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รายนามบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

1	
3	

เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา การจัดการงานช่างและผังเมือง
นายกฤษฎา ศรีอ่อน		2	
นางสาวจริยา ค�ำศิริ

นายภูวดล เจียงภูเขียว

เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา การจัดการงานช่างและผังเมือง

4	
6	
8
10
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55

นายชัชวาล วงศ์แสนสุข	5	
นางสาวพวงผกา วงษ์หาญ
7
นางสาวศดานันท์ รอญยุทธ
9
นางสาววิภาดา ประสาวะนัง

นางสาวชุติมา สิงห์มอญ
นางสาวไผทมาศ นามจันทร์ดา
นางสาวพริ้มเพรา พันธุ์ทอง

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการงานช่างและผังเมือง

นางสาวกชกร เกษรไพบูลย์
นางสาวกนกพร ศรีเดชา
นางสาวกมลชนก บุตรคุณ
นางสาวกัลย์สุดา อ้วนพรมมา
นายกิตติภณ ดวงทา
นายชยางกูร เตมีศักดิ์
นายซัมรี สะนิ
นายณัฐพงศ์ พัดสูงเนิน
นายธนธรณ์ ฦาชา
นายธีรภัทร์ สูงสุมาลย์
นางสาวนริศรา วงษ์ตรีศรี
นายบุญมา สีมา
นางสาวปาลิตา โกมัย
นายปุณเขต ตันติพานิชธีระกุล
นายพิรภพ เขียวประเสริฐ
นางสาวเพียงบุญ กลัดสมบูรณ์
นายภาณุพงศ์ ตันติอนุวัต
นายมณฑล พิมาลัย
นางสาวรมิตา วิชางาม
นายวรปรัชญ์ วงศ์โสภา
นายศุภวิชญ์ ข้อสกุล
นายสุขพัฒน์ คุณธวงศ์
นางสาวอัฐภิญญา พลกองเส็ง

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56

นางสาวกนกกาญจน์ เสืออยู่สาย
นายกนกศักดิ์ ดวงหมื่น
นายกวีวงศ์ แก่นชูวงศ์
นางสาวกัลยาณี โฮมชัยวงษ์
นางสาวจตุพร สุวรรณบริบูรณ์
นายชาญณรงค์ ประทาน
นางสาวฐิตินันต์ ป้อกระโทก
นางสาวณัฐริกา โสประดิษฐ์
นางสาวธรรมรัตน์ ทวีธรรมถาวร
นายธีรภัทร อาจเมือง
นางสาวนุจรินทร์ พ่อค้าช้าง
นายปรัชญา เครือวัลย์
นางสาวปิยธิดา ปะเตสัง
นายพรหมเมศ แสงกล้า
นายพีรัชชัย ไขประภาย
นางสาวภัทรลภา สกูลทิพยธร
นายภูริ พูลสิน
นางสาวมัลลิกา เหลือธีรกุล
นายรุจิโรจน์ พงศ์ผกาทิพย์
นางสาววริศนันท์ อุดรชัยนิตย์
นางสาวสุกานดา ทองชา
นายสุภัทร เสงี่ยมศักดิ์
นายอัษฎากร โม้ลี
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นางสาวอารีญา หาญเสนา
นางสาวเอมอร กองกะมุด

58

นางสาวอารียาภรณ์ เลิศทรัพย์ถาวร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา การจัดการการคลัง
1

2	
4	
6	
8
10
12	
14	
16	
18
20
22	
24	
26	
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

นางสาวประภาพรรณ์ วงค์อินตา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา การจัดการการคลัง
นายศรัญ ประกลาง		3	
นายธนากร ปถมสาคร		5	
นางสาวรสสุคนธ์ สะอาดเอก
7
นางสาวอารยา ค�ำญา		
9
นางสาวพรนภัส นุชประยูร	11	
นายกิตติธัช สุจริตจันทร์	13	
นางสาววันวิสาข์ วงษ์พล	15	
นางสาวนิพาพร เติมวุฒิ	17
นางสาววราพร ดวงตาผา	19
นางสาวพัทธ์ธีรา เกื้อทาน	21	
นางสาวเจนรินทร์ สุขสุทธิ์	23	
นายธนพงษ์ พูดเพราะ		25	
นางสาวเมวดี ค�ำหงษา		27
นางสาวณัฐกานต์ ผดุงญาณ	29

นางสาวณัฐฌา หลงกุล
นางสาววิภาวี บูรณะ
นางสาวสริตา สุทธิไชยา
นางสาวพัชราพร นวนสิงห์
นางสาวณัฐณิชา จันทร์หนองคู
นายธเนศ คุณวิเศษ
นายณัฐพล เลิศศิริสกุลชัย
นางสาวภคพร เรืองวงศ์วิทยา
นายชินพร จริยากุลวงศ์
นางสาวสุดารัตน์ ศุขศิริ
นายรัตน์พงษ์ ชนะพันธ์
นายพลภัทร ติยานนท์
นายปฐพี พิลาดิษฐ์
นางสาวสุภาภรณ์ ท�ำทอง

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการคลัง

นายก้องภพ แสงศิริบรรพต
นางสาวกัลยารัตน์ สิงห์ศรี
นางสาวกิตติยาภรณ์ โถสูงเนิน
นางสาวแก้วเกศญา ทรงทัน
นางสาวจีรพันธ์ ตันติสุนทรากุล
นางสาวจุฑามณี ก้อนแพง
นายชนาธิป ต่ายทรัพย์
นางสาวชัชวรรณ วงษ์ชาวนา
นางสาวชุติกาญจน์ กุลโชติรัตน์
นางสาวฐิติรัตน์ ชัยนิคม
นางสาวณัฐชยา ไสกาง
นางสาวณัฐรีญา ชารีรักษ์
นายธนันท์ชัย แสนพิลา
นางสาวธนิษฐา ทาขวาง
นางสาวธัญทิพ จันทร์ลือชา
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33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59

นางสาวกัญญาณัฐ ยุพดี
นายกิตติพงศ์ โคกสีอ�ำนวย
นางสาวกิตติยาภา ดวงจันทร์
นายไกรวี ดีเลิศ
นางสาวจุฑาทิพย์ นันตื้อ
นางสาวเจนจิรา แสนพะวัง
นางสาวชลิดา ยุทธารักษ์
นางสาวชาลินี โคตรเขื่อน
นางสาวฐาณิตา บุตรศรี
นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีมารัตน์
นางสาวณัฐริกาภรณ์ แก้วภิรมย์
นางสาวทัตพิชชา วงค์ธรรม
นายธนินธรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์
นางสาวธัญญารัตน์ ค�ำมา
นางสาวธันวารัก เกตุผุดผ่อง
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62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84

นางสาวปวีณา อินทร์พันธ์
นายพชร อินค�ำน้อย
นางสาวพรรณิภา ม่วงมนตรี
นางสาวพิทยารัตน์ แก้วพวง
นายภคพล จิตจักร์
นางสาวภัทราภรณ์ เที่ยงผดุง
นางสาวเมวิยา เจิมขุนทด
นางสาวรุ่งฤดี โพธิ์โน
นางสาววรรณภา ปัจจาระพรม
นายศตายุ รักนาค
นางสาวสุพิชญา คัมภีรทัศน์
นางสาวสุวนันท์ ไม่หวัน
นางสาวอาภาสิริ ปานเรือนแสน

61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
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นางสาวปิยรัตน์ ขันละ
นายพบธรรม ธีรธรรมนิตย์
นางสาวพาขวัญ ต้นโพธิ์
นางสาวเพ็ญนภา ไพราม
นางสาวภัทราพร นาวารี
นายภาณุพงษ์ นนท์พิสุทธิ์เมธา
นางสาวรมณ ทรงศิริเลิศ
นางสาวรุจิกาญจน์ อุทธชาติ
นายวุฒิชัย เพชรสูงเนิน
นางสาวศิรินภา วงตรี
นางสาวสุภาภรณ์ หาญกุดตุ้ม
นายอัครพล ศรีสารคาม
นางสาวเอ็มอร พันเหล็ก

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น
1

2	
4	

นายปกรณ์ คุรุโคตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น
นางสาวรักษณาลี สุขประเสริฐ	3	
นางสาวจิตรวรรณ จันทร์เต็ม	5	

นายโกษม กุลเขมะรังสี
นางสาวภาวิณี ศิริลุน

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น

6	
8
10
12	
14	
16	
18
20
22	
24	
26	
28
30
32	
34	

นางสาวชาลิสา ดะนัย		
7
นางสาวศศิฉาย ค�ำมานิตย์
9
นางสาวฌัชชา พุทธฉายา	11	
นางสาวธัญญลักษณ์ ไชยค�ำหาญ	13	
นางสาวณภัสวรรณ ทองค�ำ	15	
นางสาวฉัตรทิพย์ แสนเภา	17
นายพิรานันท์ สุขเสริม		19
นางสาวฉัตรฑริกา มนตรีดี	21	
นายอธิปัตย์ อัมรารัมย์		23	
นายปวริศ เต็งณฤทธิ์ศิริ	25	
นางสาววริศรา มณีวงษ์	27
นายภควัต เจนบุรี		29
นายการัณยภาส ทะไชย	31	
นางสาวจีราพร สอรักษ์	33	
นางสาวกมลพร แต้ภักดี		

นายรพี ทาปทา
นายศุภณัฐ เพ็ชรอินทร์
นางสาวชลิญาพร โนนทิง
นางสาวสุพัตรา เพ็งพิทักษ์
นางสาวณิชาภัทร ชุนเจริญ
นางสาววราสินี ดวงค�ำ
นางสาวสุวลี ศรีบุตร
นายจักรพงษ์ จันทร์ชีลอง
นายจักรวาล ห้วยจันทร์
นางสาววราภรณ์ ศรเหล็ก
นางสาวพรรษมน บุญรอด
นางสาวเจนจิรา สุมุกดา
นางสาวมัลลิกา แก้วมะ
นางสาวบุญญิสา ธรรมริยา
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น

นางสาวกมลา งามเสน่ห์
นางสาวกัญญารัตน์ ชัยรัมย์
นางสาวเกวลิน วันพิมาย
นายชวกร สุวรรณพิมล
นางสาวตระกูลไทย ศรีมานนท์
นายธรณ์ธนัส วงศ์วานิช
นายธีรศักดิ์ พ่อเพียโคตร
นายนัฐวุฒิ ราชบุตร
นางสาวนิศารัตน์ ภาโนชิต
นางสาวพิมภักษร บุตรหนองแสง
นายภควันต์ แก้วประทุม
นายภูวดล ศรีโยธะ
นางสาวมัลลิกา สมพาร
นายวรัตถ์ ราชเพ็ง
นายวีรยุทธ วันชูเพลิด
นางสาวศรัณย์พร น้อยบุญสุข
นางสาวสายหมอก ทองสมัคร
นางสาวสุธารัตน์ ยศศิริวัฒน์
นางสาวอนงค์พร โภคทรัพย์
นางสาวอัญชลีพร ชาลีจันทร์
นางสาวอิสรีย์ ขุนนารักษ์
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38
40
42
44
46
48
50
52
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56
58
60
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64
66
68
70
72
74

นายก่อเกียรติ สุจิมงคล
นายกัณต์ณภัท ผิวเหลือง
นายคมธัช โรจนด�ำรงกูล
นางสาวโชติกา บรรจงปรุ
นางสาวตันติมา นนท์ศิริ
นายธัชพล กุฏฤาษี
นางสาวนัฐชยา สิทธิธรรม
นางสาวนิศาชล ตันเปาว์
นายปฐมพร มั่งมา
นางสาวพิมลพรรณ ชนะสิมมา
นายภาคภูมิ พลสูงเนิน
นายมนุเชษฐ์ มโนวิไลกุล
นางสาวรัชนีกร ยศหานาม
นางสาววิรัลยุภา ยกมณี
นายวุฒิชัย อ้วนพรมมา
นางสาวศศิวิมล แซ่จึง
นางสาวสุทธิดา สุทธิ
นางสาวเสาวลักษณ์ ลานตวน
นางสาวอังค์วรา ร่มศรี
นายอานุภาพ อักษร

รายนามบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา การตลาดระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

1	
3	
5	

นายชยพัทธ์ ปทุมนากุล	2	
นางสาวพิมพกานต์ คูชุ่มฤทัย	4	
Miss ROSESOULIN CHANTHALASY

นางสาวภัสราวัณย์ ชมภูบุตร
นางสาวลักษมณ ปรีชาวุฒิวงศ์

6	
8
10
12	
14	

นายธนภณ ศุภรัตนาชาติ
7
นางสาวนวภรณ์ หงษ์ประสิทธิ์
9
นางสาวปณิชา โคตรเมือง	11	
นางสาวณัฐจิรา มะลิต้น	13	
นางสาวมินตรา ประเสริฐวงษ์

นางสาวปฐวีกรณ์ หร่องบุตรศรี
นายวุฒินันท์ เจริญไชย
นางสาวแคทลียา บุญมี
นางสาวสุภาริดา สิทธิสาร

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การตลาดระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

