
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 พระ สุรินทร์ สีลเตโช

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8417 นางสาว จันทิมา พูลสวัสดิ�

8418 นางสาว นฤชา สุดสาคร

8419 นางสาว นุชจิรารัตนอัศฤกษ์

8420 นาย ประสพโช คนดี

8421 นางสาว พรรณรัตนพงษ์เจริญ

8422 นาย พลวิชญ์ ไชยมนตรี

8423 นางสาว พัชรี สุขแก้ว

8424 นางสาว วราภรณ์ ศิริผล

8425 นาย สุภมิตร แสงพรู

8426 นาย เหมรัศมิ� อุปดิษฐ์ศรี

8427 นาย อาทร ยางนอก

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8428 นาย เปรม จังสุธี

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

8429 นางสาว อัจฉราพร ดิฐเรืองแสง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8430 นาย โชคอนันต์นิ�มสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

เทคโนโลยีบัณฑิต  

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง



สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

8431 นางสาว แก้วตา หิงขุนทด

8432 นางสาว จรรยา ประสิทธิ�เกษกัน

8433 นางสาว จิดาภา เย็งครึ�ม

8434 นางสาว จิตราวรรณจิตตรีรัตน์

8435 นางสาว จิรนันท์ พันธ์เทียน

8436 นางสาว เจติญา เกียเต๊ะ

8437 นางสาว ณัฐชนก ชมทวี

8438 นาย ณัฐวัฒน์ กงแก้ว

8439 นางสาว ตวงพร นาคสุข

8440 นาย ธนาคม ซื�อตรง

8441 นางสาว ธัญญพร ลําพา

8442 นางสาว ธาริตา สุขเกษม

8443 นางสาว ธิชา มะลิเกตุ

8444 นางสาว นันท์นภัส ฆ้องพาหุ

8445 นางสาว บังอร ครประสี

8446 นางสาว เบญญาภธรรมวัฒน์

8447 นางสาว ปวีณา สีป้อง

8448 นางสาว ภรฐิดา อุดมพันธ์

8449 นางสาว มณฑิชา เกิดสว่าง

8450 นางสาว ยศยา เจริญประมง

8451 นางสาว ศิรดา จันทร์กระจ่าง

8452 นาย สรวิศ มงคลศฤงคาร

8453 นางสาว สุพัตรา สุขโส

8454 นางสาว สุภาภรณ์ กมลวรรณสิทธิ�

บริหารธุรกิจบัณฑิต  



8455 นาย สุรพงศ์ วทานิยานนท์

8456 นางสาว สุรัชนี วอทอง

8457 นาย โสภณ วิภาวิน

8458 นาย อดิศักดิ� หงษ์ศรี

8459 นางสาว อาภาพร สุนนท์

8460 นางสาว อารดา สําริด

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

8461 นาย จักรภพ แช่มรัมย์

8462 นาย นพณัฐ หอมแป้ง

8463 นาย ปุณณะ ตั�งเตือนใจ

8464 นาย ภูมรินทร์ ไพรวิจารณ์

8465 นาย ยุทธพันธ์ ภวภูตานนท์

8466 นาย สมใจ โสมากุล

8467 นางสาว อารีรัตน์ พานิชย์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8468 นางสาว กาญจนา บําเพ็ญขจรศักดิ�

8469 นาย เทพนที โพธิ�จันทร์

8470 นาย บรรณพงศจันเกรียงชัยสุข

8471 นาย ปานเทพ กระจ่างพัฒน์วงษ์

8472 นางสาว ภาวินี พันธ์ดี

8473 นางสาว แสงระวี ฉิมพาลี

สาขาวิชาการบริหารทั�วไป

8474 นางสาว สิริรัตน์ แม้นเจริญ

สาขาวิชาการบริหารทั�วไป

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1



8475 นางสาว จุฑาทิพย์ สิทธิสร

8476 นางสาว ชัญญานุชเตชสิทธิผล

8477 นางสาว สุชาดา ภักตรวิลัย

สาขาวิชาการบริหารทั�วไป

8478 นางสาว จันทร์ทิพยสุขสบาย

8479 นางสาว ธิดา หนูแดง

8480 นางสาว รุ่งกมล องคต

8481 นาย วีระยุทธ คําสุขดี

สาขาวิชาการบริหารทั�วไป

8482 นางสาว กนกวรรณฟองเกิด

8483 นางสาว กมลรัตน์ กันดิษฐ์

8484 นางสาว กรรวี ระบกเวีย

8485 นาย กฤษติณณฐิติวร

8486 นางสาว กัญชลิกา คาชิยาม่า

8487 นางสาว กัญญารัตมั�งคั�ง

8488 นางสาว กาญจนา ไกรรอด

8489 นาย กาลัญ�ู พวงเกาะ

8490 นาย กิตติธัช โพธิ�ทอง

8491 นางสาว กุลวดี กงแก้ว

8492 นางสาว เกวลิน กลิ�นมาลา

8493 นาย เกียรติรัฐพหันทะยุง

8494 นาย โกวิทย์ ดีแย้ม

8495 นาย คงเขต ถาใบ

8496 นาย จตุรงค์ ศิริวชิรภาพ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  



8497 นาย จรินทร์ ปัญจสุทรานนท์

8498 นาย จักรพันธ์ ทองลํ�า

8499 นาย จักรี กะการดี

8500 นางสาว จารุรินทร์ สงวนศักดิ�

8501 สิบตํารวจจินต์ จามิกรณ์

8502 นางสาว จิราภรณ์ กกกระโทก

8503 นางสาว จิราภรณ์ เกื�อทาน

8504 นางสาว จุฑาทิพย์ น้อยมา

8505 นาง จุฑามาศ ศิริรําจวน

8506 นางสาว จุฑาวรรณต่วนกระโทก

8507 นางสาว ฉัตรกมล เวชพันธุ์

8508 นาย ฉัตรชัย ถนอมบุญ

8509 นาย ฉัตรชัย สังข์จีน

8510 นางสาว ชญานิษฐ์ บุญมี

8511 นาย ชลัท อรรณพกาญจนา

8512 นาย ชัยชนะ เจริญ

8513 นางสาว ชุติกาญจนอินทร์พันธุ์

8514 นางสาว ณัฐญา โสภาคมนภัค

8515 นาย ณัฐพงษ์ เสมประเสริฐ

8516 นาย ณัฐพล ภูมิวาลย์

8517 นาย ณัฐภูมิ กลิ�นหอม

8518 นาย ณัฐฤทธิ� ถั�วกระโทก

8519 นาย ณัฐวุฒิ แก้วเสน

8520 นางสาว ดวงเดือน สิงห์คําจันทร์

8521 นางสาว ดารุณี ดีระดา

8522 นางสาว ทองปอน เวชการ



8523 นาย ทินกร ศิริเจริญ

8524 นางสาว ทิพธัญญาสุขสิงขร

8525 นางสาว ธนานันต์ กลิ�นสุวรรณ

8526 นางสาว ธัญญทัย กงแก้ว

8527 นางสาว ธันยพร เทียนทองศิริ

8528 นางสาว ธิดารัตน์ พรมมี

8529 นางสาว นงคราญ คําสุขดี

8530 นางสาว นภาพร แน่นอน

8531 นางสาว นฤมล ลอยล่อง

8532 นางสาว นาถยา เอกรักษา

8533 นางสาว นาราทิพย์จุตตะไร

8534 นางสาว นํ�าทิพย์ เกาะกากลาง

8535 นางสาว นิภาพร คําแหง

8536 นาง นิศาชล แม่นปืน

8537 นางสาว เนตรนภา ปาอาภร

8538 นางสาว ประภาพรวิเวกพรมราช

8539 นางสาว ปราณี มุ่งอาษา

8540 นางสาว ปะวีฉัตร ขันขึง

8541 นางสาว ปัทมา วงษ์ยะปาน

8542 นางสาว ปานามา หันทะยุง

8543 นาง พชรพรรณเนาว์ศรี

8544 นางสาว พรประภาบุญพิลา

8545 นางสาว พรพณา ปั�นแก้ว

8546 นางสาว พรพรหม กระเสาร์

8547 นาย พรมมา พันทะท้าว

8548 นางสาว พรรณิภา พลเภา



8549 นาย พลธวัช พรมจันทร์

8550 นาย พัสกร เจริญสุข

8551 นางสาว พิชามญชุ์ คาอรัญ

8552 นาย พิทักษ์ สิงห์ดา

8553 นางสาว พิลาวัลย์ สนับบุญ

8554 นาย พีรวุฒิ ชูสุวรรณ

8555 นาย ภราดร บุญขวัญ

8556 นางสาว ภริตา ยาจันทรา

8557 นางสาว ภัทธิรา อุ่นเรือน

8558 นางสาว ภัทราวรรณแสนกล้า

8559 นาย ภาคิน ทองอรุณ

8560 นาย ภานุวัฒน์ พนมผา

8561 นางสาว ภาวิณี ฑัณวีระ

8562 นางสาว ภาวินี พลายน้อย

8563 นางสาว ภูริชญา เชื�อเมฆ

8564 นาย ภูวนัย ปิ�นวิเศษ

8565 นางสาว มลิวัลย์ หมู่มาก

8566 นางสาว มุกระวี รอดศรีชินเดช

8567 นางสาว มุกรินทร์ บุญธรรม

8568 นาย ยุทธนันท์ ขันทีท้าว

8569 นาย ยุทธพงษ์ สิทธิผล

8570 นางสาว รัชนีพร นามสิน

8571 นางสาว ลภัสรดา แก้วอ่อน

8572 นาย วงษ์ประสิสุทธิโยชน์

8573 นางสาว วนิชยา ร้อยพุฒ

8574 นางสาว วนิดา ประเสริฐสุข



8575 นาย วรการ สีทา

8576 สิบเอก วรรณศิลปนนดี

8577 นางสาว วรัญญา สิริกาญจนอนันต์

8578 นางสาว วลัยลักษณรุประมาณ

8579 นาย วศิน อุดมพรวิรัตน์

8580 จ่าเอก วัฒนศักดิ� พยุงวงศ์

8581 นาย วันจรินทร์ ทองนอก

8582 นาย วานุ ห้อยมาลัย

8583 นางสาว วายุ วงศาโรจน์

8584 นาย วินัย สุพรรณา

8585 นางสาว วิภาพร ลักษณะสีสุข

8586 นางสาว วิภารัตน์ ดาราศร

8587 นาย วิโรจน์ จงขวัญ

8588 นาย วิศรุต ปานกลีบ

8589 นาย ศตวรรษ ทองวงษ์

8590 นางสาว ศิรินทิพย์ ม่วงแคะ

8591 นางสาว ศิริลักษณ์ สุคนธรัตน์

8592 นาย ศิวกร ศรีพุทธิรัตน์

8593 สิบตํารวจศุภชัย พันธ์ภักดี

8594 จ่าเอก ศุภโชค เบ็ดกระโทก

8595 นาย ศุภณัฐ บุญมาก

8596 นางสาว สกุลตะรากุผาลัง

8597 นางสาว สมถวิล ขันคํา

8598 นางสาว สมหทัย ปัตซา

8599 นางสาว สรัญญา เจริญผล

8600 นางสาว สวีณา วนพงษ์



8601 นาย สะดํา นมัสการ

8602 นางสาว สาวินี ทองภู่

8603 นางสาว สําราญ กอกหวาน

8604 นาย สิทธิวัฒน์ ยิ�มดี

8605 นางสาว สิริกมล โคกบ้าน

8606 นางสาว สิริโสภาค สุนทรเรขา

8607 นางสาว สุกัลยา ฉานครบุรี

8608 นาย สุชาติ โล่ห์แจ่ม

8609 นางสาว สุดารัตน์ สีเคน

8610 นางสาว สุนิสา สิงห์แก้ว

8611 นาย สุภราช พวงธนสาร

8612 นางสาว สุภาดา เพ็ญนุ่น

8613 นางสาว สุภาลักษณสุกใส

8614 นางสาว สุมณฑา จันทะจร

8615 นาย สุรศักดิ� นําพลชัยสิทธิ�

8616 นาย สุรศักดิ� ปิติพัตรา

8617 นาย สุริยเมธินทโชตินิติบัณฑิต

8618 นาย สุริยัน ปันแก้ว

8619 นางสาว หนึ�งฤทัย แสนใจกล้า

8620 พันตรี อดิศักดิ� ดาวเรรัมย์

8621 นางสาว อทิติยา กองเป็ง

8622 นาย อภิรักษ์ อินทร์ทอง

8623 นาย อรรถพงษ์ปั�นทอง

8624 นาย อิทธิชัย แก้วกระจาย

8625 นาย อิทธิพล เหล่าคนค้า

8626 จ่าเอก เอกวิทย์ กอกหวาน



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8627 นาย ธีรยุทธ แก้วคร

8628 นางสาว นันทิยา แดงแหล่ม

8629 นางสาว ริศมล สุ่นศรีเมือง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  


	Sciso

