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35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
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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

36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
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)
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15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
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บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาดระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Mr.FAN ZHANG
นายเกริกวุฒิ เวชกามา
นางสาวจันทิกา หงษ์ภักดี
นางสาวชญาพัฒน์ มะลิดิน
นางสาวเฌอชญา หัสดีรัตนะ
นางสาวณัฐรดา พ่อค้า
นายตะวัน สมสนุก
นายธนพัต กาลจักร
นางสาวปุณยวีร์ ครุสันธิ์
นายพัชรพล จินตชาติ
นายภูเบศ โชคชื่นสกุล
นายวรวิทย์ วาทีโกวิท
นางสาวศศิวิมล ธรรมสุข
นางสาวสุภาวดี ศรีสุพัฒน์
นายอดิศร ทองผา
นางสาวอัญชรีพร พิมพ์แหวน

16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44

นางสาวกนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา
นางสาวเกวลิน อึ้งสวัสดิ์
นางสาวจิรภิญญา จันทร์ประเสริฐ
นายชาติชาย ยตะโคตร
นายณัฐพล เจียมจิตรักษ์
นางสาวณิชรัตน์ เต็งณฤทธิ์ศิริ
นางสาวธนพร ตุลยานันต์
นางสาวนริศรา พรมค�ำซาว
นางสาวพลอยไพลิน เลิศรัตนศักดิ์
นางสาวภัชราพร ภควณิชย์
นางสาวมนัสวีย์ มธุรสพรวัฒนา
นางสาวศศิพิชญ์ ฤกษ์พิมพ์พงษ์
นางสาวศุภรางศุ์ บูรณะปิยะวงศ์
นายโสภณพานิช โอสายไทย
นางสาวอติรัตน์ ค�ำตานิตย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ สาขาวิชา ธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

1	
3	

นายทักษิณ ผ่องแผ้ว		2	
นางสาวสุธิกานต์ กองเงิน

นางสาวณภัทร สถิรรัตน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง สาขาวิชา ธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

4	
6	
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

Miss WEINING WANG	5	
นายโรลันด์ โคลเลอร์		
7
นางสาวเพชรรัตน์ เจริญชาญประเสริฐ
9
นางสาวปรียารักษ์ ละอองนวล	11	

นางสาววรวรรณ สว่างสุข
นางสาวภัทราพร ชัยวงศ์
นายธีระพงศ์ นวนมะณี
นายอนันดา จ�ำปา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

Miss ANQI SU
Miss CHUXUAN WANG
Mr.KAIYANG DING
นายเค็ง ฮุย
นางสาวจีรวรรณ ใสแสง
นายชัยธวัช อุทรักษ์
นายณภัทร พงษ์พิศ
นายธนธรณ์ นิ่มศรีจันทร์
นางสาวธัญพร ศรีพรมษา
นางสาวนัฐทิชา พลโรม

13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

Miss CHEN CHEN
Mr.HUACHENG TANG
Mr.YU HANG
นางสาวจิรานลิน จันทสมบัติ
นายชัชธรรม วิรุฬหเดช
นางสาวฐานิกา เชื่อมแก้ว
นายเตชินท์ อึ้งกุศลมงคล
นายธนัท ธงภักดี
นางสาวธิดารัตน์ พัฒนกิจด�ำรงค์
นางสาวนัฐริกา พรานป่า
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นางสาวนิรชา หงษ์กาญจนพงษ์
นางสาวปวันรัตน์ จูมวันทา
นายพีระณัฐ ฐานิสวรรณศรี
นางสาววรรณวิภาดา อ่อนสอาด
นางสาววริศรา บาบุญ
นางสาวศศิธร ทองสุข
นางสาวสุกัญญา มอญปาก
นางสาวอลิสา อินธิรักษ์

33
35
37
39
41
43
45

นางสาวปภาพร ฉัตรสกุลปัญญา
นางสาวปุณิกา วิเศษแก้ว
นางสาวภัทรนิษฐ์ โรจน์อมรเจริญ
นางสาววรัทยา เหล่าจูม
นางสาวศศิฉาย พรหมเมตตา
นางสาวศิรภัสสร ประสมทอง
นายอนุวัฒน์ แซ่ลี้

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ สาขาวิชา การจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)
1

นางสาวสุพรรณษา พิริยะกิจไพบูลย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง สาขาวิชา การจัดการการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ)

2	
4	
6	
8
10
12	
13
15
๑๗
1๙
2๑
2๓
2๕
2๗
2๙
3๑
3๓
3๕
๓๗

นางสาวชุติมา จิตรารักสกุล	3	
นางสาวณัฏฐณิชา สนองผัน	5	
นายพงศ์พิสุทธิ์ ทองสมุทร
7
นางสาวศศิวิมล พัสสุดี		
9
นางสาวปัญญ์ชลี ดีเดิม	11	
นางสาวณัฐริกา โพธิ์ชัย

นางสาวชลดาพร จิตรแสวง
นางสาวจุติกาญจน์ ณ หนองคาย
นางสาวพรสิริ ทวีทรัพย์กุล
นางสาวจุฑาสิณี พรภู่พุทธคุณ
นางสาวณิชกานต์ แพงปัสสา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
Mr.MELVIN MERYN LAURENS VAN DER VAART 14
นายคฑาวุธ มนตรีชูชีว
16
นางสาวชัญญภรณ์ เสี่ยงเทียนชัย
1๘
นางสาวญาณิษา ทองธิราช
๒๐
นางสาวณัฐชยา ปทุมรัตนโชติ
2๒
นายไตรภพ ปัญญาใส
2๔
นางสาวธีริศรา ไชยบุตร
2๖
นางสาวปณิตา พรนิคม
2๘
นายภูวิศ พุทธกาล
๓๐
นางสาวศศลักษณ์ พันภักดี
3๒
นางสาวสุดารัตน์ ชนะศึก
3๔
นายอริย์ธัช หลงแป้น
3๖
นายเอกณัช จ�ำเริญไพบูลย์ผล

นางสาวกฤตยพร สวนจังหรีด
นายคณน แก่นสัจจะ
นางสาวฌาณิกา ยุทธมานพ
นางสาวฐิติภา เขมะประสิทธิ์
นางสาวตวงกมล เต็มบุญเกียรติ
นายธนวิชญ์ ตรีทศ
นางสาวนภัสวรรณ สุพรรณโพธิ์ทอง
นางสาวปัณณพร สวยสม
นางสาวลลิตา เสมอภักดิ์
นางสาวสุกัญญา ศรีบุญเรือง
นางสาวอภิษฎา สาวงศ์นาม
นางสาวอาจารีย์ รัตนวิเชียรชัย
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ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
สาขาวิชา กิจการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
1

Miss PHUNTSHO SELDON WANGMO

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ สาขาวิชา กิจการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

2	
4	

นางสาวโชษิตา พรมพิลา	3	
นายธนวรรธน์ บุญมาก

นางสาวณัฐมน ชัชวาลวุฒิกุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง สาขาวิชา กิจการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

5	
7
9
11	
13	
15	
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

นางสาวอัษฎาภร ชินสงคราม	6	
นางสาวกุลกัลยา สุภารีย์
8
นางสาวชลิตา กาหลิบ		10
นางสาวพลอยชมพู ศรีภา	12	
นางสาวขจิตา มะโนรัตน์	14	
นางสาวธนาพร หลาวทอง

นางสาวชฎาพร จันดาศักดิ์
นางสาวชนากานต์ โคตวงค์
นางสาวยลดา อารีเอื้อ
นางสาวนภาวดี อินทร์พรหม
นางสาวกนกพร จันทรมหา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กิจการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาวกนกอร สิงทิศ
นางสาวเขมิกา ลิ้มจ�ำรูญ
นางสาวจิรประภา เกียรติชัยพัฒน
นางสาวชนิกานต์ สท้านพบ
นางสาวณัฎฐกานต์ กล้าชาญชัย
นางสาวบัณฑิตา ยางนอก
นายปิติพงศ์ งันปัญญา
นางสาวรมย์นลิน หนองหาร
นายเศวตโชติ ตันติกุล
นายอาเจย์ดิปซิงห์ โกรเวอร์

17
19
21
23
25
27
29
31
33

นางสาวขวัญชนก ธรรมสัตย์
นางสาวแคทลียา ชูสกุล
นางสาวชญาภรณ์ ทองสุทธิ
นายเชน เสถียรธนพงศ์
นางสาวณัฐรดี อิทธสมบัติ
นางสาวบุณฑริกา สุขศีล
นางสาวพิชามญชุ์ ศรีกงพลี
นายศุภกฤษ ชมจันทร์
นางสาวอลิษา มงคล

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1	
3	

5
7
9
11
13
15

นางสาวปรีณาภา กาญจนรัตน์	2	
Miss YI SUI		4	

นางสาวศศิชา คุ้มนายอ
นางสาวพลอยไพลิน จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

นายกฤตภาส ธเนศพลกุล
นายเกียรติศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวจิราวดี ทัดเทียม
นางสาวณัฐสุดา อินทะชัย
นางสาววณิชยา ไชยเสริฐ
นายศิร วงศ์วิเศษ

6
8
10
12
14

นางสาวกุลภัค เลิศอุดมโชค
นายคมพิสิษฐ์ ห่อจินดาภิญโญ
นางสาวชนัญญา ยานอฟสคี
นางสาวปภัสรา อรรคษร
นางสาววรรณิอร สมสุข

