78 
6 54-20412-099 นางสาว ลลิตา ชุมโคตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.69 
7 54-20412-089 นางสาว สุกานดา เกษแก้ว คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.69 
8 54-20412-091 นางสาว สุจิตรา จันทะเสน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.63 
9 54-20412-144 นางสาว กนกพร จันทะนิตย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.57 
 

รายชื่อผู้ได้รบัเหรียญรางวัลเรียนด ี
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต  (หลกัสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการบญัช ี

1 54-20412-080 นางสาว วนิดา ภายไทยสงค์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.38 
2 54-20412-076 นางสาว พนิดา จันทะแจ่ม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30 
3 54-20412-901 นางสาว จิราวรรณ สายศรี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.28 
 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบ์ัณฑิต  (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชนั 
1 53-20712-250 นาย ศุภากร เหลือกลาง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.40 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1 54-10752-183 นางสาว ปวีณา แก้วมุข คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.42 

 

รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชานิติศาสตร ์

1 53-20214-510 นาง ลัดดาวัลย์ คีรีวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.09 
2 53-20214-301 นาย วัชระ อันโยธา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.06 
3 52-20214-191 นาง กนิษฐา ทีนาว่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.98 
4 52-10214-927 นางสาว สุดารัตน์ ดวงฤดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.82 
5 52-10214-078 นาย สยุมภู แสนณรงค ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.56 
6 53-20214-908 นาย อุทัย ริศจรจาก คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.37 
7 4920214-148 นาย ณัฐพงษ์ พรหมสารา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.12 
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รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการบญัช ี

1 54-20412-198 นางสาว อารีรัตน์ พลอยพุฒ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.24 
2 54-20412-087 นางสาว วันวิสาข์ ธาตุทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.14 

3 54-20412-084 นางสาว รินดา คําเกษ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.07 
4 54-20412-294 นางสาว สุดารัตน์ เจริญเพ็ง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.07 
5 54-20412-356 นาง รัฐฎาภรณ์ โนนสว่าง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.96 
6 54-20412-093 นางสาว อักษร ภูลายยาว คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.94 
7 54-10412-085 นางสาว ไอลดา ใจอ่อน คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.94 
8 54-20412-082 นางสาว ลดาวัลย์ ชูพรมวงค์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.88 
9 54-20412-298 นางสาว วิภาพร วงศ์สมบัติ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.86 
10 54-20412-081 นางสาว จุฑารัตน์ ศรีจันทร ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.84 
11 54-20412-075 นางสาว ลัดดา ประอินทร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.80 
12 54-20412-208 นางสาว อังคณา ช่วยค้ําชู คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 
13 54-20412-266 นางสาว นิตยา ศรีโสภา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.71 
14 54-20412-196 นางสาว ชลธิดา อัศววิรุฬห์ฤทธ์ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.70 
15 54-20412-078 นางสาว สุพาดา บรมฤทธ์ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.70 
16 54-20412-079 นางสาว พรรณธิดา สุขใจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.69 

17 54-20412-226 นางสาว นิรมล คําแพงราช คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.65 
18 54-20412-253 นางสาว กรรณิกา อุปรโคตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.63 
19 54-20412-097 นางสาว สุนิสา วรรณภักดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.61 
20 54-20412-245 นาง ปริชาติ กุลาดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.51 
21 54-20412-200 นางสาว น้ําตาล พลอยพุฒ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.46 
22 54-10412-222 นางสาว ธิดา น่วมสําล ี คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.37 
23 54-20412-154 นางสาว ศิริพร จ้ําเก้า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.36 
24 54-20412-077 นาย ฉัตรชัย เสนสุข คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.32 
25 54-20412-225 นางสาว อรวรรณ ปาระศรี คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.07 
26 53-20412-353 นาง นฤมล แย้มบุปผา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.01 
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รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการตลาด 

1 54-20122-250 นาย สิทธิศักด์ิ ทองใส คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.96 
2 54-20122-052 นางสาว ศิริวรรณ บัวขาว คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.78 
3 54-10122-047 นาย ณัฐพล ชานันโท คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.27 
4 53-20122-431 นาง รุ้งนคร ลาสา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.24 
5 52-10124-904 นางสาว รัตนา คลังกลาง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.18 
6 54-10122-336 นางสาว ศิริลักษณ ์ สุระเทวี คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.11 
7 54-10122-049 นางสาว ศิรลิักษณ ์ โสมาบุตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.07 

 

รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล 

1 54-10132-125 นางสาว ฐิติวรดา แฝงจันดา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 
 

รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

1 54-20142-237 นางสาว ปัชยาณีย์ ชาวสุรินทร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.20 
2 54-10142-103 นางสาว จินตนา พันศิริ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.18 
3 54-20142-040 นางสาว ศิริพร ชาวชายโขง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.17 
4 54-20142-152 นาย ทิวา สาสีรัตน์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.16 
5 54-10142-205 นาย ธนากร พรีเพ็ง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.04 
6 54-20142-027 นาย ธวัชชัย สร้อยคํา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 
7 52-10144-014 นางสาว นาริน กุดโอภาส คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.96 
8 52-10244-901 นาย วิษณุกร เพ็ชรนาดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.88 
9 52-10144-007 นางสาว อาภัสรา ดีงาม คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.86 
10 52-10144-156 นาย กัมพล จําจิตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.84 
11 54-10142-186 นางสาว กฤษณา ดวงประทีป คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.76 
12 54-20142-034 นางสาว รินรดา จันทร์แดง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.71 
13 54-20142-281 นางสาว สุณ ี ผิวหนองอ่าง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.66 
14 53-20142-122 นาย ธนธริต พิมพิลึก คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.65 
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รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

15 54-10142-229 นาย ธนิษฐ์ โรหิตเสถียร คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.54 
16 53-20142-114 นาย ณฐกร เกริกสกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.52 
17 54-10142-167 นางสาว จริยา คําภู คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.47 
18 53-10144-342 นางสาว นฤมล คําแก้ว คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.42 
19 54-20142-396 นางสาว วชิราภรณ์ หินพรม คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.42 
20 54-20142-153 นาย อารยา แสนสร้อย คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.38 
21 53-20142-362 นาย ศักด์ิดา ทาชาติ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.27 
22 53-20142-111 นางสาว ทัศชฎาภรณ์ โยธายุทธ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.22 
23 54-10142-312 นางสาว สุดารัตน์ วงษ์ศิลา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.21 
24 54-20142-028 นางสาว วรัญญา มณีจักร คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.10 
25 53-10142-065 นางสาว นิศรา ชาดวง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.01 

 

รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการการบัญชี 

1 52-20412-126 นาย ภานุวัฒน์ ศรีคัฒนาม คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 
 

รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรตอ่เนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

1 52-20142-618 นางสาว พรมะณี ทิพย์วงค์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.59 
2 52-20142-636 นาย ธีรยุทธ นามนนท์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.27 

 

รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1 54-10752-184 นาย อนุพงศ์ คําสีลา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.22 
2 54-20752-244 นาย ศราวุฒิ สมสล้าง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.04 
3 54-10752-344 นางสาว นิตยา สังยศ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 

4 54-10752-067 นาย มนตรี ชนใฮ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 

5 54-10752-068 นางสาว ภัทชรากาญจน์ วรรณอุดม คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.72 
6 54-20752-113 นาย นาถ ลาพงษ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.62 
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รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

7 54-20752-332 นาย วีระพล มณีวงษ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.38 
8 54-20752-112 ว่าที่ ร.ต.หญิง นฤมล สิงห์วงษ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.36 
9 54-20752-299 นาย วีรศิลป์ นึกชอบ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.32 

10 54-20752-211 นาย อริยะ มักน้อย คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.24 
11 53-20152-205 นางสาว ปุณยนุช ปิลอง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.10 

 

รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอ่เนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนเิมชัน 

1 52-10712-224 นาย พีรณัฐ บุญตาระวะ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.06 
 

รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต  วิชาเอกวิชาชีพคร ู

1 54-20515-004 นาย พรมราช พรรณ์ทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97 
2 54-20514-033 นางสาว นุชนาถ โคตะแวง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.95 
3 54-20514-236 นางสาว สงวน ถาวรสวัสด์ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92 
4 54-20515-078 นางสาว สินิทธา ประพัศรางค์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92 
5 54-20514-001 นาง จาตุพร เลพล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.89 
6 54-20514-212 นางสาว นราวัลย์ ศึกนอก คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.89 
7 54-20515-075 นางสาว นภาพร ขวัญเนตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86 
8 54-20514-032 นางสาว รัตนธ์ะญา ศรัทธาคลัง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86 
9 54-20514-054 นาง ภิญญาพัชญ ์ พีระมาน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83 
10 54-20515-081 นาง มะลิวรรณ มีศร ี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83 
11 54-20514-034 นาง กุลชล ี อนันทสิทธ์ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.82 
12 54-20515-233 นาย สุธน พลอินทร ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.82 
13 54-20515-008 นางสาว กรรณิกา แดงบุตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.77 
14 54-20514-059 นางสาว อัจฉร ี โยธิไกร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.77 
15 54-20514-023 นาง จิราวดี สมบูรณ ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75 
16 54-20514-002 นาง ญาณิฐา ตรีรัตน์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75 
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รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต  วิชาเอกวิชาชีพคร ู

17 54-20515-033 นาง ทรรศิกานต์ ขวาโยธา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.73 
18 54-20515-034 นางสาว ธนพร วงค์คําสาย คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.73 
19 54-20514-227 นาง สุปราณีย์ พิรักษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.73 
20 54-20514-010 นางสาว คุณัญญา เทพนา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.72 
21 54-20515-203 นางสาว ปรียานุช พรหมแสงใส คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.72 
22 54-20515-058 นางสาว พัฒทยา ดีเมืองโขง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.72 
23 54-20514-017 นาย ยุทธพงศ์ มนัสทิพารมณ ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.72 
24 54-20515-237 นางสาว อรทวี ชาตะรักษ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.72 
25 54-20515-040 นางสาว อุมารินทร ์ สมสอาด คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.72 
26 54-20515-049 นางสาว ปานใจ จําปาปาน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.70 
27 54-20514-218 นางสาว เมธินี จันทะพงษ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.70 
28 54-20514-058 นาง อรอนงค์ บูชากูล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.70 
29 54-20515-010 นางสาว รัตนาภรณ์ สว่างพฤกษ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.69 
30 54-20514-219 นาย อรณพ ศึกนอก คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.69 
31 54-20515-009 นางสาว ยุวดี มีศร ี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.67 
32 54-20515-223 นาง ศุภลักษณ ์ บุรีเพีย คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.67 
33 54-20515-074 จ่าสิบเอก หญิงพฤกษา ประไกร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.67 
34 54-20515-218 นางสาว กรวดี จันทร์งาม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.66 
35 54-20514-027 นางสาว จิตตนา คําดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.66 
36 54-20515-236 นางสาว ยุวดี จันทะศร ี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.66 
37 54-20514-013 นางสาว อุไรวรรณ แสงฤทธ์ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.66 
38 54-20515-014 นางสาว วรรณนิภา วัฒนะ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.64 
39 54-20515-224 นาย กองแก้ว แสนโคตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.63 
40 54-20515-006 นางสาว อัญชลี สิมมารัตน ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.63 
41 54-20514-205 นางสาว กนกวรรณ ทองทวี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.61 
42 54-20514-213 นาย ประชุม อ่อนตาจันทร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.61 
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รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต  วิชาเอกวิชาชีพคร ู

43 54-20514-036 นาย วิทยา มูลจันทร ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.61 
44 54-20515-007 นางสาว สุภาภรณ์ ชมมาลี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 
45 54-20515-003 นาง แสงจันทร ์ รัตนมงคล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 
46 54-20515-052 นางสาว ปิยนุช สิงห์วงษ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.58 
47 54-20515-076 นางสาว ปูนหอม วาจารัตน์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.58 
48 54-20515-240 นางสาว เพ็ญนภา สีแก้วน้ําใส คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.58 
49 54-20515-051 นางสาว ปาริฉัตร โพธิกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.57 
50 54-20515-225 นางสาว วรรณี ชาดา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.57 
51 54-20515-071 นางสาว หัสทยา ศิริโท คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.57 
52 54-20514-038 นางสาว อุบลวัลย์ วงษ์เคียม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.57 
53 54-20515-079 นางสาว ศุภลักษณ ์ สิทธิพิสัย คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.55 
54 54-20514-015 นางสาว กัญญาลกัษณ ์ สังข์ทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.54 
55 54-20514-051 นาย ไกรวิชญ์ เทพนีรมิตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.54 
56 53-20512-019 นางสาว ณัฐณิชา ใจเก่ง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.54 
57 54-20515-207 นางสาว พิมลรัชดา แก้วเพชร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.54 
58 54-20514-005 นางสาว วิลาวัณย์ ทองทัน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51 
59 54-20515-072 นางสาว กนกวิภา กุลวงค์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 
60 54-20515-231 นางสาว วาทินี แนนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 
61 54-20515-250 นาย เชาวลิตร ย้ิมแย้ม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.48 
62 54-20514-209 นาย ปรีชา วาระสิทธ์ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.48 
63 54-20514-056 นางสาว พีรยา บุตรประเสริฐ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.48 
64 54-20514-024 นาง นันทวรรณ ปัดถาวะโร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.47 
65 54-20515-017 นางสาว ชุติมา แสนสากล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.45 
66 54-20515-048 นาย ธวัชชัย ประจํามูล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.45 
67 54-20514-216 นางสาว พิริยา แก้ววงษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.45 
68 54-20515-242 นาย ภัทรธีระ ประทุมเม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.45 
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รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต  วิชาเอกวิชาชีพคร ู

69 54-20515-235 นางสาว อรอุมา สิงห์มอ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.45 
70 54-20515-045 นางสาว เบญจมาศ ปวงสุข คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.44 
71 54-20514-215 นางสาว พัชราภรณ์ อุบลบาล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.44 
72 54-20515-028 นางสาว วิระยา โชติชุม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.44 
73 54-20514-048 นาง วิริยา สินธุมัด คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.44 
74 54-20514-237 นางสาว อภิญญา วิชากุล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.44 
75 54-20515-027 นาย บุญกอง ธีระสาร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.42 
76 54-20515-204 นางสาว อรอนงค์ หลักคํา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.42 
77 54-20515-221 นาย ทวีวัฒน์ หิ้วพิมาย คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.41 
78 54-20515-205 นางสาว พิมพิไล สีนา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.39 
79 54-20515-057 นางสาว อมรพรรณ ผุยม่วง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.39 
80 54-20515-067 นาย คมกริช โกนันท์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.38 
81 54-20514-232 นางสาว จุฑารัตน์ ทาไธสงค์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.38 
82 54-20515-228 นางสาว วัชราภรณ์ วัธรานนท์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.38 
83 54-20514-220 นาง กรรณิกา ก่ําจําปา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.36 
84 54-20515-208 นาย ชรินทร์ สาลีพันธ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.36 
85 54-20515-043 นางสาว ภัทรานิษฐ ์ โคแก้ว คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.36 
86 54-20515-229 นาย โยทิน จันทะไหม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.36 
87 54-20515-227 นาย วัชรา สีนา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.36 
88 54-20514-057 นางสาว ศลิษา ศักด์ิสิงห์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.36 
89 54-20515-069 นาย สุรชัย กันโท คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.36 
90 54-20514-207 นาย ชนินทร์ อินหล่ม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.35 
91 53-20311-714 นาย สาทิตย์ ทุมสวัสด์ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.35 
92 54-20515-036 นาย สุวิชญ์พงศ์ โยธะวงษ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.35 
93 54-20515-060 นางสาว พิกุลทอง ศรีนวลแก้ว คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.33 
94 54-20515-209 นาย วัชรินทร์ ลุนมา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.33 
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รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต  วิชาเอกวิชาชีพคร ู

95 54-20514-006 นางสาว วิไลพร ดีตา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.33 
96 54-20515-200 นาย สนธยา ไตรมาลัย คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.33 
97 54-20514-020 นาย อนุชา วงกันยา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.33 
98 54-20515-013 นางสาว ขวัญใจ ผิวอ่อน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.32 
99 54-20515-035 นาง ธนัชพร ทิมินกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.32 
100 54-20514-231 นาย กฤษกร เคหะฐาน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30 
101 54-20515-011 นาย กองพันธ์ โกตาล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30 
102 54-20515-021 นาย นัฐธนวัฒน์ แก้วดินเหนียว คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30 
103 54-20515-061 นาย พรหมมินทร ์ ประทุมตา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30 
104 54-20515-018 นางสาว วัลนิภา จําปาเทศ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30 
105 54-20515-234 นางสาว สุพัตรา ศรีสิม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30 
106 54-20515-245 ว่าท่ี ร.ต. หญิงดาราพร กุลพลเมือง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30 
107 54-20515-206 นาย อาทิตย์ นาเลิง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30 
108 54-20515-214 นาย นครินทร ์ อภัยวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.29 
109 54-20515-047 นางสาว สุกันยา พรมศร ี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.29 
110 54-20515-248 นาย สมศักด์ิ แน่นอุดร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.27 
111 54-20514-003 นางสาว หทัยรัตน์ เทพบุรี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.27 
112 54-20515-015 นางสาว ฉมาพร บุญนาง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.26 
113 54-20514-217 นางสาว พิสมัย บุญทรัพย ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.26 
114 54-20515-070 นางสาว ภัฏรัตช อุตราช คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.26 
115 54-20515-038 นางสาว อุทัยวรรณ เจริญสุข คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.26 
116 54-20514-223 นาง นารี บุญไตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 
117 54-20515-239 นาย ยุทธศาสตร์ วงศ์กาฬสินธ์ุ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 
118 54-20514-035 นาย ดํารงรักษ์ สหสมบูรณ ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.23 
119 53-20511-031 นางสาว ละอองดาว ชํานาญจันทร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.23 
120 54-20515-080 นางสาว ศิริพร พุฒแก้ว คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.23 
121 54-20514-026 นางสาว สกุลรัตน ์ ลํามูล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.23 
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รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต  วิชาเอกวิชาชีพคร ู

122 54-20515-020 นางสาว นวรัตน์ รัตนชัย คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.20 
123 54-20514-031 นางสาว ภัสดาพร อินทรบุตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.20 
124 54-20514-201 นาย เอนก สารโพดา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.20 
125 54-20515-056 นาย จิตประสงค์ จําพล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.19 
126 54-20515-244 นางสาว พรทิพย์ โคตรภักดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.19 
127 54-20515-046 นาย สฤษฎ์รักษ ์ หลักคํา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.19 
128 54-20515-001 นางสาว รัศม ี พรหมบุญศร ี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.17 
129 53-20511-047 นางสาว ภาวินี กิติยะวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.16 
130 54-20515-202 นางสาว สุภรัตน์ ลือเลื่อง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.16 
131 54-20515-050 นาย สุรัตน์ วังแสง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.16 
132 51-20311-810 นาย อภินพ โทนะหงษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.16 
133 54-20514-041 นางสาว ณัฐกฤตา ทองสน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.14 
134 54-20514-022 นางสาว พรพรรณ จันดา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.14 
135 54-20515-238 นาย ยุทธพงษ์ จอมทิพย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.14 
136 54-20514-203 นาย วิมล แซ่ลิม้ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.14 
137 54-20515-077 นางสาว นิศากร เตโช คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.13 
138 54-20515-063 นาย วิโรจน์ ภูนนทา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.13 
139 54-20515-212 นาย วีระพงศ์ คําชนะ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.13 
140 52-20311-759 นางสาว สุนิชา แข็งฤทธ์ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.13 
141 54-20514-206 นาย จตุพล พิพิธภัณฑ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.11 
142 54-20514-047 นางสาว พักตร์นิภา หวานเสร็จ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.11 
143 54-20514-044 นาย อิทธิพล กองทรัพย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.11 
144 54-20515-012 นาย กิตติภูมิ แม้นศิร ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.10 
145 54-20515-025 นางสาว นาฏยา ปาละสิทธ์ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.10 
146 54-20514-037 นาง ศันสนีย์ เที่ยงสูงเนิน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.10 
147 53-20513-067 นางสาว ศิริวรรณ มณีบุญ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.10 
148 54-20514-052 นางสาว ณัฐกานต์ พลวิฑูรย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.08 
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149 53-20513-088 นางสาว ทิพย์เกษร นิลจันทร ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.08 
150 54-20515-037 นางสาว อรนภา บรมโคตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.08 
151 54-20515-016 นางสาว โฉมยงค์ แก้วดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.07 
152 54-20515-054 นางสาว ณัฐชา อ่อนนอ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.07 
153 54-20514-234 นางสาว นันทกา แสงเสน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.07 
154 54-20515-023 นางสาว นันทยา ลุนชัยภา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.07 
155 54-20515-041 นางสาว ภรพรรณ พาเตาะ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.07 
156 54-20515-062 นางสาว ภัทรานิษฐ ์ พิมพ์ทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.07 
157 54-20515-030 นางสาว อาลี ภูน้ําทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.07 
158 54-20514-202 นาย เทอดทูล อุทรักษ ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.05 
159 54-20515-213 นาย ธานี ประเมินชัย คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.05 
160 54-20514-045 นาย ไพรัตน์ จิระทาน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.05 
161 54-20514-221 นางสาว จิรัญญา ผลรุ่ง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.04 
162 54-20515-251 นางสาว ประภัสสร ผ่านชมภู คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.04 
163 54-20515-066 นาย ปัญญา โสรมรรค คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.04 
164 54-20515-005 นางสาว พัชรินทร์ภรณ์ หลาบหนองแสง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.04 
165 54-20515-029 นางสาว วรัญญา กีระพันธ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.04 
166 54-20515-002 นางสาว เสาวลี ปลัดศรีช่วย คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.04 
167 54-20515-220 นาย ก้องเกียรต์ิ เจนหัตถ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.02 
168 52-20311-129 นาย ยศพนธ์ ชัยงาม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.02 
169 54-20515-217 นาย ยุรนันท์ คะสาราช คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.02 
170 54-20515-216 นาย วุฒิพงษ์ ลุนอุบล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.02 
171 54-20515-022 นางสาว ศิริกานต์ จันทรศิร ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.02 
172 53-20513-099 นาย กําธร มาโพธ์ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01 
173 54-20514-204 นาย ศุภชัย อาจหาญ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01 
174 54-20514-004 นาย นิตินัย สุขโข คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 
175 54-20514-224 นาย บุญยัง แสงจันทร ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 
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176 54-20515-230 นาย วันชัย สัมฤทธ์ินอก คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 
177 53-20512-030 นาย วิทยา นนท์จันทร ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 
178 54-20515-073 นาย สมพงษ์ มุงคุณเนตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2556 
 

 
 
      (นางกรรณิการ์  นันทโพธิเดช) 
          อธิการบดี 


