
ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ

1 5810110004 นางสาวศศิธร   จุฬารมย์ การบัญชี
2 5810110010 นางสาวกันตยา  วิทยามุ่งม่ัน การบัญชี
3 5810110008 นางสาวจิราภรณ์  พงศ์ธงชัย การบัญชี
4 5810110006 นางสาวศศิวิมล  จึงเหลืองอ่อน การบัญชี
5 5810110005 นางสาวชลีรัตน์  นันวนาทิพย์ การบัญชี
6 5810110009 นางสาววีรวรรณ   ตองเต การบัญชี
7 5810110007 นางสาวนริศรา   สุขพันธ์ การบัญชี
8 5810110001 นายวันศุกร์  เพชรเมฆ การบัญชี

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต   คณะบริหำรธุรกิจ
9 5810120003  นางสาวสกุลรัตน์  มณีรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 5810120002 นายปัญญา  กล้าพิทักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 5920120002 นายพลายุทธ์  สัมฤทธ์ิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 60121300001 นางสาวรัตนา   ก้อนแก้ว การจัดการ
13 60121300002 นายณธกร    พิธนนันท์ การจัดการ
14 5820133018 นางสาวณัฐรดีพร  ณัฏฐถรวรัตม์ การจัดการ
15 5820133027 นางสาวชุดาพร  ชัยชนะ การจัดการ

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต    คณะนิติศำสตร์และรัฐศำสตร์
16 5820370070 สิบโทพงศธร     แก้วสีนวล รัฐศาสตร์ 
17 60203700001 นางพิมลพรรณ์    พิไลรัตน์ รัฐศาสตร์ 
18 60123100002 สิบเอกสิทธิชัย    มีแก้ว รัฐศาสตร์ 
19 60123100004 นายวัชชิระ   โสมาสุข รัฐศาสตร์ 
20 60123100005 นายจักรกฤษณ์  ใจยะสิทธ์ รัฐศาสตร์ 

วิทยำลัยนอร์ทเทิร์น 
 รำยช่ือบัณฑิตเข้ำพิธีประสำทปริญญำบัตร  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ ำปี 2561

ณ อำคำรหอประชุมวิทยำลัยนอร์ทเทิร์น
วันอำทิตย์ท่ี 9 กุมภำพันธ์  พุทธศักรำช 2563 เวลำ 09.00 น.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   คณะบริหำรธุรกิจ



21 60123100006 นายธวัชชัย   จันตะวงค์ รัฐศาสตร์ 
22 60123100009 นายธนกร   ปัญญาเครือ รัฐศาสตร์ 
23 60123100014 นายปณชัย  จันต๊ะ รัฐศาสตร์ 
24 60123100029 นางนิชดา    ผิวสอาด รัฐศาสตร์ 
25 60123100030 นางงามตา   อ่วมอ้อ รัฐศาสตร์ 
26 5920370003 สิบเอกไชยเวทย์  วิเชียรเมธาภพ รัฐศาสตร์ 
27 5920382007 นายดินภูฟ้า  ประชาภิไธยกุล รัฐศาสตร์ 
28 60123100027 นาย วสันต์   มาลีกุล รัฐศาสตร์ 
29 60123102057 นายเทียบ  สืบทอง รัฐศาสตร์ 
30 60123102001 นางสาวกัญญา    ปทุมพร รัฐศาสตร์ 
31 60123102002 นางสาวสุภาภรณ์   สิทธิกุล รัฐศาสตร์ 
32 60123102003 นางสาววรรณภา   ปทุมพร รัฐศาสตร์ 
33 60123102004 นางสาวดาวรัชดา    ภาคีฉาย รัฐศาสตร์ 
34 60123102019 นายยงยุทธ   จันทร์ศิริ รัฐศาสตร์ 
35 60123102020 นางสาวธนวรรณ   จันทร์ศิริ รัฐศาสตร์ 
36 5920381001 นางสาว อัญรัตน์   เล้ียงประเสริฐ รัฐศาสตร์ 

หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  คณะนิติศำสตร์และรัฐศำสตร์
37 5810380004 นางสาวรักษิณา   แซ่มี นิติศาสตร์
38 5810380005 นายอิทธิกร   เป้ียสุ นิติศาสตร์
39 60123200008 นาย ศุภวิชญ์  พูลสวัสด์ิ นิติศาสตร์

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศำสตร์
40 5810290003 นางสาวสุภาพร  แซ่โซ้ง การท่องเท่ียวและการโรงแรม
41 5810290002 นางสาวสายรุ้ง  เพชรกัลยา การท่องเท่ียวและการโรงแรม
42 5810290001 นางสาว รฐกร   สุวรรณพนา การท่องเท่ียวและการโรงแรม
43 5810290004 นายธนาธิป   คงคาเพ็ชร์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต   คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
44 5810412001 นายชาตรี  แซ่ว่าง การจัดการสุขภาพชุมชน
45 5810412005 นางสาวนุสรา  หลังยาหน่าย การจัดการสุขภาพชุมชน
46 5810412006 นางสาวพัชรี  ลูโมะ การจัดการสุขภาพชุมชน
47 5810412008 นางสาวซูไฮลา  ปาลาย การจัดการสุขภาพชุมชน
48 5910412017 นางสาวจุฑาพร  ยมเกิด การจัดการสุขภาพชุมชน
49 60114200015 นางสาวรัตนาวดี  สว่างรุ่งเรืองกุล การจัดการสุขภาพชุมชน
50 60114200018 นายสุมน    เสือบัญชา การจัดการสุขภาพชุมชน



51 60114200019 นายสุวิจักขณ์  ปวงค า การจัดการสุขภาพชุมชน
52 60114200024 นาย วีระศักด์ิ  กวีสานต์ การจัดการสุขภาพชุมชน
53 61124200019 นางสาวจินดา  ธรรมตันสกุล การจัดการสุขภาพชุมชน
54 61124200007 นาย อัฎฐรพล  เสนจอม การจัดการสุขภาพชุมชน
55 61124200011 นาง พรทิพย์  วารีวิชัย การจัดการสุขภาพชุมชน
56 61124200014 นาย ปฏิภาณ   ทรงบุญธรรม การจัดการสุขภาพชุมชน
57 61124200021 นาง อรุณี  มูลดี การจัดการสุขภาพชุมชน
58 61124200022 นาง ชลนภา  โชยรัมย์ การจัดการสุขภาพชุมชน

 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต   คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
59 5810411004 นายอภิสิทธ์ิ  ม่ันพัฒนาการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
60 5810411003 นายภัสทรชานนทร์   แซ่โซ้ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
61 5810411001 นางสาวพิมใจ  ใจวงษ์ล า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
62 5810411002 นางสาวศิริพร   บุญเรือง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
63 5810411005 นางสาวจิณัฐตา   คงดี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
64 5910411006 นายสันติ  หงษ์วรรณา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
65 60114300016 นายธีระพงศ์  กึกก้อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  
66 5812030002 นางสาว รัตนาภรณ์   เข็มเพ็ชร์ การบริหารการศึกษา
67 5812030003 นางสาว นุชนารถ   ระร่ืน การบริหารการศึกษา
68 5812030012 นางสาว ชลธิชา  จันทร์ศรีเปรม การบริหารการศึกษา
69 5812030014 นาย ธดล    สาบุ่ง  การบริหารการศึกษา


