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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ทีเ่กี่ยวข้องกับประวัติอาจารย์ 

ในเล่มหลักสูตร มทร.ล้านนา 
ค ำจ ำกัดควำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ และลักษณะคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนวิชำกำร
ส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
1. งานวิจัย 

นิยำม      ผลงำนวิชำกำรที่เป็นงำนศึกษำหรืองำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบ ด้วยวิธีวิทยำกำรวิจัยที่เป็นที่
ยอมรับในสำขำวิชำนั้น ๆ และมีที่มำและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูล ค ำตอบหรือ
ข้อสรุปรวม ที่จะน ำไปสู่ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร (งำนวิจัยพ้ืนฐำน) หรือกำรน ำวิชำกำรนั้นมำใช้
ประโยชน์ (งำนวิจัยประยุกต์-Applied research) หรืองำนวิจัยสร้ำงสรรค์ (Creative research) 
หรือกำรพัฒนำอุปกรณ์ หรือกระบวนกำรใหม่ที่เกิดประโยชน์ 

รูปแบบ      อำจจัดได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
     1. รำยงำนกำรวิจัยที่มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้ง กระบวนกำรวิจัย 
(research process) อำทิ กำรก ำหนดประเด็นปัญหำ วัตถุประสงค์ กำรท ำวรรณกรรมปริทัศน์ 
โจทย์หรือสมมติฐำน กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
กำรประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ กำรอ้ำงอิง และอ่ืนๆแสดงให้เห็นว่ำได้น ำควำมรู้จำก
งำนวิจัยมำตอบโจทย์และแก้ปัญหำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
     2. บทควำมวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนกำรวิจัยในผลงำนวิจัยนั้น ให้มีควำมกระชับและสั้น
ส ำหรับกำรน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 
     3. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งน ำงำนวิจัยมำใช้ประกอบกำรเขียน 

กำรเผยแพร่      เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ในสำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิช ำที่ เกี่ยวข้อง (Peer Reviewer) ที่มำจำก
หลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
     1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด ทั้งนี้ วำรสำรทำงวิชำกำรนั้นอำจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     2. เผยแพร่ในหนังสอืรวมบทความวิจัยท่ีได้มีการบรรณาธิการ 
     3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุม
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบทควำม
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชำกำรนั้นหรือสำขำวิชำที่เกี่ ยวข้อง ท ำหน้ำที่คัดสรรกลั่นกรอง 
รวมถึงตรวจสอบควำมถูกต้อง กำรใช้ภำษำ และแก้ไขถ้อยค ำ หรือรูปแบบกำรน ำเสนอที่ถูกต้อง
ก่อนกำรเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทควำมในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) 



ที่มาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการ วิชาชีพโดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอำจเผยแพร่ ก่อนหรือหลัง กำรประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมกำรคัดเลือกบทควำมดังกล่ำว จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชำกำรสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่เก่ียวข้องจำกหลำกหลำยสถำบัน 
     4. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐำนว่ำได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำรและ
วิชำชีพในสำขำวิชำนั้นและสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องอย่ำงกว้ำงขวำงตำมที่สภำสถำบันอุดมศึกษำ
ก ำหนด 
     เมื่อได้เผยแพร่ “งำนวิจัย” ตำมลักษณะข้ำงต้นแล้ว กำรน ำ “งำนวิจัย” นั้น มำแก้ไขปรับปรุง 
หรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ำมำเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรและให้มีกำรประเมิน
คุณภำพ “งำนวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท ำไม่ได้ 

ลักษณะ 
คุณภำพ 

ระดับ B เป็นงำนวิจัยที่มีกระบวนกำรวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมำะสมในระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงำนที่แสดงถึงกำรวิเครำะห์และน ำเสนอ 
ผลเป็นควำมรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่ำงำนเดิมที่เคยมีผู้ศึกษำแล้ว รวมทั้ง ได้รับกำรตีพิมพ์และอ้ำงอิง 
ในฐำนข้อมูลระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ 
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติ และตีพิมพ์ในวำรสำร top 15% แรกของสำขำวิชำนั้นๆ หรือสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงแพร่หลำย โดยมีหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นที่ยอมรับอย่ำงโดดเด่น (outstanding) รวมทั้ง 
ได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงกว้ำงขวำงในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ และตีพิมพ์ในวำรสำร  top 5%  
แรกของสำขำวิชำนั้นๆ หรือสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลำยเป็นอย่ำงมำกโดยมีหลักฐำน 
ที่แสดงให้ เห็นถึงผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำงและก่อให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในวงวิชำกำร  
และวงวิชำชีพ 
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ล ำดบั รหัสหลกัสตูร ชื่อปริญญำ หลกัสตูร พ้ืนที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล

1 65E44 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล ตาก นาย พิสุทธิ์ เพชรสุวรรณ์

2 65E44 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล ตาก นาย พัชรินทร์ ศิลวตัรพงศกลุ

3 65E44 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล ตาก นาย นิวฒัน์ ประทุมไชย

4 65E44 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล ตาก นาย สนิท ขวญัเมอืง

5 65E44 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล ตาก วา่ที่ร้อยตรี จรีพงศ์ จบีกล่่า

6 65E44 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล พิษณุโลก นาย สมบัติย์ มงคลชยัชนะ

7 65E44 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล พิษณุโลก นาย ประเทียบ พรมสีนอง

8 65E44 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล พิษณุโลก นาย วรีะยทุธ หล้าอมรชยักลุ

9 65E44 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล พิษณุโลก นาย ศุภชยั ชมุนุมวฒัน์

10 65E44 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล พิษณุโลก วา่ที่ร้อยตรี ณัฐพงษ์ แกมทับทิม

11 65E16 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงใหม่ นาง นิอร สิริมงคลเลิศกลุ

12 65E16 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงใหม่ นางสาว อรทัย แกว้ทิพย์

13 65E16 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงใหม่ นาย เจษฎาพร ศรีภักดี

14 65E16 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงใหม่ นาย ภาณุภัค สุวมิลสันติรังษี

15 65E16 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงใหม่ นาย อลงกต สุค่าวงั

16 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ตาก นาย มานะ ทะนะอน้

17 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ตาก นาย อมร อน้กรอง

18 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ตาก นาย สุรสิทธิ์ แสนทอน

19 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ตาก นาย อภิศักด์ิ ขนัแกว้หล้า

20 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ตาก นาย อดุม เครือเทพ

21 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย อนุสรณ์ เราเท่า

22 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ วา่ที่ร้อยตรี ดิเรก มณีวรรณ

23 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย มานัส สุนันท์

24 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย พินิจ เนื่องภิรมย์

25 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย อรรถพล วเิวก

26 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย ภาณุเดช ทิพยอ์กัษร

27 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย อนุพงศ์ ไพโรจน์

28 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย ปิยพล ยนืยงสถาวร

29 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย ปณต พุกกะพันธุ์

เอกสำรหมำยเลข 2



หนา้ที ่2

ล ำดบั รหัสหลกัสตูร ชื่อปริญญำ หลกัสตูร พ้ืนที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล

30 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย ณัฐพงษ์ อนิทรวเิศษ

31 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า พิษณุโลก นาย ธนายทุธ ไพศาลอศัวเสนี

32 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า พิษณุโลก นาย เอกรัฐ ชะอุ่มเอยีด

33 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า พิษณุโลก นาย วริศ จติต์ธรรม

34 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า พิษณุโลก นางสาว เดือนแรม แพ่งเกี่ยว

35 65E45 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า พิษณุโลก วา่ที่ร้อยตรี บุญญฤทธิ์ วงังอน

36 65E40 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นาย พิพัฒน์ หมื่นเป็ง

37 65E40 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นาย มนตรี แกว้อยู่

38 65E40 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นาย ววิฒัน์ สิงใส

39 65E40 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นาย ไกรลาศ ดอนชยั

40 65E40 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นาง พัชรนันท์ ยิ่งขยนั

41 65E40 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ พิษณุโลก นาย แมน ฟักทอง

42 65E40 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ พิษณุโลก นาย นิติกร หลีชยั

43 65E40 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ พิษณุโลก นาย พินิจ บุญเอี่ยม

44 65E40 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ พิษณุโลก นาย ศักด์ิสิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด

45 65E40 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ พิษณุโลก นาย สมชาย โพธิ์พยอม

46 65B37 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน เชยีงราย นาง พิทธนิันท์ สมไชยวงค์

47 65B37 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน เชยีงราย นาง สุจติตา หงษ์ทอง

48 65B37 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน เชยีงราย นางสาว กรปภา จนัทาพูน

49 65B37 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน เชยีงราย นาย ปรีชา พลชยั

50 65B37 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน เชยีงราย นาย นฐ พชรธนนนท์

51 65B06 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) การจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เชยีงใหม่ นาง สุภาวดี วรุณกลู

52 65B06 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) การจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เชยีงใหม่ นางสาว ณฐา อภิธาวนิวสุ

53 65B06 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) การจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เชยีงใหม่ นางสาว พิริยมาศ ศิริชยั

54 65B06 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) การจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เชยีงใหม่ นางสาว ศิวพร เจรียงประเสริฐ

55 65B06 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) การจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เชยีงใหม่ นาย ภาคภูมิ ภัควภิาส

56 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงใหม่ นาง กญัญ์วรา สมใจ

57 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงใหม่ นาง พีรยา สมศักด์ิ

58 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงใหม่ นาง ริญญาภัทร์ เขจรนันทน์

59 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงใหม่ นาง อจัฉริน จติต์ปรารพ



หนา้ที ่3

ล ำดบั รหัสหลกัสตูร ชื่อปริญญำ หลกัสตูร พ้ืนที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล

60 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงใหม่ นางสาว เกจ็วลี ศรีจนัทร์

61 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงใหม่ นางสาว เกดิศิริ ชมภูกาวนิ

62 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงใหม่ นางสาว ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์

63 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงใหม่ นางสาว ปาริฉตัร เดือนเพ็ญ

64 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงใหม่ นางสาว รุจริา สุขมณี

65 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงใหม่ นางสาว ศิริรักษ์ ยาวริาช

66 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงใหม่ นาย ววิฒัน์โชติกร เรืองจนัทร์

67 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงใหม่ นาย อนวชั จติต์ปรารพ

68 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงราย นาง กลุพรภัสร์ ภราดรภิบาล

69 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงราย นาง ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์

70 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงราย นาง ธนีนุช เร็วการ

71 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงราย นางสาว พันทิพา ปัญสุวรรณ

72 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงราย นางสาว อวยพร ต๊ะวนั

73 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ เชยีงราย นาง ณภัทร ทิพยศ์รี

74 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ ตาก นาง แคทรียา พร้อมเพรียง

75 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ ตาก นาง ปิยะวรรณ คุ้มญาติ

76 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ ตาก นางสาว สมใจ วงค์เทียนชยั

77 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ ตาก นาย เผด็จ ทุกขสู์ญ

78 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ ตาก นางสาว ซินเนีย รัติภัทร์

79 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ น่าน นาง กญัญ์ณพัชญ์ พลเยี่ยม

80 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ น่าน นางสาว ฐาณิญา อสิสระ

81 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ น่าน นางสาว ปริศนา ต้ังมทุาสวสัด์ิ

82 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ น่าน นางสาว อภิญญา กนัธยิะ

83 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ น่าน นาย ณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์

84 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ น่าน นาง ธญัทิพย์ ศิริพรอคัรชยั

85 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ พิษณุโลก นางสาว กาญจนา ทวนิันท์

86 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ พิษณุโลก นางสาว ปวรัีฐ ภักดีณรงค์

87 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ พิษณุโลก นาย มนตรี ธรรมพัฒนากลู

88 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ พิษณุโลก นางสาว กานต์ธรีา โพธิ์ปาน

89 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ พิษณุโลก นาง สุพรรัตน์ ทองฟัก



หนา้ที ่4

ล ำดบั รหัสหลกัสตูร ชื่อปริญญำ หลกัสตูร พ้ืนที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล

90 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ ล่าปาง นาง ดารารัตน์ ธาตุรักษ์

91 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ ล่าปาง นาง ปรีดา ตัญจนะ

92 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ ล่าปาง นาง อนิตา ประดาอนิทร์

93 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ ล่าปาง นาย คงศักด์ิ ตุ้ยสืบ

94 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ ล่าปาง นาง กนกวรรณ เวชกามา

95 65B34 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ บริหารธรุกจิ ล่าปาง นางสาว อจัฉราพร แปลงมาลย์

96 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ เชยีงใหม่ นาง สุรีนาฎ มะโนลา

97 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ เชยีงใหม่ นาย ธรีภพ แสงศรี

98 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ เชยีงใหม่ นาย นพณัฐ วรรณภีร์

99 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ เชยีงใหม่ นาย นรินทร์ จวิตัิน

100 61B35A บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ เชยีงใหม่ นาง ชชัฎาพร ปุกแกว้

101 61B35B บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ เชยีงใหม่ นางสาว วรรณพร ทีเกง่

102 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ เชยีงใหม่ นาง หฤทัย อาษากจิ

103 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ เชยีงราย นาง กมลลักษณ์ ชยัดี

104 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ เชยีงราย นาง ปาริชาติ อา่นวยพรเลิศ

105 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ เชยีงราย นางสาว บุญญรัตน์ อ่่าสุรา

106 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ เชยีงราย นาย นิติศักด์ิ เจริญรูป

107 61B35A บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ เชยีงราย นาย ปรีชา พลชยั

108 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ เชยีงราย วา่ที่ร้อยตรีหญิง เดือนเพ็ญ มะโนเรือง

109 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ น่าน นาง พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง

110 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ น่าน นางสาว เมตตา ตาละลักษณ์

111 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ น่าน นางสาว ยภุวดี ณัฐสิฐโสภณ

112 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ น่าน นาย คทาวธุ แกว้บรรจง

113 65B35 บริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ น่าน นางสาว นงนุช พรหมวรีะไชย

114 65B25 บัญชบีัณฑิต เชยีงใหม่ นาง ศศิพัชร์ สันกลกจิ

115 65B25 บัญชบีัณฑิต เชยีงใหม่ นาง ศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ

116 65B25 บัญชบีัณฑิต เชยีงใหม่ นาย สุรัตน์ ยาสิทธิ์

117 65B25 บัญชบีัณฑิต เชยีงใหม่ นาย อดิศักด์ิ ฝนห่าแกว้

118 65B25 บัญชบีัณฑิต เชยีงใหม่ นาย วรวทิย์ เลาหะเมทนี

119 65B25 บัญชบีัณฑิต เชยีงราย นาง กรวกิา ไชยวงศ์



หนา้ที ่5

ล ำดบั รหัสหลกัสตูร ชื่อปริญญำ หลกัสตูร พ้ืนที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล

120 65B25 บัญชบีัณฑิต เชยีงราย นาง ชนนพร ยะใจมั่น

121 65B25 บัญชบีัณฑิต เชยีงราย นาง สุวสิา ทะยะธง

122 65B25 บัญชบีัณฑิต เชยีงราย นางสาว จรัสศรี โนมี

123 65B25 บัญชบีัณฑิต เชยีงราย นางสาว อจัฉราภรณ์ ชยันันทนาพร

124 65B25 บัญชบีัณฑิต ตาก นาง สรินยา สุภัทรานนท์

125 65B25 บัญชบีัณฑิต ตาก นางสาว ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์

126 65B25 บัญชบีัณฑิต ตาก นาง ยพุรัตน์ จนัทร์แกว้

127 65B25 บัญชบีัณฑิต ตาก นาง ยพุิน มใีจเจริญ

128 65B25 บัญชบีัณฑิต ตาก นางสาว กญัฐณา ดิษฐ์แกว้

129 65B25 บัญชบีัณฑิต น่าน นาย อธปิัตย์ สายสูง

130 65B25 บัญชบีัณฑิต น่าน นาง ธติินันท์ กมุาร

131 65B25 บัญชบีัณฑิต น่าน นางสาว วนัวภิา ปานศุภวชัร

132 65B25 บัญชบีัณฑิต น่าน นาย สมบูรณ์ กมุาร

133 65B25 บัญชบีัณฑิต น่าน นาง อจัฉราภรณ์ พูลยิ่ง

134 65B25 บัญชบีัณฑิต ล่าปาง นาง พวงทอง วงัราษฎร์

135 65B25 บัญชบีัณฑิต ล่าปาง นาง สายนที ทรัพยม์ี

136 65B25 บัญชบีัณฑิต ล่าปาง นางสาว ณัฐนรี ทองดีพันธ์

137 65B25 บัญชบีัณฑิต ล่าปาง นาง กรรณิการ์ จนัทร์อนิทร์

138 65B25 บัญชบีัณฑิต ล่าปาง นางสาว ปัญจพร ศรีชนาพันธ์

139 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ น่าน นางสาว เชาวลีย์ ใจสุข

140 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ น่าน นางสาว ปัทมา จนัทร์เรือง

141 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ น่าน นางสาว รัชนี บัวระภา

142 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ น่าน นางสาว สุธาทิพย์ ไชยวงศ์

143 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ น่าน นางสาว อภิรยา เทพสุคนธ์

144 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ น่าน นาย กฤษณธร สินตะละ

145 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ น่าน นาย เอกชยั ดวงใจ

146 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ น่าน นาง ปราโมทย์ ทิมขา่

147 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ น่าน นาย อมรชยั ล้อทองค่า

148 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พิษณุโลก นาง พรวภิา สะนะวงศ์

149 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พิษณุโลก นางสาว ณวรรณพร จริารัตน์



หนา้ที ่6

ล ำดบั รหัสหลกัสตูร ชื่อปริญญำ หลกัสตูร พ้ืนที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล

150 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พิษณุโลก นางสาว รุ่งระวี ทองดอนเอ

151 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พิษณุโลก นางสาว สุจริตพรรณ บุญมี

152 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พิษณุโลก นางสาว อษุณียภ์รณ์ สร้อยเพ็ชร์

153 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พิษณุโลก นาย ประวติั ปรางสุรางค์

154 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พิษณุโลก นาย อษัฎาวธุ สนั่นนาม

155 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พิษณุโลก นาง จารวี เลิกสายเพ็ง

156 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พิษณุโลก นาย พรเทพ เกยีรติด่ารงค์กลุ

157 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ล่าปาง นางสาว เมทินี นาคดี

158 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ล่าปาง นาย เรืองพันธุ์ ทรัพยม์ี

159 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ล่าปาง นาย สมเกยีรติ ตันตา

160 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ล่าปาง นาย กลุวชิญ์ พานิชกลุ

161 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ล่าปาง นาย นิรันดร กองเงิน

162 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ล่าปาง นางสาว ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์

163 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ล่าปาง นาง พรพิมล จลุพันธ์

164 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ล่าปาง นาย วรวธุ ชยัเนตร

165 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ล่าปาง นาง สุมติรา สุปินราช

166 65S31 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลเกษตร เคร่ืองจกัรกลเกษตร พิษณุโลก นาย บุญฤทธิ์ สโมสร

167 65S31 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลเกษตร เคร่ืองจกัรกลเกษตร พิษณุโลก นาย วรกฤช ดอนค่าเพ็ง

168 65S31 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลเกษตร เคร่ืองจกัรกลเกษตร พิษณุโลก นาย วทิยา พรหมพฤกษ์

169 65S31 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลเกษตร เคร่ืองจกัรกลเกษตร พิษณุโลก นาย นพดล ตรีรัตน์

170 65S31 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลเกษตร เคร่ืองจกัรกลเกษตร พิษณุโลก นาย บุญเจดิ กาญจนา

171 65S34 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ตาก นาย ธานินทร์ สินพรมมา

172 65S34 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ตาก นาย วชริะ หล่อประดิษฐ์

173 65S34 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ตาก นาย วนัชนะ จบูรรจง

174 65S34 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ตาก นางสาว กฤตาพร พัชระสุภา

175 65S34 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ตาก นาย รุ่ง หมลู้อม

176 65S34 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ พิษณุโลก นางสาว เพ็ญศิริ ใจวนั

177 65S34 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ พิษณุโลก นางสาว คัชรินทร์ ทองฟัก

178 65S34 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ พิษณุโลก นางสาว วไิรวรรณ แสนชะนะ

179 65S34 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ พิษณุโลก นางสาว ศิริจรรยา จนัทร์มี
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180 65S34 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ พิษณุโลก นางสาว อมติตา คล้ายทอง

181 65S38 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ล่าปาง นาง สุวรรณี เจยีรสุวรรณ

182 65S37 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ล่าปาง นางสาว คนึงนุช สารอนิจกัร์

183 65S38 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ล่าปาง นางสาว สุขมุาล ต้ัวสกลุ

184 65S35 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ล่าปาง นาย ธติิวฒัน์ ตาค่า

185 65S36 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ล่าปาง นาย นราวชิญ์ ความหมั่น

186 65S37 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธรุกจิอาหารและโภชนาการ ธรุกจิอาหารและโภชนาการ ตาก นาง ชญาภา บัวน้อย

187 65S37 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธรุกจิอาหารและโภชนาการ ธรุกจิอาหารและโภชนาการ ตาก นาง สุมลมาลย์ อรรถวฒิุชยั

188 65S37 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธรุกจิอาหารและโภชนาการ ธรุกจิอาหารและโภชนาการ ตาก นางสาว ดลพร วอ่งไวเวช

189 65S37 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธรุกจิอาหารและโภชนาการ ธรุกจิอาหารและโภชนาการ ตาก นางสาว วรรณวมิล พุ่มโพธิ์

190 65S37 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธรุกจิอาหารและโภชนาการ ธรุกจิอาหารและโภชนาการ ตาก นางสาว อจัฉรา ดลวทิยาคุณ

191 65S33 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ น่าน นางสาว ขนิษฐา หอมจนัทร์

192 65S33 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ น่าน นางสาว ศิริลักษณ์ แกว้ศิริรุ่ง

193 65S33 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ น่าน นาย ปกรณ์ จนัทร์อนิทร์

194 65S33 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ น่าน นาย วรวทิย์ ฝ้ันค่าอา้ย

195 65S33 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ น่าน นาง นงนุช เกตุ้ย

196 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร น่าน นางสาว สุทธดิา ปัญญาอนิทร์

197 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร น่าน นาย ประกติ ทิมขา่

198 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร น่าน นาง ปิยะนุช รสเครือ

199 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร น่าน นางสาว มลิวรรณ์ กจิชยัเจริญ

200 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร น่าน นางสาว สุภาวดี ศรีแยม้

201 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร พิษณุโลก นาง วรรณภา สระพินครบุรี

202 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร พิษณุโลก นาย จกัรพันธุ์ รอดทรัพย์

203 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร พิษณุโลก นาย เฉลิมพล ถนอมวงค์

204 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร พิษณุโลก นาย กฤษดา กาววีงศ์

205 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร พิษณุโลก นางสาว สุริยาพร นิพรรัมย์

206 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร พิษณุโลก นาย อรรณพ ทัศนอดุม

207 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ล่าปาง นาง ปรัศนีย์ กองวงค์

208 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ล่าปาง นาง อรทัย บุญทะวงศ์

209 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ล่าปาง นางสาว ลชนิี ปานใจ
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210 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ล่าปาง นางสาว นิอร โฉมศรี

211 65S06 วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ล่าปาง นาง รุ่งทิวา กองเงิน

212 65S18A1 วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร ล่าปาง นาย สุรพล ใจวงศ์ษา

213 65S18A1 วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร ล่าปาง นางสาว จริภา พงษ์จนัตา

214 65S18A1 วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร ล่าปาง วา่ที่ร้อยตรี ทนงศักด์ิ สัสดีแพง

215 65S17A1 วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพืชศาสตร์ พืชศาสตร์ ล่าปาง นาย อภิชาติ ชดิบุรี

216 65S17A1 วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพืชศาสตร์ พืชศาสตร์ ล่าปาง นาย ชติิ ศรีตนทิพย์

217 65S17A1 วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพืชศาสตร์ พืชศาสตร์ ล่าปาง นาง รุ่งนภา ชา่งเจรจา

218 65E49 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยวีศิวกรรมขนส่งทางราง เชยีงใหม่ นาย เฉลิม ยาวลิาศ

219 65E49 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยวีศิวกรรมขนส่งทางราง เชยีงใหม่ นาย กรวฒัน์ วฒิุกจิ

220 65E49 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยวีศิวกรรมขนส่งทางราง เชยีงใหม่ นาย สมพล วงศ์ต่อม

221 65E49 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยวีศิวกรรมขนส่งทางราง เชยีงใหม่ นาย ณัฐพงศ์ หล้ากอง

222 65E49 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยวีศิวกรรมขนส่งทางราง เชยีงใหม่ วา่ที่ร้อยโท ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

223 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ เชยีงใหม่ นาง จรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วฒิุจา่นงค์

224 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ เชยีงใหม่ นางสาว นิลวรรณ ไชยทนุ

225 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ เชยีงใหม่ นางสาว อจัฉรา จนัทร์ผง

226 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ เชยีงใหม่ นาย นิวตัร มลูปา

227 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ เชยีงใหม่ นาย สมเกยีรติ วงษ์พานิช

228 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ เชยีงใหม่ นาย อนุวตัร ศรีนวล

229 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ น่าน นาย กอ้งเกยีรติ ธนะมติร

230 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ น่าน นาย ณัฐพล วชิาญ

231 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ น่าน นาย สุรชยั อิ้มทับ

232 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ น่าน นางสาว กนัยาพร ไชยวงศ์

233 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ น่าน วา่ที่ร้อยตรี สิทธบิูรณ์ ศิริพรอคัรชยั

234 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ น่าน นาย ณัฐพล กาบค่า

235 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ ล่าปาง นางสาว อจัฉรา ไชยยา

236 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ ล่าปาง นาย เสกสรรค์ เจยีรสุวรรณ

237 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ ล่าปาง นาย พยงุศักด์ิ มะโนชยั

238 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ ล่าปาง นาย รัตนพล พนมวนั ณ อยธุยา

239 65E43 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ ล่าปาง นาย สุวรรณ จนัทร์อนิทร์
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240 65E03 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล เชยีงใหม่ นาย จริศักด์ิ ปัญญา

241 65E03 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล เชยีงใหม่ นาย ทวศัีกด์ิ มหาวรรณ์

242 65E03 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล เชยีงใหม่ นาย ศรีธร อปุค่า

243 65E03 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล เชยีงใหม่ นาย สุรสิทธิ์ เที่ยงจนัตา

244 65E03 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล เชยีงใหม่ นาย ธวชัชยั อุ่นใจจม

245 65E03 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล ตาก นาย อนุรัตน์ เทวตา

246 65E03 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล ตาก นาย เจษฎา วเิศษมณี

247 65E03 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล ตาก นาย จตุรงค์ แป้นพงษ์

248 65E03 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล ตาก นาย ภูมใิจ สอาดโฉม

249 65E03 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล ตาก นาย อภิรักษ์ ขดัวลิาศ

250 65C07 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เชยีงใหม่ นางสาว ณัฏฐิกานต์ กนักา

251 65C07 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เชยีงใหม่ นาย เกริกเกยีรติ ศศิวมิลฤทธิ์

252 65C07 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เชยีงใหม่ นาย พลกฤษณ์ ทุนค่า

253 65C07 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เชยีงใหม่ นาย วรจกัร เมอืงใจ

254 65C07 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เชยีงใหม่ วา่ที่ร้อยโท ลีรวฒัน์ สุภารัตน์

255 65C08 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมและนวตักรรมการผลิตอาหาร วศิวกรรมและนวตักรรมการผลิตอาหาร เชยีงใหม่ นางสาว โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์

256 65C08 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมและนวตักรรมการผลิตอาหาร วศิวกรรมและนวตักรรมการผลิตอาหาร เชยีงใหม่ นาย เอกรินทร์ อนิประมลู

257 65C08 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมและนวตักรรมการผลิตอาหาร วศิวกรรมและนวตักรรมการผลิตอาหาร เชยีงใหม่ นางสาว วรวลัญช์ ฉมิพะเนาว์

258 65C08 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมและนวตักรรมการผลิตอาหาร วศิวกรรมและนวตักรรมการผลิตอาหาร เชยีงใหม่ นาง สุบงกช โตไพบูลย์

259 65C08 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมและนวตักรรมการผลิตอาหาร วศิวกรรมและนวตักรรมการผลิตอาหาร เชยีงใหม่ นางสาว สุรีวรรณ ราชสม

260 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงใหม่ นางสาว บุปผเวช พันธุ์ศรี

261 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงใหม่ นาย ประดิษฐ์ เจยีรกลุประเสริฐ

262 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงใหม่ นาย พิสุต รอดวนิิจ

263 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงใหม่ นาย ภาณุ อทุัยศรี

264 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงใหม่ นางสาว ฟองจนัทร์ จริาสิต

265 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงราย นาย รัฐพล เกติยศ

266 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงราย นาย องักรู วอ่งตระกลู

267 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงราย นาย พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ

268 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงราย นาย มงคลกร ศรีวชิยั

269 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา เชยีงราย นาย สุรชยั อา่นวยพรเลิศ
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270 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา ตาก นางสาว เบญญา สุนทรานนท์

271 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา ตาก นาย จกัรพันธ์ ธงทอง

272 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา ตาก นาย พร้อมพงศ์ ฉลาดธญัญกจิ

273 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา ตาก นาย สนธยา ทองอรุณศรี

274 65E02 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา ตาก นาย ภูวดล พรหมชา

275 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย เอกทัศน์ พฤกษวรรณ

276 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย กติตินัน สระสวย

277 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย ณรงค์ นันทกศุล

278 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย ปุณยสิริ บุญเป็ง

279 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย สาคร ปันตา

280 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย ระพินทร์ ขดัปิก

281 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย สุชาติ จนัทร์จรมานิตย์

282 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงราย นาย เพลิน จนัทร์สุยะ

283 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงราย นาย อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร

284 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงราย นาย นิติพงษ์ สมไชยวงค์

285 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงราย วา่ที่ร้อยตรี ประกาศิต ศรีทะแกว้

286 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงราย นาย วเิชษฐ ทิพยป์ระเสริฐ

287 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ตาก นาย โชคชรัตน์ ฤทธิ์เยน็

288 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ตาก นาย กอ่เกยีรติ ออ๊ดทรัพย์

289 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ตาก นาย สิทธพิงษ์ เพ็งประเดิม

290 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ตาก นาย ณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์ค่าวงศ์

291 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ตาก นาย สมนึก เครือสอน

292 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ตาก วา่ที่ร้อยตรี ทัศนะ ถมทอง

293 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า น่าน นาย ไตรรัตน์ ปะทิ

294 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า น่าน นาย อรรนนท์ บัวศรี

295 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า น่าน นาย ไพโรจน์ ปิยรังสรรค์

296 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า น่าน นาย ชาญยทุธ์ กาญจนพิบูลย์

297 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า น่าน นาย วรรณกร พรหมอารีย์

298 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ล่าปาง นาย เกษม ตรีภาค

299 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ล่าปาง นาย จริพนธ์ ทาแกง



หนา้ที ่11

ล ำดบั รหัสหลกัสตูร ชื่อปริญญำ หลกัสตูร พ้ืนที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล

300 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ล่าปาง นาย ปณิฐิ แสนจติร

301 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ล่าปาง นาย อา่นาจ ผัดวงั

302 65E05 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า ล่าปาง นาย วนัไชย ค่าเสน

303 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ เชยีงใหม่ นาย กติตินันท์ น้อยมณี

304 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ เชยีงใหม่ นาย ปรัชญ์ ปิยะวงศ์วศิาล

305 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ เชยีงใหม่ นาย พิชติ ทนันชยั

306 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ เชยีงใหม่ นางสาว ยพุดี หัตถสิน

307 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ เชยีงใหม่ นาย อนันท์ ทับเกดิ

308 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ เชยีงราย นาย ณัฐพล อุ่นยงั

309 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ เชยีงราย นาย นุรักษ์ ไชยศรี

310 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ เชยีงราย นาย ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์

311 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ เชยีงราย นาย ประภาส สุวรรณ

312 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ เชยีงราย นาย ณรงค์ เมตไตรพันธ์

313 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ตาก นางสาว สุวรรณี พิทักษ์วนิัย

314 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ตาก นาย ธานินทร์ สุเชยีง

315 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ตาก นาย สมคิด สุขสวสัด์ิ

316 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ตาก นาย เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์

317 65E04 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ตาก นางสาว ณัฐษิมา สุรเดช

318 65E06 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม เชยีงใหม่ นาง วนิดา สุริยานนท์

319 65E06 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม เชยีงใหม่ นาง ศิรประภา ชยัเนตร

320 65E06 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม เชยีงใหม่ นาย นคร สุริยานนท์

321 65E06 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม เชยีงใหม่ นางสาว ภัทรา วงษ์พันธก์มล

322 65E06 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม เชยีงใหม่ นางสาว รุ่งนภา เขยีววจิติร

323 65E06 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม เชยีงใหม่ นาง บัญจรัตน์ โจลานันท์

324 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงใหม่ นาย โชคมงคล นาดี

325 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงใหม่ นาย จกัรรินทร์ ถิ่นนคร

326 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงใหม่ นาย นพดล มณีเฑียร

327 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงใหม่ นาย ผดุงศักด์ิ วงศ์แกว้เขยีว

328 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงใหม่ นาย อนันต์ วงษ์จนัทร์

329 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงใหม่ นาย พิสิษฐ์ วมิลธนสิทธิ์
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330 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงใหม่ นาย รัฐพล จนิะวงค์

331 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงใหม่ นาย สมศักด์ิ วรรณชยั

332 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงใหม่ นาย อาทิตย์ ยาวฑุฒิ

333 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงราย นาง สุจติรา จนีะวงษ์

334 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงราย นาย ชญภพ บุญทาศรี

335 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงราย นาย นิวติั นวลกนั

336 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงราย นาย พิเชษฐ เหมยค่า

337 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงราย นาย วโิรจน์ ปงลังกา

338 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั เชยีงราย นาย สิทธชิยั จนีะวงษ์

339 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั ตาก นาย ยทุธนา มลูกลาง

340 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั ตาก นาย รุ่งโรจน์ ขะมนัจา

341 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั ตาก นาย ณัฐวฒิุ พานิชเจริญ

342 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั ตาก นาย ธนพงศ์ คุ้มญาติ

343 65E48 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั ตาก นาย ปรีชา มหาไม้

344 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นางสาว จรุาพรรณ พิมลูชาติ

345 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นาย สราวธุ เชาวการกลู

346 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นาย แมน ตุ้ยแพร่

347 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นาน ค่ารณ แกว้ผัด

348 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นาย ชยัวฒัน์ กติติเดชา

349 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นาย พุทสายนั นราพินิจ

350 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นางสาว มนวภิา อาวพิันธุ์

351 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นาย วชัรากร ชยัวฒันพิพัฒน์

352 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงใหม่ นาย นเรศ อนิต๊ะวงค์

353 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงราย นางสาว หฤทัยรัตน์ จนัต๊ะคาด

354 65E01C วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงราย นางสาว อมรรัตน์ ปิ่นชยัมลู

355 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงราย นาย กา่พล หวา่งล้ีสกลุ

356 65E01C วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงราย นาย นิวฒัน์ชยั ใจค่า

357 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงราย นาย สมควร สงวนแพง

358 65E01C วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงราย นาย วรพจน์ ศิริรักษ์

359 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ เชยีงราย นาย ศิระพงศ์ ลือชยั
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360 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ ตาก นาย ไกรสร วงษ์ปู่

361 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ ตาก นาย กานต์ วรุิณพันธ์

362 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ ตาก นาย จริวฒัน์ วรวชิยั

363 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ ตาก นาย ทศพร เงินเนตร

364 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ ตาก นาย พิบูลย์ เครือค่าอา้ย

365 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ ล่าปาง นางสาว มนินทรา ใจค่าปัน

366 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ ล่าปาง นางสาว รัชนีวรรณ สันลาด

367 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ ล่าปาง นาย สรายทุธ มาลัยพันธุ์

368 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ ล่าปาง นาย อนาวลิ ทิพยบ์ุญราช

369 65E01 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมอตุสาหการ ล่าปาง นาย พงศกร สุรินทร์

370 65E51 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง)-ยงัไมผ่่าน อว วศิวกรรมกระบวนการผลิต เชยีงใหม่ นางสาว บรินดา จางขจรศักด์ิ

371 65E51 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง)-ยงัไมผ่่าน อว วศิวกรรมกระบวนการผลิต เชยีงใหม่ นาย กติติ กรุดอนิทร์

372 65E51 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง)-ยงัไมผ่่าน อว วศิวกรรมกระบวนการผลิต ตาก นาย ศิวศิษฏ์ ปิจมติร

373 65E51 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง)-ยงัไมผ่่าน อว วศิวกรรมกระบวนการผลิต ตาก นาย ธงชยั เบ็ญจลักษณ์

374 65E51 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง)-ยงัไมผ่่าน อว วศิวกรรมกระบวนการผลิต ตาก นางสาว ปริดา จิ๋วปัญญา

375 65E35 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่ วศิวกรรมเหมอืงแร่ เชยีงใหม่ นางสาว ลัดดาวลัย์ ดุลย์

376 65E35 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่ วศิวกรรมเหมอืงแร่ เชยีงใหม่ นาย พิพัฒน์ ชื่นใจ

377 65E35 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่ วศิวกรรมเหมอืงแร่ เชยีงใหม่ นาย วทิยกลุ สิทธสิาร

378 65E35 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่ วศิวกรรมเหมอืงแร่ เชยีงใหม่ นาย ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์

379 65E35 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่ วศิวกรรมเหมอืงแร่ เชยีงใหม่ วา่ที่ร้อยโท สุรพิน พรมแดน

380 65E47A1 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล เชยีงใหม่ นาย ธนวรรธน์ วชัรด่ารงค์ศักด์ิ

381 65E47A1 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล เชยีงใหม่ นาย ประชา ยนืยงกลุ

382 65E47A1 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล เชยีงใหม่ นาย รณชาติ มั่นศิลป์

383 65E47A1 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล ตาก นาย ไพโรจน์ จนัทร์แกว้

384 65E47A1 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล ตาก นาย จกัรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกลุ

385 65E47A1 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล ตาก นาย ยธุนา ศรีอดุม

386 65F22 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบแฟชั่น ส่ิงทอ และเคร่ืองประดับ ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ เชยีงใหม่ นางสาว จฑุามาศ ดอนออ่นเบ้า

387 65F22 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบแฟชั่น ส่ิงทอ และเคร่ืองประดับ ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ เชยีงใหม่ นางสาว ตยานิตย์ มติร์แปง

388 65F22 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบแฟชั่น ส่ิงทอ และเคร่ืองประดับ ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ เชยีงใหม่ นางสาว รติรส บุญญะฤทธิ์

389 65F22 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบแฟชั่น ส่ิงทอ และเคร่ืองประดับ ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ เชยีงใหม่ นาย ไพโรจน์ วรพจน์พรชยั
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390 65F22 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบแฟชั่น ส่ิงทอ และเคร่ืองประดับ ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ เชยีงใหม่ นาย สืบสกลุ ชื่นชม

391 65F10 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบส่ือสาร ออกแบบส่ือสาร เชยีงใหม่ นางสาว รินรดา สันติอาภรณ์

392 65F10 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบส่ือสาร ออกแบบส่ือสาร เชยีงใหม่ นางสาว สิริกานต์ สุภาแสน

393 65F10 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบส่ือสาร ออกแบบส่ือสาร เชยีงใหม่ นาย เกษตร แกว้ภักดี

394 65F10 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบส่ือสาร ออกแบบส่ือสาร เชยีงใหม่ นาง จนัทร์จริา นที

395 65F10 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบส่ือสาร ออกแบบส่ือสาร เชยีงใหม่ นาย ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์

396 65F20 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบอตุสาหกรรม ออกแบบอตุสาหกรรม เชยีงใหม่ นางสาว ปิยะนุช เจดียย์อด

397 65F20 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบอตุสาหกรรม ออกแบบอตุสาหกรรม เชยีงใหม่ นางสาว พรพิมล บาลี

398 65F20 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบอตุสาหกรรม ออกแบบอตุสาหกรรม เชยีงใหม่ นาย ขวญัพงษ์ สมมติร

399 65F20 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบอตุสาหกรรม ออกแบบอตุสาหกรรม เชยีงใหม่ นาย ดุสิต ทองเปรมจติต์

400 65F20 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบอตุสาหกรรม ออกแบบอตุสาหกรรม เชยีงใหม่ นาย ธาดา กติติเลิศวานิชกลุ

401 65F20 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบอตุสาหกรรม ออกแบบอตุสาหกรรม ตาก นางสาว ธญัญาภักด์ิ ธเิดช

402 65F20 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบอตุสาหกรรม ออกแบบอตุสาหกรรม ตาก นางสาว อริสา สุยะปัน

403 65F20 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบอตุสาหกรรม ออกแบบอตุสาหกรรม ตาก นาย ไพรวลัย์ ค่าวนั

404 65F20 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบอตุสาหกรรม ออกแบบอตุสาหกรรม ตาก นาย ปกรณ์ ลวกลุ

405 65F20 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบอตุสาหกรรม ออกแบบอตุสาหกรรม ตาก นาย สมชาย บุญพิทักษ์

406 65F11 ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ เชยีงใหม่ นาย ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์

407 65F11 ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ เชยีงใหม่ นาย ไกรสร วชิยักลุ

408 65F11 ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ เชยีงใหม่ นาย ธรียทุธ อนิทร์แกว้

409 65F11 ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ เชยีงใหม่ นาย รณกฤต บุระเตมยี์

410 65F11 ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ เชยีงใหม่ นาย วทิยา พลวฑูิรย์

411 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ เชยีงใหม่ นางสาว จรัิฐติกาล มานะจรรยานงศ์

412 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ เชยีงใหม่ นางสาว มทัรี สีมา

413 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ เชยีงใหม่ นางสาว ณัฐริน รัตนัง

414 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ เชยีงใหม่ นางสาว อา่พร กนัทา

415 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ เชยีงใหม่ นาย วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชยั

416 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ ตาก นางสาว เจนจริา ฝันเต็ม

417 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ ตาก นางสาว กนกพร บัวทรัพย์

418 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ ตาก นางสาว ดุษฎี มกุดาออ่น

419 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ ตาก นางสาว สุวจันกานดา พูลเอยีด
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420 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ ตาก นาย ศิริศักด์ิ ศักด์ิศิริคุณ

421 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ ล่าปาง นาง จนัทกานต์ ฉตัรสูงเนิน

422 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ ล่าปาง นางสาว เพียงกานต์ นามวงศ์

423 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ ล่าปาง นางสาว เอมอร พิพัฒน์วฒันะโยธนิ

424 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ ล่าปาง นางสาว ศิริขวญั ปัญญาเรียน

425 65B36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการ ล่าปาง นาย ไพโรจน์ ไชยเมอืงชื่น

426 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล เชยีงใหม่ นางสาว ศลิษา เศวตนันทน์

427 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล เชยีงใหม่ นางสาว ศศิวมิล ชนิ

428 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล เชยีงใหม่ นาย เดชาธร พจนพงษ์

429 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล เชยีงใหม่ นาง กลัยารัตน์ เศวตนันทน์

430 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล เชยีงใหม่ นาง สุภรพรรณ คนเฉยีบ

431 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ตาก นางสาว กรรณิกา เครือทนุ

432 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ตาก นางสาว ศุภณิตา พงศ์สุวรรณ

433 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ตาก นางสาว สุธารัตน์ โพธิ์เลิก

434 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ตาก นาย สถริศักด์ิ รังสินานนท์

435 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ตาก นางสาว สาวติรี สุวรรณรอ

436 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล น่าน นาง ศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์

437 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล น่าน นางสาว ขนิษฐา สุวรรณประชา

438 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล น่าน นางสาว มนิตรา ไชยชนะ

439 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล น่าน นาย กจิจาณัฏฐ์ ต้ังจตินุสรณ์

440 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล น่าน นาง จไุรรัตน์ สวสัด์ิ

441 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล พิษณุโลก นาง กรรณิการ์ ประทุมโทน

442 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล พิษณุโลก นางสาว ขวญักมล รักปรางค์

443 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล พิษณุโลก นางสาว ต้องหทัย ทองงามขา่

444 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล พิษณุโลก นางสาว นฤภร ปาลวฒัน์วไิชย

445 65B13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล พิษณุโลก นางสาว อุ่นอารี ตลาดเงิน

446 61F12 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม เชยีงใหม่ นางสาว กาญจนา ปะทะนมปีย์

447 61F12 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม เชยีงใหม่ นางสาว มานิตา ชวีเกรียงไกร

448 61F12 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม เชยีงใหม่ นาย เจษฎา สุภาศรี

449 61F12 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม เชยีงใหม่ นาย ปัตย์ ศรีอรุณ



หนา้ที ่16

ล ำดบั รหัสหลกัสตูร ชื่อปริญญำ หลกัสตูร พ้ืนที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล

450 61F12 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม เชยีงใหม่ นางสาว ชญาดา วาณิชพงษ์

451 61F13 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมภายใน เชยีงใหม่ นางสาว ภัทราวดี ธงงาม

452 61F13 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมภายใน เชยีงใหม่ นาย ชยัทัต พูลสวสัด์ิ

453 61F13 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมภายใน เชยีงใหม่ นาย ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์

454 61F13 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมภายใน เชยีงใหม่ นาย วนัชยัยทุธ วงษ์เทพ

455 61F13 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมภายใน เชยีงใหม่ นาย สุรกานต์ จนัทรวงค์

456 64F27 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีซรามกิส์ เทคโนโลยเีซรามกิส์ เชยีงใหม่ นางสาว ธดิา ตุงใย

457 64F27 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีซรามกิส์ เทคโนโลยเีซรามกิส์ เชยีงใหม่ นางสาว นพวรรณ เดชบุญ

458 64F27 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีซรามกิส์ เทคโนโลยเีซรามกิส์ เชยีงใหม่ นางสาว ภาสินี ศิริประภา

459 64F27 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีซรามกิส์ เทคโนโลยเีซรามกิส์ เชยีงใหม่ นาง อภิญญา วไิล

460 64F27 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีซรามกิส์ เทคโนโลยเีซรามกิส์ เชยีงใหม่ นาย ไพบูลย์ หล้าสมศรี

461 65E50A1 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย กฤษดา ยิ่งขยนั

462 65E50A1 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย อเุทน ค่าน่าน

463 65E50A1 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงราย นาย นพพร พัชรประกติิ

464 65E50A1 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงราย นาย อนนท์ น่าอนิ

465 65E08 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมแมพ่ิมพ์และเคร่ืองมอื วศิวกรรมแมพ่ิมพ์ เชยีงใหม่ นาย เชษฐ อทุธยิงั

466 65E08 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมแมพ่ิมพ์และเคร่ืองมอื วศิวกรรมแมพ่ิมพ์ เชยีงใหม่ นาย นทีชยั ผัสดี

467 65E08 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมแมพ่ิมพ์และเคร่ืองมอื วศิวกรรมแมพ่ิมพ์ เชยีงใหม่ นาย ธรีวฒัน์ แสงกาศ

468 65E08 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมแมพ่ิมพ์และเคร่ืองมอื วศิวกรรมแมพ่ิมพ์ เชยีงใหม่ นาย วชัรินทร์ สิทธเิจริญ

469 65E08 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมแมพ่ิมพ์และเคร่ืองมอื วศิวกรรมแมพ่ิมพ์ เชยีงใหม่ นาย ศุภชยั อคัรนรากลุ

470 65E46A2 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย สามารถ ยะเชยีงค่า

471 65E46A2 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย ชาญชยั เดชธรรมรงค์

472 65E46A2 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย วฑูิรย์ พรมมี

473 65E46A2 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย ศุภกติ แกว้ดวงตา

474 65E46A2 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า เชยีงใหม่ นาย โกศล โอฬารไพโรจน์

475 64F26 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือส่ิงพิมพ์ดิจทิัล สาขาวชิาส่ือส่ิงพิมพ์ดิจทิัล เชยีงใหม่ นางสาว ปลูกเกษม ชตูระกลู

476 64F26 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือส่ิงพิมพ์ดิจทิัล สาขาวชิาส่ือส่ิงพิมพ์ดิจทิัล เชยีงใหม่ นางสาว พัชราภา ศักด์ิโสภิณ

477 64F26 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือส่ิงพิมพ์ดิจทิัล สาขาวชิาส่ือส่ิงพิมพ์ดิจทิัล เชยีงใหม่ นาย ภฤศพงศ์ เพชรบุล

478 64F26 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือส่ิงพิมพ์ดิจทิัล สาขาวชิาส่ือส่ิงพิมพ์ดิจทิัล เชยีงใหม่ นาย วชัรวธุ พุทธริินโน

479 64F26 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือส่ิงพิมพ์ดิจทิัล สาขาวชิาส่ือส่ิงพิมพ์ดิจทิัล เชยีงใหม่ นางสาว อรนุช ค่าแปน
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480 64F25 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบบรรจภุัณฑ์ สาขาวชิาออกแบบบรรจภุัณฑ์ เชยีงใหม่ นางสาว ศิรินภา พรมมาแบน

481 64F25 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบบรรจภุัณฑ์ สาขาวชิาออกแบบบรรจภุัณฑ์ เชยีงใหม่ นาย สิฐพร พรหมกลุสิทธิ์

482 64F25 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบบรรจภุัณฑ์ สาขาวชิาออกแบบบรรจภุัณฑ์ เชยีงใหม่ นาย ภัทรกร ออแกว้

483 64F25 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบบรรจภุัณฑ์ สาขาวชิาออกแบบบรรจภุัณฑ์ เชยีงใหม่ นางสาว รัชฎาพร ใจมั่น

484 64F25 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบบรรจภุัณฑ์ สาขาวชิาออกแบบบรรจภุัณฑ์ เชยีงใหม่ นาง ศศิธร ทองเปรมจติต์

485 63F24 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบสร้างสรรค์ สาขาวชิาการออกแบบสร้างสรรค์ เชยีงใหม่ นาย ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ

486 63F24 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบสร้างสรรค์ สาขาวชิาการออกแบบสร้างสรรค์ เชยีงใหม่ นาย ตระกลูพันธ์ พัชรเมธา

487 63F24 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบสร้างสรรค์ สาขาวชิาการออกแบบสร้างสรรค์ เชยีงใหม่ นางสาว ศิริรัญญา ณ เชยีงใหม่
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