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รายนามบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
1       นางสาวภัทรวดี ธาตุท�ำเล

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์
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นางสาวกัลยรัตน์ มโนภินิเวศ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์
นางสาวสุรีย์พันธ์ โกศัลวัฒน์	3	
นายปริญญา สร้อยทองค�ำ	5	

นางสาวจิรัชญา พินิจมนตรี
นางสาวพรภิไธย สุวรรณกล่อม

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์
นางสาวชนกชนน์ พิลาภ
7
นางสาวทศวรรณ มากพันธ์ผล
9
นางสาวปติญญา มาลัยทอง	11	
นางสาวธรรชนก เสียงดัง	13	
นางสาวณัฐกานต์ กลิ่นเขียว	15	
นายศุภณัฐ จันทรทอง		17
นางสาวมานา ผนิดรัตนากร	19
นางสาวนฤภร นพวิญญูวงศ์	21	
นางสาววริศรา ตันติวิท	23	
นางสาวณิชาภัทร สารมาท	25	
นางสาวธันยา เอื้อเฟื้อ		27
นางสาวกมลลักษณ์ จิรเจษฎา	29
นายวัชรพล ทองวโรทัย	31	
นางสาวณวภา หิรัญนิธิธ�ำรง	33	

นางสาววรพนิต สอนบ้านไผ่
นางสาวพุทธธิดา กฤตภาดล
นางสาวสุพิชชา เซ็งแซ่
นางสาวสุวีรยา นาจ�ำเริญ
นางสาววิชญาพร อธิกานนท์
นางสาวสิดาพร ภู่ระหงษ์
นางสาวสุภัสสร ปัญญาเลิศ
นายพันธ์กมล ตรงวานิชนาม
นางสาวศศิวิมล บุญชูศรี
นางสาวกชกร จีนหมิก
นางสาวพิมพกานต์ รังษีธรรมปัญญา
นางสาววรรณสิริ สิริปราชญา
นางสาวชนกนันท์ ตระกูลเจริญสุข
นางสาวสิตางศุ์ แสงศักดิ์ชัย

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์

นายกรภัทร์ ศรีวัลลภานนท์
นายญาณพงศ์ สุริยะจันทร์
นางสาวฑิตยา ไชยวงศ์วัฒนะ
นายทัศน์พล ชละธาร
นายธนวัฒน์ กิติลาโภ
นางสาวธัญชนก ปิยะวรรณรัตน์
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นางสาวเกื้อ หร่องบุตรศรี
นางสาวญาณิศา ธีรนุชพงศ์
นางสาวณัฐกฤตา สุวรรณรัตน์
นางสาวทิพกัญญา มีสัตย์
นางสาวธนัชชา กุฎีรักษ์
นางสาวธิติยาธร เลาหสินนุรักษ์
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นางสาวธิติอร อัศวรังษี
นางสาวปภาวี มณีโชติ
นางสาวปาลิกา ตระเวทิธรรม
นางสาวพิชามญชุ์ ทองสมบูรณ์
นางสาวแพรวา วีระผดุงผล
นายภานุพงษ์ ร่มซ้าย
นางสาวมนัสวี หนุนกระโทก
นายรณกฤต บุญจันทร์
นางสาวรัศมี ดอนต้อ
นางสาววรวีร์ ทรัพย์ประเสริฐ
นางสาวศกุนตลา สารวิทย์
นายศุภณัฐ ขุนราม
นางสาวสิตานันท์ มานิตย์นาค
นางสาวอารียา ปอมโคก
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นายนวิน จันทร์ติ๊บ
นางสาวปารียาพร ป้อมจักรศิลป์
นางสาวพวงเพชร วิริยะสืบพงศ์
นายพิเชษฐ์ บุญจันทร์
นางสาวภัสสรพร ไพเราะห์
นางสาวภาริตา กัณหารัตน์
นางสาวมาริ อิชิดะ
นางสาวรัชนีกร ชัยสิทธิ์
นางสาววรรณกานต์ กิจวรรณพัฒนา
นางสาววิภาพร ทากุดเรือ
นางสาวศรวณีย์ พันธุ์สุวรรณ
นายศุภสัณห์ กลิ่นมาลี
นางสาวสุวลักษณ์ ธงไชย

รายนามบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม
1

นายกิตติพัฒน์ โสภณประพาศ

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม
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นางสาวชลธิชา พุทธสิม	3	
นางสาวเกษนภา เทพมณี	5	
นายภาณุวัฒน์ สระบัวทอง
7
นางสาวเบญจวรรณ ฆารเจริญ
9
นายวิวรรธน์ กลิ่นสุคนธาภรณ์	11	
นางสาวศิริวรรณ สารีรัตน์		

นางสาวศศิดลพิชญ์ บุญปราการ
นางสาวพิชชาพร ดรหลักค�ำ
นายธนกฤต เครื่องตรงจิตร
นางสาวพีรดา บ�ำรุงสงฆ์
นางสาวนัทธมน จูวัฒนส�ำราญ

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม
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นางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วทองเลี่ยม	14	
นายกิตติพงษ์ แก้วกัลยา	16	
นางสาวประติภา ม่วงนิล	18
นางสาวธารวิมล กองแก้ว	20
นายวีรบุรุษ พลอยวิเลิศ	22	

นางสาวพรทิพย์ แก้วทุย
นางสาวพิชชา ไกรคุณากร
นางสาวศิริลักษณ์ โชคพิริยะกุล
นางสาวกัญญาณัฐ กุลมงคล
นางสาวสุภชา ทัศนสุวรรณ

