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สาขาวชิาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
๓๐๕. นายณฐัชาติ โกสินทรานนท์ ………………………………………………………
๓๐๖. นางสาวปิยาภรณ์ บุญญานุพงศ์ ………………………………………………………
๓๐๗. นางสาวมณฑาทิพย์ แยม้ประดิษฐ์ ………………………………………………………
๓๐๘. นายสิริชยั ร้อยเท่ียง ………………………………………………………
สาขาวชิาโบราณคดี
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๓๒๐. นายทตัภณ ศรีคณปติ ………………………………………………………
๓๒๑. นายทพัพทิ์วตัถ์ แสงดี ………………………………………………………
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๓๓๕. นางสาวพินธ์ทิพภา สนธิสุวรรณกุล ………………………………………………………
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๓๔๑. นายสุทธิพงษ์ พุ่มพฤกษ์ ………………………………………………………
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๓๔๙. นางสาวพิมพเ์พญ็ วิทยาเกษตร์ ………………………………………………………
*๓๕๐ นางสาวพิมพิไร สุพตัร ………………………………………………………
๓๕๑. นางสาววริษา ติยะภูมิ ………………………………………………………
* มหาบณัฑิตจบปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๔๕๐. นางสาวสิรีธร สุขเจริญ ………………………………………………………
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๔๖๓. นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว ………………………………………………………
๔๖๔. นายภูวดล วิริยะ ………………………………………………………
๔๖๕. นางสาวมนตรี เฉกเพลงพิน ………………………………………………………
๔๖๖. นายยทุธพนัธ์ พงษไ์พร ………………………………………………………
๔๖๗. นายวิศระ เชียงหวอ่ง ………………………………………………………
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๕๐๕. นายณฐัพล วนัริโก ………………………………………………………
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นายธนินทรั์ฐ กฤษฎ์ิฉนัทชัท ์    ศิริวิศาลสุวรรณ
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ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑติ
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๕๑๘. นายภคัพล ค าหนอ้ย ………………………………………………………
๕๑๙. นางสาววรรณวิษา ภูยาธร	 ………………………………………………………
๕๒๐. นายวรรธนะ ปัญบุตร ………………………………………………………
สาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ
๕๒๑. นายฐาปนวิชญ์ ชยัชนะ ………………………………………………………
๕๒๒. นางสาวทศันีย์ ติดดี ………………………………………………………
๕๒๓. นางสาวนนัทรัตน์ เป่ียมพิชยั ………………………………………………………
๕๒๔. นางสาวปัญจพร ทาทอง ………………………………………………………
๕๒๕. นางสาวมยรุา ปุลวามะระ ………………………………………………………
๕๒๖. นางสาววรวลัย์ ลิขิต ………………………………………………………
๕๒๗. นายวรวฒิุ ยงัประเสริฐ ………………………………………………………
๕๒๘. นางสาววริยา สรรคชา ………………………………………………………
๕๒๙. นายวิเชษฐชาย กมลสัจจะ ………………………………………………………
๕๓๐. นางสาววีร์ณิตา จุฬาภิวฒัน์ ………………………………………………………
๕๓๑. นางสาวสุนดัดา พยงุวงค์ ………………………………………………………

- ๒๑ -


