
รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

     คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
1 นางสาว กนกวรรณ    กนัทะกนั 35

2 นางสาว ณกุานดา    ภทัรปตุรานนท์ 35

3 นางสาว ปญุญิศา    โยนกรอง 35

4 นางสาว ระพีพรรณ    จนัสรุาช 35

5 นาย สวุฒัน์    สงิห์เทพ 35

   ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
6 นางสาว เกศนีิ    ดวงคํา 35

7 นางสาว แก้วประทมุ    พนัธ์สขุ 35

8 นางสาว จฑุามาศ    เชิดสกลุธนศกัดิ� 35

9 นางสาว ณฐัธิดา    คุ้มสภุา 35

10 นางสาว นิภาพร     ภู่สวุรรณ์ 35

11 นางสาว มณทิวา     คีรีรัตน์ 35

12 นางสาว รัชดา     เซน็ตมิา 35

13 นางสาว ศริิพร    ยอดมงคล 35

14 นางสาว ศริิลกัษณ์    สงูแข็ง 35

15 นางสาว สภุสัตรา    วรรณโกษิตย์ 35

16 นางสาว อารดา     เจ๊ะแว 35

 คหกรรมศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ 1
17 นางสาว เจนจิรา    นชุกิจ 35 อาหารและโภชนาการ

18 นางสาว ฐานตุรา    โว่ยหยื�อ 35

19 นางสาว ฑิฆมัพร    หงส์สนุนัท์ 35

20 นางสาว ณฐัชนนท์    รุ่งสว่าง 35 อาหารและโภชนาการ

21 นาย ธนากร    เพราะบญุ 35 อาหารและโภชนาการ

22 นางสาว ธนัย์ชนก    เสียงเสนาะ 35 อาหารและโภชนาการ

23 นางสาว ปณิชา    มุ่งประสงค์ธนา 35 อาหารและโภชนาการ

24 นางสาว ปวินณา    คําเปิ �น 35 อาหารและโภชนาการ

25 นางสาว เย็นฤดี    เดมิคลงั 35 อาหารและโภชนาการ

26 นางสาว รังสติา    จนัทร์หอม 35 อาหารและโภชนาการ

27 นางสาว สพุตัรา    ทองคํา 35 อาหารและโภชนาการ

28 นางสาว รุ่งธิวา    การะเกษ 35 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

29 นางสาว สกุนัยา    สว่างยิ�งเจริญ 35 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

30 นางสาว สชุาวดี    เอี �ยงชะอุ่ม 35 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

ชื่อ - สกุล
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การศกึษาปฐมวยั

การศกึษาปฐมวยั

การศกึษาปฐมวยั

แถวที�  35   (ซ้าย) 

ลาํดับที�   1  -   30

การศกึษาปฐมวยั

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

การศกึษาปฐมวยั

การศกึษาปฐมวยั

การศกึษาปฐมวยั

การศกึษาปฐมวยั

การศกึษาปฐมวยั

การศกึษาปฐมวยั

อาจารยกํากับแถว  :  ผศ.ดร.ศรีกาญจนา  จตุพัฒนวโรดม

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การศกึษาปฐมวยั



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

 คหกรรมศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ 1

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
31 นางสาว 35 อตุสาหกรรมงานอาหาร

32 นางสาว 35 อตุสาหกรรมงานอาหาร

33 นางสาว 35 อตุสาหกรรมงานอาหาร

34 นางสาว 35 อตุสาหกรรมงานอาหาร

35 นางสาว 35 อตุสาหกรรมงานอาหาร

36 นาย 35 อตุสาหกรรมงานอาหาร

37 นางสาว 35 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

38 นางสาว 35 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

39 นาย 35 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

40 นางสาว 35 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

41 นาย 35 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

 ศึกษาศาสตรบัณฑติ   เกียรตนิิยมอันดับ 2
42 นางสาว 35 การศกึษาปฐมวยั

คหกรรมศาสตร์บัณฑติ เกียรตนิิยมอันดับ 2
43 นางสาว 35 อาหารและโภชนาการ

44 นางสาว 35 อาหารและโภชนาการ

45 นางสาว 35 อาหารและโภชนาการ

46 นางสาว 35 อาหารและโภชนาการ

47 นางสาว 35 อาหารและโภชนาการ

48 นางสาว 35 อาหารและโภชนาการ

49 นางสาว 35 อาหารและโภชนาการ

50 นาย 35 อาหารและโภชนาการ

51 นางสาว 35 อาหารและโภชนาการ

52 นางสาว 35 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

53 นางสาว 35 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

54 นางสาว 35 อตุสาหกรรมงานอาหาร

55 นางสาว 35 อตุสาหกรรมงานอาหาร

56 นางสาว 35 อตุสาหกรรมงานอาหาร

57 นางสาว วรากร    มกุประดบั 35 อตุสาหกรรมงานอาหาร

58 นางสาว ศริประภา    อาชญาเสน 35 อตุสาหกรรมงานอาหาร

59 นางสาว สวรรยา    ถิระพาณิชยกลุ 35 อตุสาหกรรมงานอาหาร

60 นางสาว หฤทยั    นามมนั 35 อตุสาหกรรมงานอาหาร

อาจารยกํากับแถว :    อาจารยอุพรศรี  บุตรศรี

แถวที�  35   (ขวา) 

ลาํดับที�   31  -   60

ชื่อ - สกุล
นิจนชุ    ทรงสนัตวิรกลุ

วชิราภรณ์    ศรีบรุมย์

ปวีณา    ตาโม่ง

พรรทิภา    บวัลอย

ศริิพร    สภุารัตน์

อลสิา    กาขาว

อาภาวรรณ    จนัทาบ

วรรณลดา    นามสวุรรณ์

จีระไน    พลวูรรณ

ธีรธชั    อาภรณ์

ภทัรพรรณวรท    ปานทอง

อานนท์    ไอศะนาวิน

สรีิลภสั    จลุศกัดิ�

กชกานต์    ชขูนัทอง

รุ่งภทัรา    ชาวแพรกน้อย

ประพฒัน์นภา    วราสนิธ์

ปวีณา    อื �อเพชรพงษ์

เมธิกา    หว่างแสง

รัชนีกร    แจ่มจนัทร์

วชัรียา    ลมิาคม

สชุาดา    กงัวาลสงค์

สพุจน์    จนัทวงศ์

ไอรดา    อภิสทิธิ�พงศ์

กรองทิพย์    ดีหมี

กาญจนา    เขียวดบิ

ฐิตมิา    สารีคํา



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

ศึกษาศาสตรบันฑิต

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
1 นางสาว กนกวรรณ    ถาวรสนัต์ 36 การศกึษาปฐมวยั

2 นางสาว กมลวรรณ    เหลือจ้อย 36 การศกึษาปฐมวยั

3 นางสาว กรทิพย์    ลอ่งลอยเลศิ 36 การศกึษาปฐมวยั

4 นางสาว กานต์ชนก     รองนคร 36 การศกึษาปฐมวยั

5 นางสาว คนมัพร    บญุดี 36 การศกึษาปฐมวยั

6 นางสาว คณุนัญา    โอชาพงศ์ 36 การศกึษาปฐมวยั

7 นางสาว ชนกพร     อาจเวทย์ 36 การศกึษาปฐมวยั

8 นางสาว ชลติา    จีนะวิจารณะ 36 การศกึษาปฐมวยั

9 นาย ณฐันนัท์    วิริยาธนาโชติ 36 การศกึษาปฐมวยั

10 นางสาว ธวลัรัตน์    บรุานนท์ 36 การศกึษาปฐมวยั

11 นางสาว ธิดาภรณ์    ภู่รัตน์ 36 การศกึษาปฐมวยั

12 นางสาว นริศรา    กิจประเสริฐ 36 การศกึษาปฐมวยั

13 นางสาว บญุนิสา    มะสงัข์ 36 การศกึษาปฐมวยั

14 นางสาว ปณตพร    แพเสือ 36 การศกึษาปฐมวยั

15 นางสาว ปรารถนา    พจิารณา 36 การศกึษาปฐมวยั

16 นางสาว ปัทมา     มหนัพลามยั 36 การศกึษาปฐมวยั

17 นางสาว ปัทมา    สมโสม 36 การศกึษาปฐมวยั

18 นางสาว ปิ�นกาญจน์    ชยัชาญ 36 การศกึษาปฐมวยั

19 นางสาว ปิยนชุ    บญุมา 36 การศกึษาปฐมวยั

20 นางสาว ปิยะวดี    สวุรรณเรืองศรี 36 การศกึษาปฐมวยั

21 นางสาว ฟา้ใหม่    หรั�งเจริญ 36 การศกึษาปฐมวยั

22 นางสาว ภาวนา    เชี�ยวชศูกัดิ� 36 การศกึษาปฐมวยั

23 นางสาว วารีรัตน์    มาเหลน 36 การศกึษาปฐมวยั

24 นางสาว วาสฎิฐี    รวมธรรม 36 การศกึษาปฐมวยั

25 นางสาว วิภาดา    จนัทร์นวล 36 การศกึษาปฐมวยั

26 นางสาว ศนิศภุางค์    เจดีย์ 36 การศกึษาปฐมวยั

27 นางสาว สดุาลกัษณ์     มงักรพงษ์ 36 การศกึษาปฐมวยั

28 นางสาว สภุาพร    เมืองโสภา 36 การศกึษาปฐมวยั

29 นางสาว สภุาวิตา    เกิดสมบญุ 36 การศกึษาปฐมวยั

30 นางสาว อมรรัตน์    ภริูเจริญวงศ์ 36 การศกึษาปฐมวยั

อาจารยกํากับแถว  :  ดร.ปรดิษฐา  ภาษาประเทศ

แถวที�  36   (ซ้าย) 

ลาํดับที�   1  -   30

นางสาว



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

ศึกษาศาสตรบันฑิต

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
31 นางสาว อรญา    สีหานาทงั 36 การศกึษาปฐมวยั

32 นางสาว อรุณศรี    เอี�ยมสอาด 36 การศกึษาปฐมวยั

33 นางสาว องัคณา    พลูสวสัดิ� 36 การศกึษาปฐมวยั

34 นางสาว อมุาพร    ปาณะลกัษณ์ 36 การศกึษาปฐมวยั

35 นางสาว อรัุสยา    ภู่เทศ 36 การศกึษาปฐมวยั

คหกรรมศาสตรบัณฑิต
36 นางสาว กนกวรรณ    กิริยานนท์ 36 อาหารและโภชนาการ

37 นางสาว กนกวรรณ    คงกิตมิานนท์ 36 อาหารและโภชนาการ

38 นางสาว กนกวรรณ    ตระการพงษ์ 36 อาหารและโภชนาการ

39 นางสาว กนิษฐา    จนัเรืองศรี 36 อาหารและโภชนาการ

40 นางสาว กมลทิพย์    เสงี�ยมชื�น 36 อาหารและโภชนาการ

41 นางสาว กมลศรี    วีรฉตัรอมัพร 36 อาหารและโภชนาการ

42 นางสาว กรกนก    กงัแฮ 36 อาหารและโภชนาการ

43 นางสาว กณัทิมา    เขียวอรุณ 36 อาหารและโภชนาการ

44 นางสาว กาญจนา    สีดาเพง็ 36 อาหารและโภชนาการ

45 นางสาว กานต์ธิดา    ชขูนัทอง 36 อาหารและโภชนาการ

46 นาย กิตตบิดี    ศรีนาค 36 อาหารและโภชนาการ

47 นาย กิตตพิงษ์    สงัข์สญิจน์ 36 อาหารและโภชนาการ

48 นางสาว ขวญัชนก    กระแสเสวตร 36 อาหารและโภชนาการ

49 นางสาว คณุากร    เจริญพล 36 อาหารและโภชนาการ

50 นางสาว จารุทรรศน์    ศกัดิ�สงู 36 อาหารและโภชนาการ

51 นางสาว จิตราพร    ลดาดก 36 อาหารและโภชนาการ

52 นางสาว จินตหรา    สีหานดั 36 อาหารและโภชนาการ

53 นางสาว จิรวดี    เที�ยงแก้ว 36 อาหารและโภชนาการ

54 นางสาว จิราภรณ์    พลดอน 36 อาหารและโภชนาการ

55 นางสาว จฑุามาศ    แก้วกล้า 36 อาหารและโภชนาการ

56 นางสาว จฑุามาศ    แดงสวสัดิ� 36 อาหารและโภชนาการ

57 นางสาว จฑุาลกัษณ์    สรุวฒันวิเศษ 36 อาหารและโภชนาการ

58 นางสาว จไุรรัตน์    สมาพงษ์ 36 อาหารและโภชนาการ

59 นางสาว จฬุาลกัษณ์    กิตอิาษา 36 อาหารและโภชนาการ

60 นางสาว ฉตัรสพิร    นิตย์สขุ 36 อาหารและโภชนาการ

อาจารยกํากับแถว :  ผศ.ดร.ชมภู      ยิ้มโต     

แถวที�  36   (ขวา) 

ลาํดับที�   31  -   60
ชื่อ - สกุล



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

คหกรรมศาสตรบัณฑิต

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
1 นาย ชนะ    ตู้ดํา 37 อาหารและโภชนาการ

2 นาย ชวนิตกิร    นามอามาตย์ 37 อาหารและโภชนาการ

3 นางสาว ชตุมิา    พลูฉนวน 37 อาหารและโภชนาการ

4 นางสาว ฐิตพิร    งามกมลชยั 37 อาหารและโภชนาการ

5 นางสาว ฐิตมิา    สทุธิวิลยั 37 อาหารและโภชนาการ

6 นางสาว ฑิตย์ตญิา    เกรียงทวีทรัพย์ 37 อาหารและโภชนาการ

7 นางสาว ณชนก    สร้อยคํา 37 อาหารและโภชนาการ

8 นาย ณรงค์ฤทธิ�    มะลแิก้ว 37 อาหารและโภชนาการ

9 นางสาว ณฐัชดุา    เดชพว่ง 37 อาหารและโภชนาการ

10 นางสาว ณฐันนัท์    ม่วงหมี 37 อาหารและโภชนาการ

11 นางสาว ณฐัวรรณ    แสงเมล์ 37 อาหารและโภชนาการ

12 นางสาว ณฐัวลัย์    เพช็รตระกลู 37 อาหารและโภชนาการ

13 นางสาว ณิชกานต์    คํากลอ่ม 37 อาหารและโภชนาการ

14 นางสาว ตลุาลกัษณ์    ใยแสง 37 อาหารและโภชนาการ

15 นางสาว ทศันีย์    เจริญพฒัน์ 37 อาหารและโภชนาการ

16 นางสาว ทิพย์นิภา    เอี�ยมเอื �อยทุธ 37 อาหารและโภชนาการ

17 นางสาว ธนวรรณ    สขุสมจินตน์ 37 อาหารและโภชนาการ

18 นาย ธวชัชยั    ฟองเกตุ 37 อาหารและโภชนาการ

19 นางสาว ธญัญาภรณ์    ปัญญา 37 อาหารและโภชนาการ

20 นางสาว ธญัญารัตน์    รูปไข่ 37 อาหารและโภชนาการ

21 นางสาว ธญัภรณ์    ชศูริิ 37 อาหารและโภชนาการ

22 นางสาว ธญัลกัษณ์    ราศรี 37 อาหารและโภชนาการ

23 นางสาว ธิดารัตน์    ปัญญายิ�ง 37 อาหารและโภชนาการ

24 นาย นรุทธิ�    เขียวเม่น 37 อาหารและโภชนาการ

25 นางสาว นฤมล    ผมพนัธ์ 37 อาหารและโภชนาการ

26 นางสาว นํ �าเพชร    โพธิ�ยิ �ม 37 อาหารและโภชนาการ

27 นางสาว นิภาพร    กลุณา 37 อาหารและโภชนาการ

28 นาย บญุมี    สงวนทอง 37 อาหารและโภชนาการ

29 นางสาว บญุยนชุ    รังรักษ์ 37 อาหารและโภชนาการ

30 นางสาว บษุกร    ศริภานิวงค์ 37 อาหารและโภชนาการ

อาจารยกํากับแถว  :  ผศ.ดร.อรวัลภ  อุปถัมภานนท  

แถวที�  37   (ซ้าย) 

ลาํดบัที�   1  -   30

นาย



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

คหกรรมศาสตรบัณฑิต

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
31 นางสาว บษุราภรณ์    ศรีแสง 37 อาหารและโภชนาการ

32 นางสาว ปภาณิน    เฉื�อยฉํ�า 37 อาหารและโภชนาการ

33 นางสาว ปริยา    นามบญุเรือง 37 อาหารและโภชนาการ

34 นางสาว ปวริศา    แถมยิ �ม 37 อาหารและโภชนาการ

35 นาย ปองพล    อมตานนท์ 37 อาหารและโภชนาการ

36 นางสาว ปัทมา    เหมือนพดุ 37 อาหารและโภชนาการ

37 นางสาว ปาลวี    รื�นสขุ 37 อาหารและโภชนาการ

38 นางสาว เปรมฤทยั    นิเวศสวรรค์ 37 อาหารและโภชนาการ

39 นางสาว พนิดา    อินละมุ 37 อาหารและโภชนาการ

40 นางสาว พรณิภา    ศรีพฒัน์ 37 อาหารและโภชนาการ

41 นางสาว พรนภา    ศรีสมบรูณ์ 37 อาหารและโภชนาการ

42 นางสาว พรรณนิภา    พุม่แพร 37 อาหารและโภชนาการ

43 นางสาว พรรณิษา    สนป้อม 37 อาหารและโภชนาการ

44 นางสาว พรสริิ    อุ่นผล 37 อาหารและโภชนาการ

45 นางสาว พลอย    เปลี�ยนอนกุลู 37 อาหารและโภชนาการ

46 นางสาว พชัราภรณ์    พรประสทิธิ�แสง 37 อาหารและโภชนาการ

47 นางสาว พชัราวดี    เพชรแก้ว 37 อาหารและโภชนาการ

48 นางสาว พณิณรัฐ    จนัทร์เจริญ 37 อาหารและโภชนาการ

49 นางสาว พมิพกาญณ์    ชมบงกช 37 อาหารและโภชนาการ

50 นางสาว พมิวิภา    มั�นพรรษา 37 อาหารและโภชนาการ

51 นาย พีระพงศ์    สาทิพจนัทร์ 37 อาหารและโภชนาการ

52 นางสาว พธุธิดา    มิ�งขวญั 37 อาหารและโภชนาการ

53 นางสาว เฟื� องฟา้    แก้วกล้า 37 อาหารและโภชนาการ

54 นางสาว ภณัฑิลา    ตาใจ 37 อาหารและโภชนาการ

55 นางสาว ภทัรปภา  เกาะลอย 37 อาหารและโภชนาการ

56 นางสาว มนิดา    แพงสวสัดิ� 37 อาหารและโภชนาการ

57 นางสาว รมย์ลวิน    ภทัรปวตัน์วิทู 37 อาหารและโภชนาการ

58 นางสาว รัตตยิา    ชนะคงถาวร 37 อาหารและโภชนาการ

59 นางสาว รัตนาพร    อ่อนไธสง 37 อาหารและโภชนาการ

60 นาย รุ่งโรจน์    นพฤทธิ� 37 อาหารและโภชนาการ

อาจารยกํากับแถว  :  อาจารยปพนพัชร  ภัทรฐิติวัสส 

แถวที�  37   (ขวา) 

ลาํดับที�   31  -   60

ชื่อ - สกุล



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

คหกรรมศาสตรบัณฑิต

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
1 นางสาว ลกัขณา    จารุรักษ์ 38 อาหารและโภชนาการ

2 นางสาว ลกัษิกา    ดารา 38 อาหารและโภชนาการ

3 นางสาว วนสันนัท์    หมวกทิม 38 อาหารและโภชนาการ

4 นาย วรวิทย์    ข่มจิตร์ 38 อาหารและโภชนาการ

5 นางสาว วราภรณ์    เคหะนาค 38 อาหารและโภชนาการ

6 นางสาว วริศรา    สมจนัทร์ 38 อาหารและโภชนาการ

7 นางสาว วชัราภรณ์    ด้วงนาค 38 อาหารและโภชนาการ

8 นางสาว วลัภา    เมืองนิล 38 อาหารและโภชนาการ

9 นางสาว วิภาวี    สทัธรรม 38 อาหารและโภชนาการ

10 นาย วฒุิพงศ์    ไชยพนัธ์ 38 อาหารและโภชนาการ

11 นางสาว แววตา    เอี�ยมอ่อน 38 อาหารและโภชนาการ

12 นางสาว ศริินภา    ห่านตระกลู 38 อาหารและโภชนาการ

13 นางสาว ศริิรัตน์    มลูสวสัดิ� 38 อาหารและโภชนาการ

14 นางสาว ศริิวรรณ    อกัษรพาลี 38 อาหารและโภชนาการ

15 นางสาว ศภุิสรา    วงษ์ไทยวรรณ 38 อาหารและโภชนาการ

16 นาย สรภรต    ทรัพย์เทวาโรจน์ 38 อาหารและโภชนาการ

17 นางสาว สริยา    จําปาโพธิ� 38 อาหารและโภชนาการ

18 นางสาว สาวิตรี    คําแสน 38 อาหารและโภชนาการ

19 นางสาว สริิรัตน์    ชอบธรรม 38 อาหารและโภชนาการ

20 นางสาว สีไพร    ใจทศัน์ 38 อาหารและโภชนาการ

21 นางสาว สชุาดา    สนัห์วงค์ 38 อาหารและโภชนาการ

22 นางสาว สดุารัตน์    ช่างเหลก็ 38 อาหารและโภชนาการ

23 นาย สทุธิพงศ์    สีตะสตุ 38 อาหารและโภชนาการ

24 นางสาว สธุญัญา    ดวงแพงมาตร 38 อาหารและโภชนาการ

25 นางสาว สปุราณี    แจ่มศรี 38 อาหารและโภชนาการ

26 นางสาว สพุรรษา    แสงไกรสร 38 อาหารและโภชนาการ

27 นางสาว สภุารินี    ไพโรจน์ 38 อาหารและโภชนาการ

28 นางสาว สวุรรณา    ทองมาก 38 อาหารและโภชนาการ

29 นางสาว สวุลี    โตมา 38 อาหารและโภชนาการ

30 นางสาว โสมวชัร์    ถอยวิลยั 38 อาหารและโภชนาการ

อาจารยกํากับแถว  :  ผศ.อรัญญา  วรชาติอุดมพงศ

แถวที�  38   (ซ้าย) 

ลาํดับที�   1  -   30
ชื่อ - สกุล



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

คหกรรมศาสตรบัณฑิต

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง
31 นางสาว หทยัภทัร    คณุสนิ อาหารและโภชนาการ

32 นาย อธิบดี    ก้อนจนัทกึ อาหารและโภชนาการ

33 นางสาว อนิสา    โสดา อาหารและโภชนาการ

34 นางสาว อภสันนัท์    นิเยาะ อาหารและโภชนาการ

35 นางสาว อมรรัตน์    ทรงสืบวฒันกลุ อาหารและโภชนาการ

36 นางสาว อรพรรณ    สขุสจัจี อาหารและโภชนาการ

37 นาย อคัรเดช    อํ�าอนนัต์ อาหารและโภชนาการ

38 นางสาว อําพร    พาสระน้อย อาหารและโภชนาการ

39 นางสาว อทุมุพร    แซชื่ �อ อาหารและโภชนาการ

40 นาย เอกนรินทร์    เรือนมลู อาหารและโภชนาการ

41 นางสาว ไอลดา    ชปูระสทิธิ� อาหารและโภชนาการ

42 นางสาว ไอลาดา    พาวนัดี อาหารและโภชนาการ

43 นางสาว กชพร    เจริญมงัษา สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

44 นางสาว กนกรัตน์    อนนัตะบตุร สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

45 นางสาว กาญจนา    แซว่่าง สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

46 นางสาว กานดา    สงิห์งาม สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

47 นางสาว กฏูา    พงศ์พนูวิวฒัน์ สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

48 นางสาว คณิตา    วนัทา สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

49 นางสาว จนัทร์เย็น    พวกกล้ากวีปฐม สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

50 นางสาว ชลดา    แววนิล สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

51 นาย ชศูกัดิ�    เกตนุา สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

52 นาย ณฐัธยาน์    ดีนิล สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

53 นางสาว ณฐันพนิ    พงศ์โรจน์เผ่า สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

54 นางสาว ดวงใจ    เบียวเช่ สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

55 นางสาว นริศรา    สทุธิธรรม สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

56 นางสาว นํ �าฝน    เกตมุาลา สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

57 นางสาว นิศา    บญุชยูิ �มแย้ม สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

58 นาย ประดบัพงศ์    อาษาเสนา สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

59 นางสาว พชร    พลลาภ สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

60 นางสาว พรรณนิภา    ทบัพดุซา สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

อาจารยกํากับแถว  :  อาจารยพรศิริ  แสนตุม

แถวที�  38   (ขวา) 

ลาํดับที�   31  -   60
ชื่อ - สกุล



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

คหกรรมศาสตรบัณฑิต

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
1 นางสาว ภษูณิศา    เปรมปรี 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

2 นางสาว มณีนชุ    กู่แก้วเกษม 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

3 นางสาว มณีนชุ    ซอหะซนั 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

4 นางสาว มณัฑนา    จนัทร์ศรีเจริญ 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

5 นางสาว เยาวเรศ    การุญบริรักษ์ 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

6 นางสาว ลออง    ไชยคําภา 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

7 นางสาว วนิดา    วิเศษดอนหวาย 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

8 นางสาว วญัญารัตน์    วงศ์ดษิกร 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

9 นางสาว ศรัณญา    สริุยา 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

10 นางสาว ศริิรักษ์    ธาตวุิสยั 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

11 นางสาว ศภุรัตน์    ยืนยงคีรีมาศ 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

12 นางสาว สณุิสา    พึ�งทรัพย์ 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

13 นางสาว สพุรรษา    บญุรอด 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

14 นางสาว สภุาพร    ตะโกอินทร์ 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

15 นางสาว สรัุชนา    สมสวสัดิ� 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

16 นางสาว สวุรรณี    อ่อนอําไพ 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

17 นางสาว เสาวภา    อะนนัทา 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

18 นาย อดศิกัดิ�    เขตขนัธ์ 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

19 นางสาว อรนชุ    คําแสนเดช 39 สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

20 นางสาว กมลธิดา    ศรีสวสัดิ� 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

21 นางสาว กรรณิการ์    เชียงพนัธ์ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

22 นาย กฤษฎา    พาหาสงิห์ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

23 นาย คมกฤช    ตะเพียนทอง 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

24 นางสาว จริยา    เกษาพนัธ์ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

25 นางสาว จริยา    ต้นศรี 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

26 นางสาว จนัทกานต์    สทิธิ�น้อย 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

27 นางสาว จฑุามาศ    หนทูอง 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

28 นางสาว จไุรรัตน์    พอุ้อย 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

29 นางสาว ชญานิน    ขนุคํา 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

30 นางสาว ชนนิกานภ์    ธนะสนุทรกรู 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

อาจารยกํากับแถว  :  ผศ. รุงทิวา  เทพปตุพงศ

แถวที�  39   (ซ้าย) 

ลาํดับที�   1  -   30
ชื่อ - สกุล



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

คหกรรมศาสตรบัณฑิต

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
31 นางสาว ชนิดา    บริูนทร์ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

32 นางสาว ชลธิชา    อินทโพธิ� 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

33 นาย ชยัสทิธิ�    ขอพึ�งกลาง 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

34 นาย ชาณทั    อมรจรัสชยั 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

35 นางสาว ฐาปนี    สมพร 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

36 นาย ณฐัดนยั    ทองเดชศรี 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

37 นางสาว ณฐัธิดา    กองทอง 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

38 นาย ณฐัศกัดิ�    บณุธนากร 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

39 นางสาว ทณัฑิกา    จินดาโกมทุ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

40 นางสาว ธนิสรา    เชื �อสวุรรณ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

41 นางสาว ธญัญารัตน์    ตามสตัย์ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

42 นางสาว ธีรกานต์    อาดํา 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

43 นาย ธีรภทัร์    วนัสม 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

44 นาย ธีรภทัร     จรรยารักษ์ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

45 นาย ธีรวฒัน์    เต้บํารุง 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

46 นาย นิธิพร    แก้วไพฑรูย์ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

47 นางสาว นิศมา    ทองอินทร์ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

48 นางสาว นชุจรินทร์    สีเสมอ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

49 นางสาว บงกชณสร    เอี�ยมกําแหง 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

50 นางสาว ปณิดา    เปลี�ยนแก้ว 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

51 นางสาว ปวีณา    สารินทร์ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

52 นางสาว ปัทมา    คําพนัธ์ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

53 นาย พทิกัษ์    มลูหสั 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

54 นางสาว พไิรวรรณ    มาดี 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

55 นางสาว ภรณ์ทิพย์    สรกลุ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

56 นางสาว มณธิชา    ภเูรือง 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

57 นางสาว มณีรัตน์    เอี�ยมจิตต์ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

58 นางสาว มลัลกิา    ปันทะโชติ 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

59 นางสาว มินตรา    แก้วสขุโข 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

60 นางสาว ยลดา    บวัพก 39 อตุสาหกรรมงานอาหาร

อาจารยกํากับแถว  :  อาจารยวราภรณ  ตรีมงคล

แถวที�  39   (ขวา) 
ลาํดับที�   31  -   60

ชื่อ - สกุล



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557
คหกรรมศาสตรบัณฑิต

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
1 นางสาว ระพพิรรณ    แก้วเทพ 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

2 นาย รัฐธีร์    คาวาฮาร่า 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

3 นางสาว รุ่งนภา    ดวงพรม 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

4 นางสาว วรางคณา    ศรีหลาบ 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

5 นางสาว วริศรา    อินทพาน 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

6 นางสาว วริษา    สขุสวสัดิ�วฒันา 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

7 นาย วศนิ    มีศลิป์ 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

8 นางสาว วาสนา    ใจภกัดี 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

9 นางสาว วิรันดา    ชมภผูล 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

10 นางสาว วิไลลกัษณ์    ศริิรุ่งเรืองกลุ 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

11 นาย วิวฒัน์    กวางประเสริฐ 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

12 นางสาว วีรวรรณ    จนัทโชติ 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

13 นางสาว ศริิพร    ประไพพาณิชย์ 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

14 นางสาว สาลีทิพย์    นิ�มฟัก 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

15 นางสาว สนิุศา    ยิ�งยวด 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

16 นางสาว สพุตัรา    กรสวุรรณ 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

17 นางสาว หทยัภทัร    บญุเสริม 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

18 นางสาว อรณี    วะณะทอง 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

19 นางสาว องัคณา    แซอ่ึ �ง 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

20 นางสาว อฐัภิญญา    อาจมนุตรี 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

21 นาย อานนัท์    หนทูอง 40 อตุสาหกรรมงานอาหาร

22 นาย กรวิชญ์    แสงสว่าง 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

23 นาย กฤษณะ    บญุปั �น 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

24 นาย กฤษณะ    โพธิเวส 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

25 นางสาว กญัญาลกัษณ์    ถาวร 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

26 นาย กําจร    เริงสมทุร์ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

27 นาย กิตตคิณุ    เกียรตอิมรรักษ์ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

28 นางสาว กิตยา    เค้ามลู 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

29 นางสาว โกลญัญา    หนบูญุรักษ์ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

30 นาย จกัรพงษ์    เทพทิพย์ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

อาจารยกํากับแถว  :  ดร. สุภา  จุฬคุปต

แถวที�  40   (ซ้าย) 
ลาํดับที�   1  -   30

ชื่อ - สกุล



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

     คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
31 นาย จกัรพงษ์    นชุประเสริฐ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

32 นาย จกัรพนัธ์    สาสนะ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

33 นางสาว จิรนนัท์    ใคร่กระโทก 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

34 นางสาว จิราภรณ์    เงินยวง 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

35 นางสาว ชตุมิา    เจริญไทย 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

36 นางสาว ณฐัชยา    พทุธสวุรรณ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

37 นาย ณฐัพงษ์    นาโพธิ� 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

38 นาย ณฐัพลธ์    เมืองจินดา 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

39 นาย ณฐัวฒุิ    รวยรื�น 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

40 นาย ธนาธร    ถาวรสาลี 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

41 นางสาว นนทกาญจน์    ขนุอินทร์ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

42 นางสาว นภาวรรณ    ร่วมพุม่ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

43 นางสาว นาถฤดี    วงศ์ธนะโสภณ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

44 นาย บริรักษ์    หล้าจอมใจ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

45 นางสาว ปนดัดา    บรมสขุ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

46 นางสาว ปรารถนา    ประสทิธิ� 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

47 นางสาว ปาจรีย์    ศรีณรงค์ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

48 นาย พงศธร    น้อยคง 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

49 นาย พษิณ ุ   โหสิ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

50 นางสาว ภทัร์สดุา    เทศเพราะผล 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

51 นางสาว มญัชรี    แสงฤทธิ� 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

52 นางสาว มสัยา    มุ่งธรรม 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

53 นางสาว มกุดา    รอดเรือง 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

54 นาย ยทุธศกัดิ�    มาลยัศรี 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

55 นาย ราชนั    สงิห์สนั 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

56 นาย ราเชน    นามาบ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

57 นางสาว วรรณหทยั    พฤกษมาศ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

58 นางสาว วนัทนา    สวุารินทร์ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

59 นางสาว วาสนา    โคกเสือ 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

60 นาย วินยั    สพุร 40 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

อาจารยกํากับแถว  :  อาจารยรัฐ  ชมภูพาน  

แถวที�    40   (ขวา) 

ลาํดับที�   31  -   60

ชื่อ - สกุล



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

     คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
1 นางสาว ศศธิร    วฒันพุม่ชู 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

2 นางสาว ศนีินาฎ    วสลุปิิกร 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

3 นางสาว ศริิรัตน์    นิ�มนวล 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

4 นาย ศริิวฒัน์    น้าวานิช 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

5 นาย ศภุชยั    จินตานนท์ 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

6 นางสาว สมฤดี    ราชเกษร 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

7 นางสาว สมฤทยั    โพธิ 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

8 นางสาว สร้อยเพช็ร    อวยพร 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

9 นางสาว สนุดัดา    รู้รักศรี 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

10 นางสาว สพุรรณี    หงษา 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

11 นางสาว สพุตัรา    เจนจบ 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

12 นาย สรุารักษ์    บตุรแสง 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

13 นางสาว โสภิดา    ดวงโพธิ�พมิพ์ 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

14 นาย อดศิกัดิ�    วงค์อนุ 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

15 นางสาว อรอนงค์    ใจคํา 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

16 นางสาว อวยพร    ไม่พรั�นใจ 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

17 นางสาว อาภาพร    วงษ์ศรีแก้ว 41 เทคโนโลยีงานประดษิฐ์สร้างสรรค์

18 นางสาว กมลชนก    บวัราช 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

19 นาย กฤษดา    ธวุวิทย์ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

20 นาย กญัจ์ฌณฐั    คงพมิาย 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

21 นางสาว กญัญาภคั    ม่วงเจ็ก 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

22 นางสาว กลุนาถ    สวุรรณหงษ์ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

23 นางสาว ขนิษฐา    ขวญัอ่อน 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

24 นางสาว ขนิษฐา    โปธา 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

25 นางสาว จริยา    ประสมทอง 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

26 นางสาว จนัทร์จิรา    ตริดโน 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

27 นางสาว จฬุาลกัษณ์    มะโหธร 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

28 นาย ชนกพร    เป้าแดง 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

29 นางสาว ชมพนูทุ    โกษะโยธิน 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

30 นางสาว ชลณี    สระทองยุ้ง 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

อาจารยกํากับแถว  :  ผศ.ไศลเพชร  ศรีสุวรรณ

ชื่อ - สกุล

แถวที�    41 (ซ้าย)   

ลาํดับที�   1  -   30



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

     คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
31 นางสาว ชลมาส    เชื �อไทย 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

32 นางสาว ชาลสิา    ธนาสมบรูณ์ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

33 นางสาว ณฎัฐวรรณ    แก่เกิด 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

34 นางสาว ณฏัฐา    ปานแก้ว 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

35 นางสาว ณฐันี    คงห้วยรอบ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

36 นาย ณฐัวิทย์    สเุทวพร 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

37 นางสาว ณิชากร    ลขิิตธีรการ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

38 นางสาว ดวงกมล    มีเทศ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

39 นางสาว ดารณี    เผ่าไทย 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

40 นางสาว ทิพยสคุนธ์    แถมสขุ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

41 นาย ธนพงษ์    แก้วสีแสง 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

42 นาย ธนพฒัน์    เมืองฉาย 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

43 นาย ธนากร    สีดามาตย์ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

44 นางสาว ธนากาญจน์    ดวงใน 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

45 นางสาว ธารีรัตน์    โมหา 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

46 นางสาว ธิสารัตน์    บวัศรี 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

47 นางสาว นภาพร    ศรีภิรมย์ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

48 นางสาว นฤนารถ    พงษ์สายลกัษณ์ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

49 นางสาว นฏัชา    รื�นสขุ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

50 นางสาว ปรัศณีย์    อยู่รักษา 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

51 นางสาว ปราวีณา    พฤทธิสาริกร 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

52 นางสาว ปาริฉตัร    ตะโกใหญ่ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

53 นางสาว พรชนก    สทิธิ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

54 นางสาว พรทิภา    เย็นสขุ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

55 นางสาว พมิลพร    ตั �งโนนสงู 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

56 นาย ภทัรฎล    พงัซา 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

57 นางสาว ภทัรา    ไพฑรูย์ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

58 นาย ภาณวุิชญ์    สงัข์ทอง 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

59 นางสาว ฤทยัรัตน์    แพทย์กระโทก 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

60 นาย วรวิทย์    นิลกมลวิลาศ 41 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

อาจารยกํากับแถว  : อาจารยจุฬาภรณ  ศรีเมืองไหม

แถวที�    41 (ขวา)   

ลาํดับที�   31 - 60

ชื่อ - สกุล



รายนามบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557

     คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ลําดับที่ ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ แถวที่นั่ง วิชาเอก/ศูนย
1 นาย วนัเฉลมิ    จําเนียรพล 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

2 นางสาว วสันนัท์    ตรีขนัธ์ 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

3 นางสาว วาริน    พงษ์เสงี�ยม 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

4 นางสาว ศานดา    รัชตโชตสิกลุ 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

5 นางสาว ศริินภา    เฉียบแหลม 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

6 นางสาว สริิญญา    พรพพิฒัน์ 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

7 นางสาว สนิุสา    ใจธรรม 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

8 นางสาว สภุทัรา    ไพราพ 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

9 นางสาว สภุาวดี    ทะแยง 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

10 นาย สรุสทิธิ�    ศรีเดช 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

11 นางสาว แสงตะวนั    อ้นมี 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

12 นางสาว อภิญญา    ธนอคัรรินทร์ 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

13 นางสาว อรชนก    หมทูอง 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

14 นางสาว อรภาณีย์    กิตตยิศธารีย์ 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

15 นาย อริยะ    ด้วงศรี 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

16 นางสาว องัคณา    ลีวฒันะศลิป์ 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

17 นางสาว ไอลดา    สฐุาปัญณกลุ 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

18 นางสาว กวิยา    ขนุโขลน 42 อาหารและโภชนาการ

19 ว่าที�ร้อยตรีหญิง จนัทร์สดุา    กิจประสงค์ 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

20 ว่าที�ร้อยตรีหญิง ธนาการณ์    บวรวรการ 42 ออกแบบแฟชั�นและการจดัการสนิค้า

21 ว่าที�ร้อยตรีหญิง มณียา    ชยัสวสัดิ� 42 อาหารและโภชนาการ

22 ว่าที�ร้อยตรีหญิง ริศรา    กําไร 42 อาหารและโภชนาการ

อาจารยกํากับแถว  :  ผศ.ดร.สาคร  ชลสาคร

ลาํดับที�   1 - 22

ชื่อ - สกุล

แถวที�    42  (ซ้าย)   


