
การอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2559  

 
 รวมจ ำนวน 2,576 รำย (ระดับอนปุริญญำ 8 รำย ระดับปริญญำตรี 2,242 รำย ระดับปรญิญำโท 237 รำย และ

ระดับปริญญำเอก 89 รำย) โดยมีเกียรตินิยมอันดับ 1 จ ำนวน 107 รำย และเกียรตินิยมอันดับ 2 จ ำนวน 131 รำย  

การประชมุครั้งที ่ ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1/2559 
(ส. 20 ก.พ. 2559) 

1) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2553, 2/2554, 3/2554, 3/2556, 2/2557, 3/2557, 1/2558 เพิ่มเติม และ 2/2558 
รวมจ ำนวน 122 รำย (ระดับปริญญำตรี 75 รำย ระดับปริญญำโท 37 รำย และระดับปริญญำเอก 10 รำย) โดยมี
เกียรตินิยมอันดับ 1 จ ำนวน 1 รำย  

2/2559 
(ส. 26 มี.ค. 2559) 

2) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2557, 3/2557, 1/2558 เพิ่มเติม และ 2/2558 รวมจ ำนวน 139 รำย (ระดับปริญญำตรี 
120 รำย ระดับปริญญำโท 13 รำย และระดับปริญญำเอก 6 รำย) โดยมีเกียรตินิยมอันดับ 2 จ ำนวน 5 รำย 

เวียนขอมต ิ
(ศ. 29 เม.ย. 2559) 

3) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2558, 2/2558 เพิ่มเติม และ 3/2558 จ ำนวน 47 รำย (ระดับปริญญำตรี 43 รำย และ
ระดับปริญญำเอก 4 รำย) โดยมีเกียรตินิยมอันดับ 1 จ ำนวน 10 รำย และเกียรตินิยมอันดับ 2 จ ำนวน 17 รำย 

3/2559 
(ส. 28 พ.ค. 2559) 

4) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2555, 2/2557, 3/2557, 1/2558, 2/2558 เพิ่มเติม และ 3/2558 รวมจ ำนวน 576 รำย 
(ระดับปริญญำตรี 541 รำย ระดับปริญญำโท 24 รำย และระดับปริญญำเอก 11 รำย)  โดยมีเกียรตินิยมอันดับ 1 
จ ำนวน 28 รำย และเกียรตินิยมอันดับ 2 จ ำนวน 41 รำย 

เวียนขอมต ิ
(อ 7 มิ.ย. 2559) 

5) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2558 เพิ่มเติม จ ำนวน 1 รำย (ระดับปริญญำเอก 1 รำย) 

4/2559 
(พ. 27 ก.ค. 2559) 

6) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2557, 1/2558, 2/2558 เพิ่มเติมและ 3/2558 รวมจ ำนวน 36 รำย (ระดับปริญญำตรี 13 รำย 
ระดับปริญญำโท 13 รำย และระดับปริญญำเอก 10 รำย) โดยมีเกียรตินิยมอันดับ 1 จ ำนวน 1 รำย และเกียรตินิยม
อันดับ 2 จ ำนวน 1 รำย 

เวียนขอมต ิ
(พ. 3 ส.ค. 2559) 

7) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2555, 3/2557, 1/2558, 2/2558 และ 3/2558 เพิ่มเติม จ ำนวน 802 รำย (ระดับปริญญำ
ตรี 774 รำย ระดับปริญญำโท 17 รำย และระดับปริญญำเอก 11 รำย) โดยมีเกียรตินิยมอันดับ 1 จ ำนวน 56 รำย และ
เกียรตินิยมอันดับ 2 จ ำนวน 42 รำย 

เวียนขอมต ิ
(อ. 30 ส.ค. 2559) 

8) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2559 จ ำนวน 1 รำย (ระดับปริญญำตรี 1 รำย)  

5/2559 
(ส. 24 ก.ย. 2559) 

9) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2556, 2/2556, 3/2557, 1/2558, 2/2558, 3/2558 เพิ่มเติม และ 1/2559 รวมจ ำนวน 
548 รำย (ระดับปริญญำตรี 436 รำย ระดับปริญญำโท 95 รำย และระดับปริญญำเอก 17 รำย)  โดยมีเกียรตินิยม
อันดับ 1 จ ำนวน 11 รำย และเกียรตินิยมอันดับ 2 จ ำนวน 24 รำย 

6/2559 
(ส. 26 พ.ย. 2559) 

10) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2555, 2/2556, 3/2557, 1/2558, 2/2558, 3/2558 เพิ่มเติม และ 1/2559 รวมจ ำนวน 
46 รำย (ระดับอนุปริญญำ 7 รำย ระดับปริญญำตรี 6 รำย ระดับปริญญำโท 22 รำย และระดับปริญญำเอก 11 รำย) 

7/2559 
(ส. 24 ธ.ค. 2559) 

11) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2558, 3/2558 เพิ่มเติม และ 1/2559 รวมจ ำนวน 258 รำย (ระดับอนุปริญญำ 1 รำย 
ระดับปริญญำตรี 233 รำย ระดับปริญญำโท 16 รำย และระดับปริญญำเอก 8 รำย) โดยมีเกียรตินิยมอันดับ 2 จ ำนวน 
1 รำย 

 


