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รายนามบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ และเหรียญทอง สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
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นางสาวกวินนา ผลทิพย์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

นางสาวสุธาสินี สุภัควนิช	3	
นางสาวปนิดา หนองเส	5	
นางสาวกิตยาพร กองกะมุด
7
นางสาวสมฤทัย จะนันท์
9
นางสาวกมลทิพย์ อักษรศักดิ์	11	

นางสาวนุชลดา สินสมุทร
นางสาวบุษยมาศ วังคีรี
นางสาวจุฑามาศ ประยูรเพชร
นางสาวสุนิษา มาระมิ่ง
นางสาวปภัสรา ปุราชะกา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

นางสาวศิริวรรณ บาลเพชร	13	
นางสาวอนิตยา นิราราช	15	
นางสาวกัญญาณัฐ บุตรใส	17
นางสาวคัทรียา ปัดทุมแวง	19
นางสาวสวรส ศรีชัย		21	
นางสาวสุนิตตา ไชยทิพย์	23	
นางสาวหทัยกาญจน์ ห้าวหาญ	25	
Miss SREYLEAK SOM	27
นางสาวปริญาภรณ์ ปริปุณณะ	29
นางสาวรวินันท์ ฟองชน	31	
นางสาวอารยา ภูเด่นผา	33	
นางสาวกนกกาญจน์ คงสกุล	35	
นางสาวมนปริยา ไกรรักษ์	37
นางสาวนฤมล แพงสะละ	39
นางสาวปวีณา สุจริต		41	
นางสาวปาริฉัตร เกียรติจรุงพันธ์	43	
นางสาวแก้วกานต์ กมลเดช	45	
นางสาวมณฑาทิพย์ ค�ำอาจ	47
นางสาวสุกัญญา ลอยเลื่อน	49
นางสาวทรรศนีย์ จันทรจตุรภัทร	51	
นางสาวเพ็ญสุทธิวรรณ วิวาสุขุ	53	
นางสาวปารมีย์ แสงสว่าง	55	
นางสาวจารุวรรณ วุฒิสาร	57

นางสาวศิริวรรณ ภาคสุโพธิ์
นางสาวกมลชนก มุสิกสาร
นางสาวอังศุธร สวนทอง
นางสาวณัฐชา วิไลแถง
นางสาวปนัดดา สุขสบาย
นางสาวปริณดา ไชยศล
นางสาวกมลวรรณ แซ่ไล่
นางสาวจีรายุ ครุนันท์
นางสาวกมลวรรณ พิมทอง
นางสาวพิชญาวี ถนัดค้า
นางสาวสุธิดา สายแสน
นางสาวธนพร ถิ่นชีลอง
นางสาวอนิสรา ขันตี
นางสาวสุธาสินี พรหมทอง
นางสาวสาลินี ปิยวัฒน์รุ่งโรจน์
นายรัฐพงษ์ พิชนะชน
นางสาวนริศร ศรีเนตร
นางสาวศิรประภา คาวีวงศ์
นายวิทยา วัฒนมณีกุล
นางสาวนิตยา ทองเชิด
นางสาวอัญชนา เงางาม
นางสาวพัชรี เครือศรี
นางสาวพรรณธิดา เพ็งธรรม
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นางสาววิจิตรา พระโพธิ์	59
นางสาวณัฐธยาน์ สมบูรณ์พร้อม	61	
นางสาวกุลนิษฐ์ ดวงเนตร	63	
นางสาวกัญญาพัชร หลอดเข็ม	65	
นายนนทวัฒน์ ศรีเผ้า		67
นางสาวภัทราวดี ทันศรี	69

นายประพฤทธิ์ สอนพงษ์
นางสาวยลลดา วิชา
นางสาวอัจฉราภรณ์ กะโนนศรี
นางสาวรัตติยากร ดอกรังกูล
นางสาวพรชนัน เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวมาริษา อุสาย

พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

Mr.CHAINY MORN
Miss SREYPICH CHENG
นางสาวกนกพร ทองเจริญบัวงาม
นางสาวกรรณิการ์ วันนาพ่อ
นางสาวกาญจนา จิตจักร์
นางสาวเกตน์สิรี รัตน์เศรษฐิกุล
นายคณิศร รันสินโย
นางสาวจารุวรรณ กลิ่นน้อย
นางสาวชมพูนุช เหลืองรัตนวิมล
นางสาวชัญญานุช พะนิรัมย์
นางสาวญาดา พลอินทร์
นางสาวณัฐนาถ เกื้อศิริกุล
นางสาวทิติมา น้อยอาษา
นางสาวธิดารัตน์ ศรีโสภา
นางสาวนัดธมณ สุระขันธ์
นางสาวปนัดดา จินดามืด
นางสาวปรียาพร วรสาร
นางสาวพิชชา เชื้อดวงผูย
นางสาวแพรวา สุวรรณศรี
นายภาณุวัฒน์ สมพงษ์
นางสาวมินตรา มาตรแสง
นางสาวลภัสรดา แดงงาม
นายวัชเรนทร์ จันทร์ลือชัย
นางสาววิจิตตรา กาบบัวลอย
นางสาววิภาดา เหลืองอร่าม
นางสาวศิริรัตน์ กองแย้ม
นายสวกฤต ทองเรือง
นางสาวสุดารัตน์ แวงป้อง
นางสาวสุมิตตา ม้ากระโทก
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Miss KHAM KHING BOUR
นางสาวเเสงโฉม พันธุ์สีเลา
นางสาวกมลพร คงลุน
นายกลวัชร รัตนอนันต์
นางสาวกุลจิรา สีเหม่น
นางสาวเกวลิน อุ่นประเดิม
นางสาวจณิสตา ค�ำจัตุรัส
นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วโกฏิ
นางสาวชัญญา เชื่องดี
นางสาวชุติกาญจน์ กูดอั้ว
นางสาวณัฏฐินันท์ จันทโชค
นางสาวทานตะวัน ริมประชา
นางสาวธนิดา ธนกิจศิริกุล
นางสาวนริศรา สุทธิอาจ
นางสาวเบญจวรรณ เจริญศิริ
นางสาวปพิชญา ทักขพาณิชย์
นางสาวปวีกาญจน์ สูชัยยะ
นายพิชัย เทพวงษา
นางสาวภัทรริยา ถิ่นชีลอง
นางสาวภานุมาส จิตรมงคลศรี
นางสาวรัตสวดี คูหะมณี
นางสาววนาริน ใคร่นุ่นภา
นายวันเฉลิม สุวรรณกลาง
นายวิทวัส ช่างคิด
นางสาวศิริกัญญา บุญมาก
นายศุภกร ไกรยรัตน์
นางสาวสาลินี แย้มงาม
นางสาวสุนิสา มีเงิน
นางสาวอนงค์นาฏ กมลรัมย์
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130
132

นางสาวอรยา เฉิดละออ
นางสาวอานันตยา วะรินทร์
นางสาวอุทุมพร พ้องงูเหลือม

129
131

109

นางสาวอรยา เชาว์ประมวลกุล
นางสาวอามีน่า สีเด๊ะ

รายนามบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง สาขาวิชา คณิตศาสตร์
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นายภูริณัฐ ศรีสวัสดิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา คณิตศาสตร์

นายภาณุวิชญ์ เชื้อพล	3	
นายอนุพงษ์ คณาราช		5	

นายธีรภัทร ฐานวิเศษ
นางสาวกมลรัตน์ คูบุบผา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา คณิตศาสตร์

นายศิวพรชัย กาญจนพันธุ์
7
นางสาวเนตรชนก บัวฮมบุรา	
9
นางสาวทักษิณีพร เขียวไกร	11	
นายกิตติธัช บุญพจน์		13	

นางสาวภัททิยา สีดา
นายเทียนชัย แก้วใส
นายอภิชัย ศรีทอง
นางสาวเกวลิน มั่นวงศ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์

นางสาวกนกกาญจน์ วงษ์ชาดี
นางสาวกุลสุดา นามอามาตย์
นางสาวฐิติมา แพเกาะ
นายธวัชชัย เทียรทอง
นางสาวนิรัชชา จิตจักร์
นายพลศาสตร์ ราชานนท์
นางสาวรุ่งทิวา ค�ำประสาร
นายอณวัชร์ เฮืองศรี

15
17
19
21
23
25
27
29

นางสาวกัลยากร ขนันแข็ง
นางสาวญาณิศา คะอังกุ
นายธนาคาร ปิตตาระพา
นางสาวธิดารัตน์ ติงมหาอินทร์
นายปิติพงศ์ ธงชัย
นางสาวพิมชนก อยู่พันดุง
นางสาววิมลสิริ อินทรก�ำแหง
นางสาวอ่อนอนงค์ ศรีศิริ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์
นางสาวพรรษา แก้ววิชิต	2	
นายพงศ์ปณต คล่องจรูญวิทย์

นายวิษณุ กองค�ำ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์

นางสาวกนกวรรณ ชัยนิคม
นางสาวกัญญลักษณ์ โสระศรี
นางสาวคณิตา วังทะพันธ์
นางสาวโชติกา สุวรรณมาโจ

5
7
9
11

นางสาวกฤตยา ยมนา
นายกัมพล ประจันตะเสน
นางสาวจิราพร วันนิจ
นางสาวณัฏฐนิจ กล้าขยัน

