
 
ประกาศวิทยาลัยสันตพล 

ฉบบัที่  3 /2556 
เรื่อง รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา  ประจําภาคเรียนที่ 3  ปีการศกึษา 2555 

......................................................................................... 
  ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล ได้อนุมัติการสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3 
ปีการศึกษา 2555 ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 โดยอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วันที่ 
27 พฤษภาคม 2556 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วันที่ 4 เมษายน 2556 และระดับ 
ปริญญาโท วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป  วิทยาลัยสันตพล ขอประกาศรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรต่าง ๆ  รวมทั้งผู้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เกียรตินิยมอันดับสอง และเหรียญรางวัลเรียนดีเด่น เหรียญ
รางวัลเรียนดี  ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับปรญิญาตร ี
รายชื่อผู้ได้รบัเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล 

1 53-10134-323 นางสาว ลั่นทม ชัยสิน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.77 
 

รายชื่อผู้ได้รบัเกียรตินิยมอันดับสอง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล 

1 53-10134-387 นางสาว ปนัดดา เรียมแสน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.29 
 

รายชื่อผู้ได้รบัเหรียญรางวัลเรียนดีเดน่ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

1 54-20142-106 นางสาว วิมลวัลย์ สุขอึ่ง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.56 
2 54-20142-256 นาย สวัสด์ิ ไชยบุรมย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.55 

 

รายชื่อผู้ได้รบัเหรียญรางวัลเรียนดีเดน่ 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต  (หลกัสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการบญัช ี

 

1 54-20412-242 นางสาว สาลิน ี โตปินใจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.57 
 

รายชื่อผู้ได้รบัเหรียญรางวัลเรียนด ี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

1 54-20142-188 นาง ประยง ชัยคําจันทร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.45 
2 54-20142-038 นาย วีรยุทธ ภูจีวร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.28 
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รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชานิติศาสตร ์

1 52-10214-260 นางสาว ประกามาศ บุญเสือ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.61 
2 52-10214-004 นาย เกรียงไกร รักญาติ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.57 

 
รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการบญัช ี

1 53-10414-530 นางสาว ปารณ์ไปรยา บุดดาวงษ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.61 

2 53-10414-375 นางสาว ธัญญ์ชยา ธุวานนท์ธนารัฐ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.91 
3 52-10414-901 นางสาว พรพรรณ บุริจันทร ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.08 

 
รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการตลาด 

1 53-10122-904 นางสาว เยี่ยมรุ้ง วาดวงศรี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.46 

2 53-20122-332 นาย สมโภช คําเทพ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.16 
3 53-10124-316 นางสาว ปราณี สุวรรณรงค ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.82 
4 54-20122-054 นาย รัตนโกสินทร ์ มณีวรณ ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 
5 54-20122-402 นาง ฏิมากาญจน์ ฐิติเกษมศร ี คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.52 
6 54-10122-289 นาย อดุลย์ ธรรมสอน คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.09 

 
ายชื่อผู้สําเรจ็การศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล 

1 53-10134-289 นางสาว อนุสรา พิสัยกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.92 
2 54-10132-156 นาย พร้อมพงษ์ แก้วกาหลง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.79 
3 53-10134-326 นางสาว จุฑาพร อาบสุวรรณ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.73 
4 53-10134-249 นางสาว นิรัตน์ ศรีกุดตุ้ม คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.58 
5 53-10134-544 นางสาว พิมพ์ญาดา สุทธิบุญ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.06 
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รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

1 54-20142-035 นาย ธเนศ เบิกบานดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.13 
2 54-20142-148 นางสาว จันสุดา ยางดอน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.04 
3 54-20142-230 นางสาว นันทพร เทพขาม คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.85 
4 54-10142-307 นาย ไพฑูรย์ บัวศรี คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.73 

5 54-20142-346 นางสาว กนิษฐา โพธ์ิทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.72 

6 54-20142-189 นางสาว ระวิวรรณ ศิลากัลย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.62 
7 53-10142-110 นางสาว พันทิพย์ ภูวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.15 
8 54-10142-187 นางสาว ปาวิตา เทศจําปา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.11 

9 54-20142-901 นาย จุฑาวุฒิ สีน้ําเงิน คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 
 
รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต  วิชาเอกวิชาชีพคร ู

1 54-20515-031 นาย ณัฐชพล กองทุ่งมนต์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.11 
2 54-20515-026 นางสาว นาตยา พลวงค์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.07 
3 54-20514-042 นาย จักรพันธ์ เรืองอนันต์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.05 
4 54-20514-012 นางสาว สุพรรณ ี เศษสิงห์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.05 
5 54-20514-016 นางสาว บุษรินทร ์ ป่ินมณี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.04 
6 54-20514-014 นางสาว จริยาวรรณ วงศ์เตชะ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.02 

 

รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

1 54-20105-050 นางสาว มณีศร พรหมมะชัย คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90 
2 54-20105-012 นาง อุไรภรณ์ นาลิสัก คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90 
3 54-20105-093 นาง จอกแก้ว เพ็ดสะวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85 
4 54-20105-037 นางสาว สมประสงค ์ พระสินศักดิ์สิทธิ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85 
5 54-20105-007 นาง บันเทิง แสนทะวงศ ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80 
6 54-20105-047 นางสาว ปานนาลี โคตรวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75 
7 54-20105-010 นางสาว วาทิดา คูณทะลังส ี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75 
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รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

8 54-20105-005 นางสาว สิริสะหวัด เผยสิร ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75 
9 54-20105-058 นางสาว อานิสา สีหาราช คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75 
10 54-20105-087 นาย อารุณยะแสง ดํารง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75 
11 54-20105-107 นาย สมประดิษฐ ์ สีสุวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.70 
12 54-20105-019 นาย สมพรไกรสรณ ์ พระสิมศักดิ์สิทธิ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.70 
13 54-20105-002 นาง คําปาน แสงจันทะวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.65 
14 54-20105-072 นาย สมรัก ลอหวันเงอ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.65 
15 54-20105-104 นาง อภิญญา พิลาวรรณ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.65 
16 54-20105-011 นาง อาเซี่ยน พันเพียงสิง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.65 
17 54-20105-099 นางสาว ไฮคํา แก้วแก่นจันทร ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.65 
18 54-20105-042 นาง ไชยประเสริฐ สีหาวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 
19 54-20105-108 นาย บุญพู ธรรมวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 
20 54-20105-101 นางสาว เบบี้ ศรีวิไล คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 
21 54-20105-103 นาง เวียงดารา วาระกอน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 
22 54-20105-016 นาย สุลิยงค ์ จันทร์สว่าง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 
23 54-20105-008 นาง ประภัสสร บัวพิมพ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.55 
24 54-20105-055 นางสาว วงศ์ดารัตน์ อุดมประเสริฐ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.55 
25 54-20105-032 นางสาว สลักจิตร แก้วกิตติกุณ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.55 
26 54-20105-060 นางสาว อําไพวัน เมืองหาน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.55 
27 54-20105-030 นาย อู่ช้าง แสงทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.55 
28 54-20105-013 นาย ไก่คํา สุวันนะเมที คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 
29 54-20105-063 นาย กาวี แก้วลาวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.45 
30 54-20105-006 นางสาว ดาลิวัน สงศ์สา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.45 
31 54-20105-110 นางสาว อุดร เพ็งสวัสด์ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.45 
32 54-20105-102 นาง วิไลวัลย์ หาลาดมณีวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.40 
33 54-20105-022 นาย ตระกูลสิน ชาพักดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30 
34 54-20105-029 นาย อุไลพงศ์ พรหมจักร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 
35 54-20105-015 นาย สาคร นวนนาลง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.20 
36 52-20303-073 นาย เกียรติพร จันโทภาส คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.16 
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รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

37 53-20304-052 นางสาว สมหมาย ทองผาสิทธ์ิ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.15 
38 54-20105-009 นางสาว วนิดา สุลาลัย คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.10 
39 53-20304-054 นางสาว ปานนิพร โง่มวรราช คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 
40 54-20105-048 นาง เพ็ญลักษณ ์ แก้วพิลา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 
41 54-20105-075 นาย สอนเพ็ชร วอระเพ็ชร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 
42 53-20304-060 นาย สัมฤทธ์ิ ศรีหลวงโคตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 

 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
 

 
 
      (นางกรรณิการ์  นันทโพธิเดช) 
          อธิการบดี 


