
ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

1 56101910037 นาย คารโรล เอามาแซน การบริหารธุรกิจ

2 59101910018 นางสาว จินตาณัฏฐ พรอวมอิน การบริหารธุรกิจ

3 59101910012 นางสาว ชไมภัค สนธิกร การบริหารธุรกิจ

4 59101910001 นางสาว ณัฐฐา สุขีโรจน การบริหารธุรกิจ

5 59101910017 นางสาว ณิชารีย มาฟู การบริหารธุรกิจ

6 59101910014 นางสาว ทิวาพร ไชยสงค การบริหารธุรกิจ

7 59101910009 นางสาว นลินทร ทองมณี การบริหารธุรกิจ

8 56101910005 นางสาว นิพดา พูลสุววรณ การบริหารธุรกิจ

9 59101910016 นางสาว พัฒนา ศรีสังข การบริหารธุรกิจ

10 59101910003 นางสาว เยียน โม การบริหารธุรกิจ

11 59101910005 นาง วชิรา ฉัตรเบ็ญญรงค การบริหารธุรกิจ

12 59101910002 นาง วาสนา อุดมศักดิ์สกุล การบริหารธุรกิจ

13 59101910010 นาย สรธัญ ชลายนนาวิน การบริหารธุรกิจ

14 59101910008 นาง สิริมา ทรายออน การบริหารธุรกิจ

15 58101910026 นางสาว สุภา บวรศิริปรีชากุล การบริหารธุรกิจ

16 59101910019 นาง สุภิญญา ภูมิบรรเจิด การบริหารธุรกิจ

17 59101910015 นางสาว อัมภิกา ณ อุดม การบริหารธุรกิจ

18 59601910003 Mr. Gaoyi Ji การบริหารธุรกิจ

19 59601910005 Miss. Niu Wu การบริหารธุรกิจ

20 59601910002 Mr. Sishuai Lu การบริหารธุรกิจ

21 59601910001 Miss. Wang NanNan การบริหารธุรกิจ

22 59601910006 Miss. Yilin Du การบริหารธุรกิจ

23 59601910004 Miss. Yuanqi Mao การบริหารธุรกิจ

24 59601910007 Mr. Ziyang Liu การบริหารธุรกิจ
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25 59106920001 นางสาว กรกนก เทียนบัญญัติ รัฐประศาสนศาสตร

26 58106920006 นางสาว กาญจนสุดา เพ็งภู รัฐประศาสนศาสตร

27 57106920002 นาย จรัญ กันทะ รัฐประศาสนศาสตร

28 59106920011 นางสาว จิราภรณ ศิวายพราหมณ รัฐประศาสนศาสตร

29 59106920019 นางสาว ฉรัญญา แมนศรี รัฐประศาสนศาสตร

30 57106920001 นาย ณัฐกิตติ์ วฤทธิ์ธนาโรจน รัฐประศาสนศาสตร

31 59106920015 นาย ณัฐวัชร เกิดศิริ รัฐประศาสนศาสตร

32 59106920020 นาย ตุลย นิยะโต รัฐประศาสนศาสตร

33 59106920006 รอยตํารวจเอก ธงชัย สังผอม รัฐประศาสนศาสตร

34 59106920002 นาย ธนภัทร ธนโกเศศ รัฐประศาสนศาสตร

35 57106920003 นาย ธวัชชัย มีอาษา รัฐประศาสนศาสตร

36 59106920017 รอยตํารวจเอก  นรนิติ  โมงขุนทด รัฐประศาสนศาสตร

37 59106920010 นาย บัณฑิต เหมือนมี รัฐประศาสนศาสตร

38 58106920005 นาย ปรมัทร ขันแกว รัฐประศาสนศาสตร

39 59106920007 รอยตํารวจเอก ประเสริฐ  ชาญพล รัฐประศาสนศาสตร

40 58106920017 นางสาว พิไลวรรณ เสนีวงศ ณ อยุธยา รัฐประศาสนศาสตร

41 56106920033 นางสาว เพ็ญนภา ปองสุข รัฐประศาสนศาสตร

42 58106920010 นางสาว ภรทิพย ขําภักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร

43 59106920021 นางสาว มนัสนันท ดวงเงิน รัฐประศาสนศาสตร

44 59106920004 นางสาว วิภาวี ขาวถิ่น รัฐประศาสนศาสตร

45 57106920022 นางสาว ศุภลักษณ คะอังกุ รัฐประศาสนศาสตร

46 59106920018 นาย สมรักษ แหยมเกตุ รัฐประศาสนศาสตร

47 56106920024 นางสาว สิริลักษณ ทัดมั่น รัฐประศาสนศาสตร

48 59106920022 นางสาว อมรรัตน พงคโสภี รัฐประศาสนศาสตร

49 57106920025 นางสาว อรุณวดี แกวศรี รัฐประศาสนศาสตร

50 56106920034 นางสาว อําพร สุดศรี รัฐประศาสนศาสตร
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51 59106930010 นางสาว กัญญารัตน วงศสาลี การบริหารการศึกษา

52 59106930026 นาย คมสัน คงยอดดี การบริหารการศึกษา

53 59106930008 นางสาว จรรยา เซี่ยงอึ๋ง การบริหารการศึกษา

54 56106930008 นางสาว จินดาพร ปานนก การบริหารการศึกษา

55 59106930012 นาย ชิติพัทธ เพียขันทา การบริหารการศึกษา

56 59106930020 นางสาว ณัจจนันท จันทรทองสุข การบริหารการศึกษา

57 59106930003 นาง ทัศณีญา เจริญพันธ การบริหารการศึกษา

58 59106930025 นางสาว ธิดารัตน แสงเผือก การบริหารการศึกษา

59 59106930011 นาย พรเทพ กลิ่นดานกลาง การบริหารการศึกษา

60 59106930031 นางสาว ภัทรินทร พีระยุทธ การบริหารการศึกษา

61 59106930027 นาย มนตรี นอยทาทอง การบริหารการศึกษา

62 58106930022 นาง เมธนากานต ทองศิริ การบริหารการศึกษา

63 59106930009 นางสาว ละเบียง ชุยกระเดื่อง การบริหารการศึกษา

64 59106930028 นาย วีระศักดิ์ ลาตีฟ การบริหารการศึกษา

65 58106930023 นางสาว ศศินา คงเจริญ การบริหารการศึกษา

66 59106930034 นาง สาวิตรี  สิทธิชัยกานต การบริหารการศึกษา

67 59106930030 นางสาว สุทธิชา ขันธวิทยา การบริหารการศึกษา

68 59106930033 นางสาว สุรีรัตน รอดแผวพาล การบริหารการศึกษา
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69 60109950011 นางสาว กชกร พวงชัง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

70 60109950101 นาง กรัณฑรัตน โถนิมิตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

71 60109950070 นางสาว กฤตยา อธิภัทรเมธา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

72 60109950022 นาย กฤษณพงศ พรรณราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

73 60109950031 นางสาว กันตรัตน พงษพานิช ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

74 60109950106 นางสาว กิ่งกาญจน สุดแสงเขียว ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

75 60109950085 นาย กิตติพงษ สวางลาภ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

76 60109950075 นางสาว เกตุสุณี จันทรนวล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

77 60109950012 นางสาว เกษติยา สมแพง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

78 60109950093 นาย ขวัญ คงยอดดี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

79 60109950082 นาย จักรกริช จูฑะวิภาต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

80 60109950021 นางสาว จันทรจิรา อุษาจันทรากุล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

81 60109950014 นางสาว จันทรา สาบาล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

82 60109950008 นางสาว จารุนีย แกวมูลมุข ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

83 60109950113 นาย จีราวัฒน เรืองชวลีย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

84 60109950092 นางสาว จุฑาทิพย บุดดี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

85 60109950119 นางสาว จุฑามาศ มีศิริ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

86 60109950108 นางสาว จุฑามาศ ทาทราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

87 60109950117 นางสาว จุติพร ชวยเต็ม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

88 60109950029 นางสาว จุทามาศ เพ็งรักษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

89 60109950036 นางสาว ชนิศา สุขเกษม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

90 60109950032 นางสาว ชลธิชา เพียรพี่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

91 60109950090 นาย ชาติชาย ฤทธิชัย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

92 60109950010 วาที่รอยตรีหญิง ชาลิณี เหลาสิงห ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

93 60109950105 นาย ฐิตวัฒน เคลื่อนคลอย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

94 60109950025 นางสาว ฐิติรัตน คลี่สุข ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

95 60109950112 นาย ณัฐณกรณ พงษพัฒนนนท ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
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96 60109950118 นาย ณัฐพล นาคสุวรรณ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

97 60109950063 นาย ณัฐเมธี แดนมะตาม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

98 60109950043 นางสาว ณิชาภัทร ทาวเครือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

99 60109950054 นางสาว ดวงดาว เกตุปราชญ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

100 60109950080 นางสาว ดารารัตน งามกาละ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

101 60109950055 นางสาว ตวงพร ศรีศักดา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

102 60109950038 นางสาว ทิพยอัมพร บุบผา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

103 60109950103 นางสาว ธนวันต ถึงเอี่ยม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

104 60109950015 นางสาว ธนาภรณ จันทรบอโพธิ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

105 60109950023 นางสาว ธัญญาภรณ กองเปง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

106 60109950037 นางสาว ธันยาภรณ พุกเพชร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

107 60109950114 นาย ธีรพล เพชรซอน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

108 60109950044 นาย นราธิจ ศรัณยภัทรธร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

109 60109950035 นางสาว นันทพันธ เรืองจันทร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

110 60109950067 นางสาว นิตยา ศรนุวัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

111 60109950072 นางสาว นิธินันท อิทธิชัยโย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

112 60109950074 นางสาว บุหงา สุขเฉลิมศรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

113 60109950109 นางสาว เบญญาภา เสนคําสอน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

114 60109950028 นางสาว ปนัดดา ศรีแจ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

115 60109950069 นางสาว ปภัสสร ทองเหมือน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

116 60109950095 นางสาว ปาริชาติ ประเสริฐศรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

117 60109950065 นางสาว ปยวรรณ ฟกลําภู ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

118 60109950033 นางสาว ผุสดี รําไพ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

119 60109950087 นาง พนิดา พวงมณี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

120 60109950053 นางสาว พเยาว เทียนสวาง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

121 60109950111 นางสาว พัชรินทร จุยนวล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

122 60109950060 นางสาว พัทธรดา สายทะเล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
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123 60109950110 นางสาว พัทยา เล็กปราง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

124 60109950066 นางสาว พิศมัย โพธิ์ศรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

125 60109950116 นางสาว เพ็ญมณี ไทรนิ่มนวล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

126 60109950050 นางสาว ภัคชนกวรนันฐ จั่นเรืองงาม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

127 60109950048 นาย ภัทรพงศ บุนนาค ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

128 60109950091 นางสาว ภัทรวิภา คลายสุรินทร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

129 60109950027 นางสาว ภัศรา ตูปนเพชร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

130 60109950104 วาที่รอยตรี ภูวริศ บุญเจริญ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

131 60109950006 นางสาว มยุรา เหลาเจริญ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

132 60109950077 นางสาว มะลิวัลย ทองแผ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

133 60109950115 นาง ยุวดี ดีศรีจันทร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

134 60109950071 นาง รวิพร อาจพงษไพร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

135 60109950107 นาย รังสรรค บัวทอง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

136 60109950079 นางสาว รุงนภา ไทยเจริญ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

137 60109950040 นางสาว เรวิกา กลัดแพ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

138 60109950086 นางสาว ลลิตา สุวรรณรักษ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

139 60109950052 นางสาว ละมัย กระกร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

140 60109950001 นางสาว วรรณภา ภูโทถ้ํา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

141 60109950019 นาย วรรธนันท รักญาติ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

142 60109950003 นาย วรากิจ รมพูลทอง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

143 60109950041 นางสาว วรารัตน บัวงาม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

144 60109950007 นาย วสันต อินเฮง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

145 60109950045 นางสาว วารุณี นาคสุข ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

146 60109950100 นางสาว วิภาภรณ สามี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

147 60109950057 นาย วิริทธิพล ดวงเงิน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

148 60109950002 นางสาว วิลาสินี ชัยรัตนสิริพงศ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

149 60109950061 นางสาว วิลาสินี คงคุมภัย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
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150 60109950102 นางสาว วิไลวรรณ ชางจันทร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

151 60109950030 นาย วิสุทธิ์ อินทรพิบูลย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

152 60109950046 นางสาว ศมินี งามชุม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

153 60109950004 นาย ศราวุธ มะโนรัตน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

154 60109950064 นางสาว ศรีนวล ฟกลําภู ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

155 60109950005 นาย ศักดิ์ระดา โพธิพันธ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

156 60109950056 นาย ศิรศักดิ์ จีระสิริวรโชติ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

157 60109950097 นางสาว ศิรินา ทศถารัง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

158 60109950059 นางสาว ศิริลักษณ แกวมณี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

159 60109950062 นางสาว ศิริลักษณ พยัฆศิริ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

160 60109950076 นาย ศิวะ ไวทยรุงโรจน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

161 60109950016 นางสาว สายสมร ศรสันติ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

162 60109950051 นางสาว สารี เพ็ชรงาม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

163 60109950047 นางสาว สาวิตรี ตียะวาพร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

164 60109950018 นาง สําอางค พุมพวง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

165 60109950013 นางสาว สุชาดา ฤทธิรัตน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

166 60109950094 นางสาว สุพัตรา รําไพ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

167 60109950017 นางสาว สุพิตรา เกษมสุข ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

168 60109950096 นางสาว สุภาณี วงษาบุตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

169 60109950084 นางสาว สุภาพร แพงอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

170 60109950089 นางสาว สุภาพร สวัสดี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

171 60109950068 นาง สุภาพร มณีสุธรรม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

172 60109950078 นางสาว สุภาภรณ ทรงคาศรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

173 60109950083 นางสาว เสาวลักษณ สวัสดิ์จันทร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

174 60109950088 นางสาว หญิง เดชสุภา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

175 60109950098 นางสาว หนึ่งฤทัย โนรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

176 60109950049 นาย อนุชิต เนตรแสงสี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
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177 60109950024 นางสาว อมรา สิทธิคํา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

178 60109950073 นาย อรรคพล แจงอิ่ม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

179 60109950009 นาย อรรถพล ภูริวิมลชัย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

180 60109950026 นางสาว อัจฉรา จุทอง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

181 60109950034 นาย อาทิตย แปนสดใส ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

182 60109950058 นางสาว อุษา ลิ้มอารีย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

183 60109950081 นางสาว ไอลดา เฉยดี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู



ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

184 57101120043 นางสาว ปภาดา บวชสันเทียะ คอมพิวเตอรธุรกิจ

185 57101120047 นาย ธีรศานต ชํานาญธรรม คอมพิวเตอรธุรกิจ

186 58101120001 นาย ธนโชติ อํานาจเรืองไกร คอมพิวเตอรธุรกิจ

187 57101120036 นาย ศักดิ์ชัย เพ็ชรบัว คอมพิวเตอรธุรกิจ

188 57101120030 นางสาว จันทรทิมา สมุหศิลป คอมพิวเตอรธุรกิจ

189 58101120008 นาย ธนพฤต สุขยวง คอมพิวเตอรธุรกิจ

190 57101120034 นาย กฤษณะ เจริญแกว คอมพิวเตอรธุรกิจ

191 59101120011 นาย จิราวัฒน ทองเปยม คอมพิวเตอรธุรกิจ

192 57101120029 รอยตรี ชวโรจน ภูมี คอมพิวเตอรธุรกิจ

193 57101120048 นาย ชัยณรงค คงเจริญ คอมพิวเตอรธุรกิจ

194 57101120001 นาย ธนากร แสงฉาย คอมพิวเตอรธุรกิจ

195 57101120004 นางสาว ธัญพิชชา รุงสวรรคโพธิ์ คอมพิวเตอรธุรกิจ

196 57101120017 นางสาว นุสรา สังขวิเศษ คอมพิวเตอรธุรกิจ

197 57101120025 นาย ปรมินทร คัมภีระนนท คอมพิวเตอรธุรกิจ

198 57101120061 นางสาว ปรีดาภรณ สาพิมาน คอมพิวเตอรธุรกิจ

199 57101120033 นาย ปยะ กลัดมี คอมพิวเตอรธุรกิจ

200 57101120005 นางสาว พชร วุฒิพงษ คอมพิวเตอรธุรกิจ

201 57101120031 นางสาว พนิฐนาฏ บุตรแสง คอมพิวเตอรธุรกิจ

202 57101120003 นาย พลเดช หัตถอัจฉรากุล คอมพิวเตอรธุรกิจ

203 56101120005 นาย พลวรรธน จารุศิริการกุล คอมพิวเตอรธุรกิจ

204 55101120009 นาย วงกต มีมณี คอมพิวเตอรธุรกิจ

205 57101120060 นาย อธิศักดิ์ สงศรีแจง คอมพิวเตอรธุรกิจ

206 57101120012 นางสาว อนงคนาฏ เอนกกิตติวัฒน คอมพิวเตอรธุรกิจ

207 53101120003 นาย อนันต แซคู คอมพิวเตอรธุรกิจ

208 56101120039 นาย อภิรักษ อนันตสิทธิชัย คอมพิวเตอรธุรกิจ

209 57101120020 นาย อริญชัย บุญลําพันธ คอมพิวเตอรธุรกิจ

210 57101120002 นาย อานนท นุมนวม คอมพิวเตอรธุรกิจ
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211 59101220163 นางสาว กฤตยาณี พรมจันทะ คอมพิวเตอรธุรกิจ

212 59101220114 นาย กฤษณะ ลําภาษี คอมพิวเตอรธุรกิจ

213 59101220033 นาย กฤษณะ จําเนียรพล คอมพิวเตอรธุรกิจ

214 59101220183 นางสาว กัญญา สุวรรณอารักษ คอมพิวเตอรธุรกิจ

215 59101220061 จาอากาศโทหญิง   กัญญารัตน สุวรรณศรี คอมพิวเตอรธุรกิจ

216 59101220144 นางสาว กัญณิกา อรินทร คอมพิวเตอรธุรกิจ

217 59101220100 นางสาว กัณฐาภรณ สายบัว คอมพิวเตอรธุรกิจ

218 59101220107 นางสาว กาญจนา หาผล คอมพิวเตอรธุรกิจ

219 59101220166 นาย กาลัญู จันทรประภา คอมพิวเตอรธุรกิจ

220 59101220027 นาย กิตติกรานต พิสิฐวรรณ คอมพิวเตอรธุรกิจ

221 59101220093 นาย กิตติชาติ เพชรรัตน คอมพิวเตอรธุรกิจ

222 59101220174 นาย กิตติพงษ พิพิธ คอมพิวเตอรธุรกิจ

223 59101220178 นาย กิตติวัฒน กลิ่นกระจาย คอมพิวเตอรธุรกิจ

224 59101220168 นางสาว ขนิฐาร ฮับฮวด คอมพิวเตอรธุรกิจ

225 59101220110 นางสาว ขวัญใจ บุญปลีก คอมพิวเตอรธุรกิจ

226 59101220147 นาย คณาธิป ผาทวีโชติ คอมพิวเตอรธุรกิจ

227 59101220162 นางสาว จิตสุภา นอมลอม คอมพิวเตอรธุรกิจ

228 59101220040 นางสาว จิรนันท ณ นคร คอมพิวเตอรธุรกิจ

229 59101220137 นางสาว จิรสุภา สุดธนาเบญจกุล คอมพิวเตอรธุรกิจ

230 59101220016 นางสาว จุฑารัตน ปราโมช คอมพิวเตอรธุรกิจ

231 59101220024 นางสาว เจนจิรา ขวงทิพย คอมพิวเตอรธุรกิจ

232 59101220098 นาย เฉลิมพร เจิมพันธ คอมพิวเตอรธุรกิจ

233 59101220011 นางสาว ชฎาพร กวีกิจปฏิญญา คอมพิวเตอรธุรกิจ

234 59101220154 นาย ชยันต งามจินาภรณนนท คอมพิวเตอรธุรกิจ

235 59101220102 นาย ชัยรัช สงกิตติโรจน คอมพิวเตอรธุรกิจ

236 59101220145 นางสาว ชื่นนภา รัตนเรียงราย คอมพิวเตอรธุรกิจ

237 59101220104 นางสาว ชุติมา ซ้ําคํา คอมพิวเตอรธุรกิจ
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238 59101220155 นาย ชุติวัฒน บุญเนตร คอมพิวเตอรธุรกิจ

239 59101220032 นาย โชติพันธุ พูลสวัสดิ์ คอมพิวเตอรธุรกิจ

240 59101220119 นางสาว ญาสุนันทน ไพฑูรยเลิศ คอมพิวเตอรธุรกิจ

241 59101220115 นางสาว ฐิติมา รสรื่น คอมพิวเตอรธุรกิจ

242 59101220140 นางสาว ณัฐกาญจน สุวรรณโณ คอมพิวเตอรธุรกิจ

243 59101220055 นาย ณัฐกานต สิริยิ่งยงกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ

244 59101220002 นาย ณัฐพงศ ลานเหลือ คอมพิวเตอรธุรกิจ

245 59101220029 นาย ณัฐวุฒิ รัตนถาวรกุล คอมพิวเตอรธุรกิจ

246 59101220056 นาย ทศพร อินทรศวร คอมพิวเตอรธุรกิจ

247 59101220121 นาย ทศพล นาทิพย คอมพิวเตอรธุรกิจ

248 59101220103 นาย ทองดี วัลยมาลี คอมพิวเตอรธุรกิจ

249 59101220044 นาย ทัตเทพ สามารถกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ

250 59101220020 นาย ธนกร เสือทอง คอมพิวเตอรธุรกิจ

251 59101220148 นาย ธนธร เบี้ยวไขมุข คอมพิวเตอรธุรกิจ

252 58101220086 นาย ธนลาภ โกมารทัต คอมพิวเตอรธุรกิจ

253 59101220138 นาย ธนวัฒน อัครเมธาวี คอมพิวเตอรธุรกิจ

254 59101220025 นาย ธนวัฒน เชื้อสายมธุรส คอมพิวเตอรธุรกิจ

255 59101220131 นางสาว ธนัญญา ริมสันเทียะ คอมพิวเตอรธุรกิจ

256 59101220039 นาย ธนากร จัตุรโพธิ์ คอมพิวเตอรธุรกิจ

257 59101220041 นาย ธนากร ยวงใย คอมพิวเตอรธุรกิจ

258 59101220053 นาย ธนายุต แสนกลา คอมพิวเตอรธุรกิจ

259 59101220101 นาย ธเนศ ชาญวิชัย คอมพิวเตอรธุรกิจ

260 59101220060 นางสาว ธัญชนก อัคนิบุตร คอมพิวเตอรธุรกิจ

261 59101220113 นาย ธีรพงษ ชัยสงค คอมพิวเตอรธุรกิจ

262 59101220005 นาย นพพล ลอมสมบัติ คอมพิวเตอรธุรกิจ

263 59101220057 นาย นพรัช สารินทร คอมพิวเตอรธุรกิจ

264 59101220036 นางสาว นภากูล พรหมโชติ คอมพิวเตอรธุรกิจ
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265 59101220080 นางสาว นฤชร บุญสุข คอมพิวเตอรธุรกิจ

266 59101220122 นางสาว นลินทิพย ระถาวนิชย คอมพิวเตอรธุรกิจ

267 59101220170 นางสาว นวกชมณ พรหมทอง คอมพิวเตอรธุรกิจ

268 59101220165 นาย นันฐวัฒน รักษาศรี คอมพิวเตอรธุรกิจ

269 59101220047 นาย นําโชค ทองละมุล คอมพิวเตอรธุรกิจ

270 59101220172 นางสาว นิภาวรรณ สุวรรณบุตร คอมพิวเตอรธุรกิจ

271 59101220073 นางสาว บุญญา เสาธงยุติธรรม คอมพิวเตอรธุรกิจ

272 59101220038 นางสาว บุญยานุช สุวรรณศรี คอมพิวเตอรธุรกิจ

273 59101220078 นางสาว เบญจพร ริวงศา คอมพิวเตอรธุรกิจ

274 59101220128 นางสาว เบญจมาศ บุญนิ่ม คอมพิวเตอรธุรกิจ

275 59101220012 นางสาว ปนัดดา ศรีภักดี คอมพิวเตอรธุรกิจ

276 59101220062 นาย ปรมี เจริญสุขเมธา คอมพิวเตอรธุรกิจ

277 59101220182 นาย ประพันธ ศรีมณฑก คอมพิวเตอรธุรกิจ

278 59101220045 นาย ประสานพงศ จูเปย คอมพิวเตอรธุรกิจ

279 59101220125 นางสาว ปรียาดา หมากทลาย คอมพิวเตอรธุรกิจ

280 59101220063 นางสาว ปาลิตา หนอทาว คอมพิวเตอรธุรกิจ

281 59101220173 นางสาว ปยวรรณ ตระกูลอํานวยผล คอมพิวเตอรธุรกิจ

282 59101220022 นาย พงศพิพัฒน ลาพัน คอมพิวเตอรธุรกิจ

283 59101220001 นาย พรชัย คงเปย คอมพิวเตอรธุรกิจ

284 58101220111 นางสาว พรธิดา วาริยศ คอมพิวเตอรธุรกิจ

285 59101220090 นางสาว พลอยนภัส นาคเกิดสุวรรณ คอมพิวเตอรธุรกิจ

286 59101220082 นาย พลากร ศรีนอก คอมพิวเตอรธุรกิจ

287 59101220106 นางสาว พัชรีย บุญชู คอมพิวเตอรธุรกิจ

288 59101220051 นาย พัสกร ทองพันธ คอมพิวเตอรธุรกิจ

289 59101220123 นางสาว พิชญา บาเอะ คอมพิวเตอรธุรกิจ

290 59101220116 นาย พีรวุฒิ คชสุวรรณ คอมพิวเตอรธุรกิจ

291 59101220042 นางสาว แพรว ทิมประดับ คอมพิวเตอรธุรกิจ
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292 59101220084 นางสาว ภัทรา เลิศพิทักษพร คอมพิวเตอรธุรกิจ

293 60101220173 นาย ภานุวัฒน กุลวิหค คอมพิวเตอรธุรกิจ

294 59101220043 นางสาว ภารดี เรืองหิรัญ คอมพิวเตอรธุรกิจ

295 59101220092 นาย ภิญโญ รุงโอฬาร คอมพิวเตอรธุรกิจ

296 59101220021 นาย ภูมิวัช เปยมชูชาติ คอมพิวเตอรธุรกิจ

297 59101220018 นาย มณฑล ธนวลีกุล คอมพิวเตอรธุรกิจ

298 59101220118 นาย มณเฑียร ธรรมสถิต คอมพิวเตอรธุรกิจ

299 56101220011 นางสาว รัชนี พันธเรือง คอมพิวเตอรธุรกิจ

300 59101220064 นาย รัฐธรรมนูญ ศรีสมุทรนาค คอมพิวเตอรธุรกิจ

301 59101220031 วาที่รอยตรีหญิง รัตนาวดี เรืองไพรี คอมพิวเตอรธุรกิจ

302 57101220131 นางสาว ลิรัชยา บุญเลี้ยง คอมพิวเตอรธุรกิจ

303 59101220058 นาย วรพจน วีระกรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ

304 59101220130 นางสาว วรรนภา ศรีดี คอมพิวเตอรธุรกิจ

305 59101220127 นางสาว วรวลัญช อินทรจันทร คอมพิวเตอรธุรกิจ

306 59101220015 นาย วรวัฒน คําออน คอมพิวเตอรธุรกิจ

307 59101220028 นางสาว วรารัตน อิ่มนอย คอมพิวเตอรธุรกิจ

308 59101220046 นาย วิกรม ศรศรี คอมพิวเตอรธุรกิจ

309 59101220149 นาย วินิจชัย หลิมสกุล คอมพิวเตอรธุรกิจ

310 59101220108 นาย วิรัช จันทสุข คอมพิวเตอรธุรกิจ

311 59101220003 วาที่รอยตรี วิศรุต งามวัน คอมพิวเตอรธุรกิจ

312 59101220081 นาย วีรนนท ศรีเกษสุข คอมพิวเตอรธุรกิจ

313 59101220052 นาย ศตวรรษ พวงศรี คอมพิวเตอรธุรกิจ

314 59101220087 นาย ศรัญู อานนทวัฒนา คอมพิวเตอรธุรกิจ

315 59101220089 นางสาว ศิรินภา แหทอง คอมพิวเตอรธุรกิจ

316 59101220111 นาย ศิริพล หงษเวียงจันทร คอมพิวเตอรธุรกิจ

317 59101220010 วาที่รอยตรีหญิง ศิริลักษณ พลาจิณ คอมพิวเตอรธุรกิจ

318 59101220009 นาย ศุภกฤต พยุงวงษ คอมพิวเตอรธุรกิจ
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319 59101220026 นาย ศุภเกียรติ หาดอาน คอมพิวเตอรธุรกิจ

320 59101220181 นางสาว ศุภมาส สุทธิรักษ คอมพิวเตอรธุรกิจ

321 59101220095 นาย ศุภฤกษ สุขเกษม คอมพิวเตอรธุรกิจ

322 59101220097 นาย สกุลเดช อองสกุล คอมพิวเตอรธุรกิจ

323 59101220146 นาย สมชาย ลอยเลื่อน คอมพิวเตอรธุรกิจ

324 57101220143 นาย สมบัติ หงษศรี คอมพิวเตอรธุรกิจ

325 59101220088 นาย สราวุธ อานนทวัฒนา คอมพิวเตอรธุรกิจ

326 59101220105 นาย สิทธิศักดิ์ ภูเสือ คอมพิวเตอรธุรกิจ

327 59101220004 นาย สิริราช รักษาศิริ คอมพิวเตอรธุรกิจ

328 59101220017 นางสาว สุธิดา โพธาราม คอมพิวเตอรธุรกิจ

329 59101220049 นางสาว สุธีพร เทียมสุวรรณ คอมพิวเตอรธุรกิจ

330 59101220132 นางสาว สุภาภรณ ถางสูงเนิน คอมพิวเตอรธุรกิจ

331 59101220158 นางสาว สุวนันท สุยอย คอมพิวเตอรธุรกิจ

332 59101220153 นาย หัตถกิจ สมัย คอมพิวเตอรธุรกิจ

333 59101220117 นาย อนิรุต ชมภู คอมพิวเตอรธุรกิจ

334 59101220099 นาย อภิสิทธิ์ อุนเรือน คอมพิวเตอรธุรกิจ

335 59101220006 นางสาว อมรรัตน พันธดี คอมพิวเตอรธุรกิจ

336 58101220087 นางสาว อรดี โกมารทัต คอมพิวเตอรธุรกิจ

337 59101220091 นางสาว อรทัย อินทรจันดา คอมพิวเตอรธุรกิจ

338 59101220007 นางสาว อรอุมา สุวรรณโพธิ์ คอมพิวเตอรธุรกิจ

339 59101220023 นาย อริยะ ตุละพงษ คอมพิวเตอรธุรกิจ

340 59101220142 นางสาว อริสรา อานันท คอมพิวเตอรธุรกิจ

341 59101220151 นาย อัครพนธ กองพูล คอมพิวเตอรธุรกิจ

342 59101220079 นางสาว อังคณา เดนนะหลี คอมพิวเตอรธุรกิจ

343 59101220129 นางสาว อัญธีรา ชอผูก คอมพิวเตอรธุรกิจ

344 59101220048 นาย อานนท สอนทัด คอมพิวเตอรธุรกิจ

345 59101220141 นาย อานนท ภูอารีย คอมพิวเตอรธุรกิจ
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346 59101220065 นางสาว อารียา สระทองคํา คอมพิวเตอรธุรกิจ

347 59101220096 นาย โอภาส แซออ คอมพิวเตอรธุรกิจ

348 59501220014 นางสาว คนิฐา บุตรทะยัก คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ

349 59501220016 นาย ชนะพันธ จั่นเพชร คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ

350 59501220015 นาย ชานนท สายสังข คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ

351 59501220003 นางสาว ณัฐชนก เอี่ยมครอง คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ

352 59501220009 นางสาว ณัฐนรี โตจันทร คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ

353 59501220001 นางสาว ณัฐพัชร จิตตเจริญ คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ

354 59501220013 นางสาว นิชานันท สุขเอี่ยม คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ

355 59501220008 นางสาว เบญจรัตน จําปาทอง คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ

356 59501220005 นางสาว พัชรินทร ดําแพร คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ

357 59501220002 นางสาว พีรดา ยะนอย คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ

358 59501220011 นาย ภาศุ เกียรติอมรเวช คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ

359 59501220006 นางสาว แววตา เย็นจิตร คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ

360 59501220007 นาง สมหญิง โพธิ์ศรี คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ

361 59501220018 นางสาว หทัยรัตน กลมเกลา คอมคอมพิวเตอรธุรกิจ นพวงศ
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362 58101130026 นางสาว พัชรี เกษกลิ่นหอม การตลาด

363 57101130012 นาย ภาณุพงศ สุวรรณวิรัฐ การตลาด

364 56101130055 นางสาว กัญญาภัค สุปยพันธุ การตลาด

365 57101130006 นางสาว กัลยกมล  โชคแท การตลาด

366 58101130025 นางสาว ชะไมพร นาวี การตลาด

367 58101130024 นางสาว ชุติมา นาคราช การตลาด

368 57101130008 นางสาว ดุจเดือน มะทะฤทธิ์ การตลาด

369 58101130023 นาย ธเนศ งามประเสริฐ การตลาด

370 59101130056 นางสาว ธาริณี เฟองชูนุช การตลาด

371 57101130021 นางสาว พรทิพย มณทิพย การตลาด

372 56101130023 นางสาว ภัทรวรินทร เจริญสงา การตลาด

373 57101130026 นางสาว วราภรณ กองสุข การตลาด

374 58101130012 นาย วุฒิภัทร ไชยชนะ การตลาด

375 57101130010 นางสาว ศิริลักษณ เกตุรัตน การตลาด

376 57101130007 นางสาว สุวรินทร วรรณคํา การตลาด

377 57101130004 นาย หาญยศ แสงสวาง การตลาด

378 58101130004 นาย อภิสิทธิ์ พรหมเสนา การตลาด

379 57101130016 นางสาว อุไรวรรณ มูลมุข การตลาด

380 59101230010 นางสาว กรรณิกา จรรยา การตลาด

381 59101230016 นางสาว กัญชพร ธรรมกัลยา การตลาด

382 59101230012 นาย กานต ยอดจันทร การตลาด

383 59101230017 นาย กิตติศักดิ์ ฟุงฤกษเพ็ง การตลาด

384 59101230116 นาย เกษมสุข สินคําคูณ การตลาด

385 59101230032 นางสาว เกษรา วงศประเสริฐ การตลาด

386 59101230024 นาย คณิน หลงผดุง การตลาด

387 59101230113 นาย จักรชลัช พฤกษาศรี การตลาด

388 59101230101 นางสาว จิตติมา แสงสมมาตร การตลาด

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

รายชื่อผูรับปริญญา  ปการศึกษา  2561  รุนที่  11   จํานวน 1,232

ชื่อ - สกุล



ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

รายชื่อผูรับปริญญา  ปการศึกษา  2561  รุนที่  11   จํานวน 1,232

ชื่อ - สกุล

389 59101230046 นาย จิรายุ สุขะนาวิน การตลาด

390 59101230057 นางสาว จุฑาทิพย ใจดี การตลาด

391 59101230058 นางสาว ชนากานต ใจดี การตลาด

392 59101230093 นางสาว ชมพูนุท ประสพเงิน การตลาด

393 59101230019 นางสาว ชลธิชา นิลพงษ การตลาด

394 60101230198 นางสาว ชิดชนก นาดี การตลาด

395 59101230053 นาย ชิตเฉลิม อนบู การตลาด

396 59101230084 นางสาว ฐิติญา มะลา การตลาด

397 59101230072 วาที่รอยตรี ณัฐกิตติ์ ผองศรีใส การตลาด

398 59101230037 นางสาว ณัฐธิดา ถาจอหอ การตลาด

399 59101230118 นางสาว ณัฐธิดา แซลี้ การตลาด

400 59101230014 นางสาว ณัฐนันท อุดมวงศ การตลาด

401 59101230011 นาย ณัฐพล อังฉกรรจ การตลาด

402 59101230021 นาย ณัฐพล ผลบุญ การตลาด

403 59101230094 นางสาว ดวงแกว สีดี การตลาด

404 59101230079 นางสาว ดุจเดือน คําใจ การตลาด

405 59101230074 นางสาว ตุลยา แพรหลาย การตลาด

406 59101230140 นางสาว เตชินี อินทรถาวร การตลาด

407 59101230056 นาย ทศพร หอมชงค การตลาด

408 59101230102 นาย ทิวา ตั้งพิพัฒนสถาพร การตลาด

409 59101230091 นาย ธนกร ศิริประเสริฐ การตลาด

410 59101230097 นาย ธนกร นอยสุวรรณ การตลาด

411 59101230099 นาย ธนพล อยูจุย การตลาด

412 59101230137 นาย ธนพัต มันตา การตลาด

413 59101230036 นางสาว ธนภรณ ชวยศิริ การตลาด

414 59101230121 นาย ธนภูมิ รุงแสง การตลาด

415 59101230070 นางสาว ธนวรรณ อภิธรรม การตลาด
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416 59101230100 นาย ธนวัฒน  มีชัยเจริญ การตลาด

417 59101230120 นาย ธนะพล สิริสัญชาติ การตลาด

418 59101230077 นางสาว ธัชนันธ คํางาม การตลาด

419 59101230123 นาย ธันวา โชติโคกสูง การตลาด

420 59101230023 นาย ธีระชัย จันทรเติม การตลาด

421 59101230148 นาย นวรัตน โพธิ์เจริญ การตลาด

422 59101230096 นางสาว เนตรนภา พึ่งโพธิ์ การตลาด

423 59101230005 นางสาว ประภาภัทร จันทรทอง การตลาด

424 59101230124 นาย ปรัตถ ไชยไพบูลยวงศ การตลาด

425 59101230071 นางสาว ปทมา อินถา การตลาด

426 59101230002 นาย พงพิพัฒน คํามั่น การตลาด

427 59101230003 นาย พงศกร ไพรงาม การตลาด

428 59101230001 นาย พยงค ศรีสมบูรณ การตลาด

429 59101230067 นางสาว พรทิพา ทัศนิยม การตลาด

430 59101230034 นางสาว พรนภา จันทรแมน การตลาด

431 59101230069 นางสาว พรนภา ศรีจันทร การตลาด

432 59101230004 นางสาว พรวิภา รอดดวง การตลาด

433 58101230119 นางสาว พัชราภรณ สันโสภา การตลาด

434 59101230040 นาย พันธกานต ไตรโชค การตลาด

435 59101230106 นางสาว พิมศิศา แมงคุด การตลาด

436 59101230080 นางสาว พิยดา รอดแยม การตลาด

437 59101230073 นางสาว เพ็ญศิริ ปญญาเล็ก การตลาด

438 59101230049 นางสาว แพรทอง แกวอําไพ การตลาด

439 59101230055 นางสาว ภัณฑิลา ปญญาบุตร การตลาด

440 59101230048 นางสาว ภัทรภร อนุจรัสพงศ การตลาด

441 59101230105 นาย มนชัย สายเมธีพล การตลาด

442 59101230044 นาย เมษา โสวรรณณะ การตลาด

443 59101230119 นางสาว รัตนพร ดิลกศรี การตลาด
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444 59101230028 นาย วรรธนัย ทองปอน การตลาด

445 59101230081 นาย วราวุธ ธรรมราช การตลาด

446 59101230063 นางสาว วิภาดา ศรีเมือง การตลาด

447 58101230021 นางสาว วิภานี สมบูรณ การตลาด

448 59101230039 นางสาว ศรัญญา ขุนภักดี การตลาด

449 59101230149 นางสาว ศศลักษณ ฟกเล็ก การตลาด

450 59101230089 นางสาว ศศิชา เบ็ญจางค การตลาด

451 59101230033 นางสาว ศุทธินี อุดมวิฑิต การตลาด

452 59101230135 นาง สกุณา วงศราช การตลาด

453 58101230013 วาที่รอยตรี สรายุทธ สามพี่นอง การตลาด

454 59101230041 นางสาว สายนภา ดีเสมอ การตลาด

455 59101230065 นางสาว สุกานดา โมฮัมหมัด การตลาด

456 59101230006 นางสาว สุชานันท เกิดศิริ การตลาด

457 59101230009 นางสาว สุดารัตน ภูทอง การตลาด

458 59101230030 นาย สุทธิพงษ อินทรวิชะ การตลาด

459 58101230024 นางสาว สุวนันท ปกษี การตลาด

460 59101230066 นางสาว สุวรรณษา ปานสมัย การตลาด

461 59101230110 นาย สุวิทย รัตนเรืองเดชกุล การตลาด

462 59101230060 นางสาว โสภา บัวดวง การตลาด

463 59101230146 นางสาว โสรญา โคกพราว การตลาด

464 59101230047 นาย อดิศักดิ์ จิตรีขันธ การตลาด

465 59101230054 นาย อดิศักดิ์ กลิ่นดอกแกว การตลาด

466 59101230114 นาย อนิวัตติ์ ผูกผา การตลาด

467 59101230095 นาย อนุชิต สุทธสม การตลาด

468 59101230061 นาย อนุพล เอี่ยวประเสริฐ การตลาด

469 59101230015 นาย อภิรัฐ คุมเจริญ การตลาด

470 59101230026 นาย อภิสิทธิ์ สุวรรณทัพ การตลาด
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มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

รายชื่อผูรับปริญญา  ปการศึกษา  2561  รุนที่  11   จํานวน 1,232

ชื่อ - สกุล

471 59101230027 นาย อมรเทพ สะอาดเอี่ยม การตลาด

472 59101230043 นาย อรรถพันธ งามยิ่ง การตลาด

473 59101230045 นางสาว อสมา แสงดวงดาว การตลาด

474 59101230068 นางสาว อังคณา เผือกเอี่ยม การตลาด

475 59101230092 นางสาว อารียา บินเซาะ การตลาด

476 59101230117 นาย อําพล มุงอุนกลาง การตลาด

477 58101230118 นางสาว อิสรีย สีดา การตลาด

478 58301130003 นาย บัญญัติ สารโบก การตลาด  ภูเก็ต

479 58301130005 นางสาว ภทรพร แซตัน การตลาด  ภูเก็ต

480 58301130009 นางสาว อาทิตยา นวลไทย การตลาด  ภูเก็ต

481 59301230029 นางสาว กนกพร รัตโนชัยกุล การตลาด  ภูเก็ต

482 59301230006 นางสาว เกสวดี ทองอินทร การตลาด  ภูเก็ต

483 59301230054 นาง ขวัญตา ยาหลง การตลาด  ภูเก็ต

484 59301230027 นางสาว จรูญศรี เจริญมรรค การตลาด  ภูเก็ต

485 59301230038 นางสาว จุฑามาศ หมาดดํา การตลาด  ภูเก็ต

486 59301230044 นาย เจตพันธ สรอยนาค การตลาด  ภูเก็ต

487 59301230041 นาย ชยุต อินทวงศ การตลาด  ภูเก็ต

488 59301230037 นาย ณรงคชัย แซเอี้ย การตลาด  ภูเก็ต

489 59301230035 นาย ณัฐนนท ยนตแสนเทียะ การตลาด  ภูเก็ต

490 59301230046 นาย ณัฐพงศ ก่ํากระโทก การตลาด  ภูเก็ต

491 59301230050 นาย ณัฐพล ณ   ตะกั่วทุง การตลาด  ภูเก็ต

492 59301230032 นางสาว ณัฐยา งามเชื้อ การตลาด  ภูเก็ต

493 59301230030 นางสาว ณัฐริกา สุวินยา การตลาด  ภูเก็ต

494 59301230007 นางสาว ณัฐวรา อองสกุล การตลาด  ภูเก็ต

495 59301230036 นาย ทวีชัย พรหมดวง การตลาด  ภูเก็ต

496 59301230028 นางสาว นฤมล เอมเสียงเพราะ การตลาด  ภูเก็ต

497 59301230014 นางสาว นฤมล กุลผะกา การตลาด  ภูเก็ต



ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา
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498 59301230053 นางสาว เบญญทิพย มะณี การตลาด  ภูเก็ต

499 59301230008 นางสาว ปทมาภรณ ลาภพิชัย การตลาด  ภูเก็ต

500 59301230011 นางสาว ปยธิดา สีหอม การตลาด  ภูเก็ต

501 59301230051 นาย พรชัย ผาสุข การตลาด  ภูเก็ต

502 59301230026 นาย พิทยา ไฝงาม การตลาด  ภูเก็ต

503 59301230013 นางสาว พิมพิศา อินตะวงค การตลาด  ภูเก็ต

504 59301230020 นางสาว แพรพรรณ รัตโส การตลาด  ภูเก็ต

505 59301230004 นางสาว ภาวิดา บริสุทธิ์ การตลาด  ภูเก็ต

506 59301230025 นางสาว มินตรา สุขตลอดยิ่งขึ้น การตลาด  ภูเก็ต

507 59301230003 นางสาว มุกมณี พลเดช การตลาด  ภูเก็ต

508 59301230049 นางสาว วรรณนิสา วรลี การตลาด  ภูเก็ต

509 59301230045 นาย วรวุฒิ ภัฏปฏิเวธ การตลาด  ภูเก็ต

510 59301230023 นางสาว วราภรณ คะหะปะนะ การตลาด  ภูเก็ต

511 59301230048 นางสาว สมหญิง แซลิ้ม การตลาด  ภูเก็ต

512 59301230047 นาย สัญชัย ขิกขํา การตลาด  ภูเก็ต

513 59301230012 นางสาว สุนิสา ผสมทรัพย การตลาด  ภูเก็ต

514 59301230001 นางสาว สุภาภรณ แซหลิม การตลาด  ภูเก็ต

515 59301230022 นางสาว สุวรรณี หลักเลิศ การตลาด  ภูเก็ต

516 59301230018 นาย อนุพงษ โภคานิตย การตลาด  ภูเก็ต

517 59301230024 นางสาว อมรรัตน กอบโกย การตลาด  ภูเก็ต

518 59301230034 นางสาว อรอุมา บรรลือพืช การตลาด  ภูเก็ต

519 59301230039 นางสาว อัจจิมา บุญชวย การตลาด  ภูเก็ต

520 59301230031 นางสาว อุมาพร บรรลือพืช การตลาด  ภูเก็ต

521 59301230002 นางสาว อุษาทิพย คุมบาน การตลาด  ภูเก็ต



ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

522 57101140019 นางสาว แสงระวี สระทองทา การจัดการ

523 57101140004 นางสาว ศิรินันท ยังจันทร การจัดการ

524 57101140002 นาย ทนุพงศ ยมพูล การจัดการ

525 57101140020 นางสาว กนกวรรณ เย็นวัฒนา การจัดการ

526 57101140083 นาย กรวีร แกวดวง การจัดการ

527 57101140054 นาย กฤติน อุทธสาร การจัดการ

528 57101140088 นางสาว ขวัญพร กีกาศ การจัดการ

529 59101140076 นางสาว คัทลียา ชโลธร การจัดการ

530 57101140129 นาย ชัยกร โชระเวก การจัดการ

531 57101140003 นางสาว ฐิตินันท อินทรประสิทธิ์ การจัดการ

532 57101140026 นาย ณัฐพล เนียมไผ การจัดการ

533 57101140008 นางสาว ตรีชฎา เสี่ยงกุศล การจัดการ

534 58101140054 นาย ตรีภัทร อังคุลนาวิน การจัดการ

535 57101140015 นาย ทนงคศักดิ์ แสงกลา การจัดการ

536 57101140012 นางสาว ทิพวรรณ เทียนทอง การจัดการ

537 57101140139 นาย ธนชาต จิเนราวัต การจัดการ

538 57101140112 นาย ธนวัฒน สมนอย การจัดการ

539 57101140071 นาย ธนวุฒิ รุงสาตรา การจัดการ

540 57101140109 นางสาว ธัญนันท มณทอง การจัดการ

541 57101140104 นาย นนทนริฐ เขมรัชตสุรนนท การจัดการ

542 57101140021 นางสาว นริศรา หงษจันทร การจัดการ

543 57101140011 นางสาว นันทนา สิทธนู การจัดการ

544 55101140178 นางสาว นันทิยา ฤกษดี การจัดการ

545 57101140116 นางสาว น้ําฝน โอนนอก การจัดการ

546 57101140047 นาย เนติรัตน ชวนชม การจัดการ

547 57101140022 นางสาว บุญเรือน เกิดดิษฐ การจัดการ

548 57101140082 นางสาว ประภากร ดิษนิล การจัดการ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

รายชื่อผูรับปริญญา  ปการศึกษา  2561  รุนที่  11   จํานวน 1,232

ชื่อ - สกุล



ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

รายชื่อผูรับปริญญา  ปการศึกษา  2561  รุนที่  11   จํานวน 1,232

ชื่อ - สกุล

549 56101140177 นางสาว ปริยากร เพ็ชรโบราณ การจัดการ

550 57101140138 นาย พลวิทย นิลเหล็กเพชร การจัดการ

551 57101140076 นางสาว พิชาภา คลายอุบล การจัดการ

552 57101140105 นาย ภาณุพงศ พลับนอย การจัดการ

553 57101140030 นาย ยุทธพงษ ปาทํามา การจัดการ

554 57101140065 นางสาว รัชนี จันทรเหมือน การจัดการ

555 57101140132 นางสาว วรรณิศา แทนศิลา การจัดการ

556 57101140014 นาย วราวุฒิ กฤษแกว การจัดการ

557 59101140068 นาย วศินภัทร อึ้งวัฒนานนท การจัดการ

558 57101140075 นาย วสันต แสนสนุก การจัดการ

559 57101140061 นางสาว วินวดี จันทรผอง การจัดการ

560 59101140071 นาย วีระศักดิ์ อันทรศรี การจัดการ

561 57101140146 นางสาว ศรัณยา สุรนัคครินทร การจัดการ

562 57101140017 นางสาว ศิริภัทรา เจาะจง การจัดการ

563 57101140001 นาย สมภพ ขวัญออน การจัดการ

564 57101140016 นาย สยามรัฐ ศศิธรชัยเดช การจัดการ

565 57101140141 นางสาว สายเนตร แกวผลึก การจัดการ

566 57101140092 นางสาว สุนิษา จันทรวงค การจัดการ

567 55101140144 นางสาว สุปราณี ใหมหลํา การจัดการ

568 57101140059 นาย อนวรรต คงสงค การจัดการ

569 56101240140 นางสาว กรชนก องควงศสกุล การจัดการ

570 59101240034 นาย กฤษฎา บวรธํารง การจัดการ

571 59101240067 นางสาว กัญญาภัค ปริญญาพรหม การจัดการ

572 59101240033 นาง กัลยา ชิณศรี การจัดการ

573 59101240105 นางสาว กาญจนา ประกอบกูล การจัดการ

574 59101240082 นาย กิตติพงศ เงินงาม การจัดการ

575 59101240018 นาย กิตติพงษ ศรีอาคาร การจัดการ



ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

รายชื่อผูรับปริญญา  ปการศึกษา  2561  รุนที่  11   จํานวน 1,232

ชื่อ - สกุล

576 58101240123 นางสาว เกวรินทร ฉายเงา การจัดการ

577 59101240006 นางสาว ขวัญศิริ จันทะคัด การจัดการ

578 59101240100 นาย คณิต ตะเภาพงษ การจัดการ

579 59101240150 นางสาว จรัสทิพย ทองภู การจัดการ

580 59101240022 นางสาว จินตนา โครมเปอย การจัดการ

581 59101240041 นางสาว จินตนา อุระสนิท การจัดการ

582 59101240102 นางสาว จิรดา จันทรแจง การจัดการ

583 59101240069 นาย จิรวัฒน เฉลิมชัยกิจ การจัดการ

584 59101240123 นางสาว จิราภรณ ประเสริฐ การจัดการ

585 59101240124 นางสาว จีรนุช แสงประดับ การจัดการ

586 59101240021 นางสาว ชญานิตย ราชอาษา การจัดการ

587 59101240023 นาย ชาลี บุญตา การจัดการ

588 59101240122 นางสาว ชุติมา แสงตะวัน การจัดการ

589 59101240003 นางสาว ตินัดตา บุญชุม การจัดการ

590 58101240158 นาย ทรงพล ขุนทอง การจัดการ

591 59101240046 นาย ทักษิณ แสนศักดิ์หาญ การจัดการ

592 59101240054 นาย ธนวัฒน คํายิ่งยง การจัดการ

593 59101240088 นาย ธนาพันธ มาสีกุก การจัดการ

594 59101240044 นาย ธนิน สะโม การจัดการ

595 59101240087 นางสาว ธัญญลักษณ เทียบแกว การจัดการ

596 59101240125 นาย ธีรภัทร นวมมานพ การจัดการ

597 59101240009 นางสาว นวมน เอมศรีกุล การจัดการ

598 59101240120 นาย นันทวัฒน สระบัวคํา การจัดการ

599 59101240114 นาย นันทวัฒน บูรณพล การจัดการ

600 59101240010 นางสาว น้ําฝน สิงสอน การจัดการ

601 59101240155 นาย น้ําพัก ตุลา การจัดการ

602 59101240075 นางสาว นิชาดา นุชอุดม การจัดการ



ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

รายชื่อผูรับปริญญา  ปการศึกษา  2561  รุนที่  11   จํานวน 1,232

ชื่อ - สกุล

603 59101240071 นางสาว นิภาวรรณ พุฒเทศ การจัดการ

604 59101240103 นาย นิวัฒน ชิตเจริญ การจัดการ

605 57101240087 นาย บุตรชัย จั่นเล็ก การจัดการ

606 59101240026 นางสาว ปณัฐดา  แจมใสดี การจัดการ

607 59101240130 นาง ปนัดดา เมฆแยม การจัดการ

608 59101240119 นาง ปราณี สิระเนตราศักดิ์ การจัดการ

609 59101240029 นาย ปวัน ฉายวิชิต การจัดการ

610 55101240227 นาย พนากร สําเภาทอง การจัดการ

611 59101240037 นางสาว พัชรพร ศรีเทพ การจัดการ

612 59101240020 นางสาว พัชราวัลย บุตรเวียงพันธ การจัดการ

613 59101240035 นาย พันธกานต โพธิ์ศรีทอง การจัดการ

614 59101240032 นางสาว พิมพมาดา สุวรรณพินิจ การจัดการ

615 59101240151 นางสาว พิมภรณ สายสุวรรณ การจัดการ

616 59101240145 วาที่รอยตรีหญิง พิศุทธิ์ชญา  ศรีพยัคฆ การจัดการ

617 59101240133 นาย พีรวัฒน กลีบบัว การจัดการ

618 59101240132 นาย พีรวัส วิศิษฎโชตนิมิต การจัดการ

619 58101240092 นาย ภัคธร สังขทอง การจัดการ

620 59101240007 นางสาว ภัชราภรณ นุชเสม การจัดการ

621 59101240117 นาย ภัทรพล ภูมิเมือง การจัดการ

622 59101240011 นางสาว ภัทรวดี เกิดผล การจัดการ

623 59101240148 นางสาว ภัทรวรรณ โกเศยะโยธิน การจัดการ

624 59101240064 นาย ภาณุวัฒน เสมโมกขสม การจัดการ

625 60101240062 นาย ภาสกร ชองสวาง การจัดการ

626 59101240073 นางสาว ภิรมยยา มะลิซอน การจัดการ

627 59101240036 นาย ภูดิท สุนทรวิภาต การจัดการ

628 59101240012 นาย มานพ ทับทิมนาค การจัดการ

629 59101240024 นาง มาลัยวรรณ มวงเงิน การจัดการ



ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

รายชื่อผูรับปริญญา  ปการศึกษา  2561  รุนที่  11   จํานวน 1,232

ชื่อ - สกุล

630 59101240154 นางสาว เมทินี ออนสาร การจัดการ

631 59101240051 นาย ยงยุทธ เหรียญทองคํา การจัดการ

632 59101240074 นาย รัชพล นุชอุดม การจัดการ

633 59101240008 นางสาว รัตฏินี ดวงแข การจัดการ

634 59101240062 นาย วงศตะวัน คลายประยูร การจัดการ

635 59101240005 นางสาว วชิรญาณ ประเทศกรณีย การจัดการ

636 59101240112 นางสาว วรรณพร ขําประดิษฐ การจัดการ

637 55101240114 นางสาว วราภรณ นาโสต การจัดการ

638 58101240171 นาย วรายุทธ เลาลี การจัดการ

639 59101240063 นางสาว วราลักษณ อัมพวัน การจัดการ

640 59101240129 วาที่รอยตรี วันชัย นวมนาค การจัดการ

641 59101240072 นางสาว วันวิสา ศรีมาก การจัดการ

642 59101240016 นางสาว วาริณี วีระกะลัส การจัดการ

643 59101240135 นางสาว วาลิณี สมเส็ง การจัดการ

644 59101240098 นางสาว วิกานดา เริงชัยภูมิ การจัดการ

645 59101240002 นาย วีรพงศ ยาลา การจัดการ

646 59101240004 นางสาว ศิริรักษ พิบูลยพรสวัสดิ์ การจัดการ

647 59101240149 นางสาว ศิริรัตน วันเสาร การจัดการ

648 59101240106 นางสาว ศิริวรรณ ดอนออนเบา การจัดการ

649 59101240013 นาย ศุภเชษฐ พิมพทอง การจัดการ

650 59101240110 นางสาว สรัญญา เลขมาศ การจัดการ

651 59101240109 นางสาว สาวิตรี เลขมาศ การจัดการ

652 59101240053 นาย สิทธิศักดิ์ เพ็งคาสุคันโธ การจัดการ

653 59101240050 นาย สุภัทร ฉิมเงิน การจัดการ

654 59101240147 นางสาว สุภัสสร อุตนาม การจัดการ

655 59101240040 นางสาว สุภาพัฒน แกวลอย การจัดการ

656 59101240068 นาย สุรศักดิ์ แซเติ๋น การจัดการ



ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

รายชื่อผูรับปริญญา  ปการศึกษา  2561  รุนที่  11   จํานวน 1,232

ชื่อ - สกุล

657 58101240157 นาง แสงเดือน เถิงคําดี การจัดการ

658 58101240122 นางสาว โสภา เศรษฐา การจัดการ

659 59101240079 นาย อนันต ปญญาไว การจัดการ

660 59101240111 นางสาว อรณิรัฏฐ สกลนุกรกิจ การจัดการ

661 59101240015 นางสาว อรพรรณ ศาลาแดง การจัดการ

662 59101240048 นางสาว ออมบุญ เลิศชัยเจริญศักดิ์ การจัดการ

663 59101240038 นาง อาภาพร สังขชู การจัดการ

664 59101240131 นางสาว แอม นิลพลอย การจัดการ

665 58501240031 นางสาว กนกพร นามไพร การจัดการ  นพวงศ

666 59501240014 นางสาว กรกมล ชัยชิต การจัดการ  นพวงศ

667 59501240008 นาง ขวัญใจ วิจิตรานนท การจัดการ  นพวงศ

668 59501240004 นางสาว ณัฐณิชา เลี้ยงอาจ การจัดการ  นพวงศ

669 59501240003 นางสาว ภัคจิรา เลี้ยงอาจ การจัดการ  นพวงศ

670 58501240029 นางสาว ลลิตา ทองอุทัย การจัดการ  นพวงศ

671 59501240009 นางสาว สกาวเดือน วัฒนสิริปญญากุล การจัดการ  นพวงศ

672 59501240010 นาง อาภรณ คําพึ่งพร การจัดการ  นพวงศ



ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

673 57101150028 นางสาว พิมพลอย สาลี การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

674 57101150006 นางสาว วิมลวรรณ เพ็ญไพฑูรย การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

675 57101150014 นางสาว ขวัญจิรา ปราบปราม การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

676 57101150003 นางสาว จุฑามาศ ถวัลยวีนัสพันธ การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

677 57101150023 นางสาว ธนัญญา อวมนิ่ม การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

678 57101150015 นางสาว ธัญญารัตน ศุกระรัศมี การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

679 57101150027 นาย นนทนาท นอยศักดิ์ การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

680 57101150043 นางสาว บุญชนิต สืบตระกูล การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

681 57101150005 นางสาว พัชริดา สรอยดั้น การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

682 57101150018 นางสาว ภัทราภรณ แนวถาวร การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

683 57101150008 นางสาว รุงรวี จันทโชติ การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

684 57101150009 นาย วัชรพล สุขมาก การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

685 57101150012 นางสาว วิสาลัตถ ทาทอง การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

686 57101150004 นางสาว ศศิธร เรืองหนู การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

687 57101150011 นางสาว สาธิตา จงธนะวัฒน การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

688 57101150019 นางสาว สุภา สุดประเสริฐ การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

689 57101250004 นางสาว อรอุมา หลาลัว การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

690 57301150020 นางสาว กรองทอง พวงพันธ การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว  ภูเก็ต

691 58301150018 นางสาว จารุวรรณ แซหลิม  บราวน การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว  ภูเก็ต

692 58301150017 นางสาว จิตรเลขา พวงผกา การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว  ภูเก็ต

693 58301150012 นางสาว ฐิตินาถ คงจินดา การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว  ภูเก็ต

694 58301150006 นาย ปยวัฒน พรหมศรี การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว  ภูเก็ต

695 58301150002 นางสาว เพ็ญพัฒน สัจจารักษ การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว  ภูเก็ต

696 57301150042 นางสาว สุกัญญา สุวรรณรัตน การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว  ภูเก็ต

697 58301150013 นางสาว สุพัตรา สมรักษา การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว  ภูเก็ต

698 57301150022 นางสาว สุภาพร แดนที่ การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว  ภูเก็ต

699 59101150036 นางสาว สุรียรัตน สีพุทธา อุตสาหกรรมทองเที่ยว
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700 59101150008 นาย ไอยวริณทร อัครปยคุณานนท อุตสาหกรรมทองเที่ยว

701 59101250033 นางสาว กัลยา สิงหราช อุตสาหกรรมทองเที่ยว

702 59101250009 นาย กานตโสภณ ใฝศิลปสกุล อุตสาหกรรมทองเที่ยว

703 59101250022 นางสาว เกณิกา ณัฐพรกุลชญา อุตสาหกรรมทองเที่ยว

704 59101250023 นาย เกียรติศักดิ์ ที่ปรึกษา อุตสาหกรรมทองเที่ยว

705 59101250017 นางสาว จีรานุช สุทัศน อุตสาหกรรมทองเที่ยว

706 59101250027 นาย เจตษฎา แสนสวาท อุตสาหกรรมทองเที่ยว

707 59101250019 นางสาว ชญานันทน เนียมประเสริฐ อุตสาหกรรมทองเที่ยว

708 59101250012 นาย ชนาธิป ภูวัฒนนันทกุล อุตสาหกรรมทองเที่ยว

709 59101250020 นาย ชลธาร สุวรรณรัต อุตสาหกรรมทองเที่ยว

710 59101250030 นางสาว ชลัช จันคนา อุตสาหกรรมทองเที่ยว

711 59101250041 นาย ชุตินธร กลาสู อุตสาหกรรมทองเที่ยว

712 59101250046 นางสาว ชุติมันตา สีเมือง อุตสาหกรรมทองเที่ยว

713 59101250035 นางสาว ฐานิดา ไชยะพันโท อุตสาหกรรมทองเที่ยว

714 59101250014 นาย ณัชนนท สัมมาโภชน อุตสาหกรรมทองเที่ยว

715 59101250028 นาย ณัฐชัย นอยศรี อุตสาหกรรมทองเที่ยว

716 59101250024 นาย ทรงวุฒิ แกวมหิงสา อุตสาหกรรมทองเที่ยว

717 59101250002 นาย ธนวรรษ เสียงตรง อุตสาหกรรมทองเที่ยว

718 59101250005 นาย ธนะนนท มายขุนทด อุตสาหกรรมทองเที่ยว

719 59101250026 นาย เธียรธาวิน มงคลเจริญศรี อุตสาหกรรมทองเที่ยว

720 59101250036 นาย นพเดช สุวาท อุตสาหกรรมทองเที่ยว

721 59101250010 นางสาว ปริตา เพชรมณี อุตสาหกรรมทองเที่ยว

722 59101250003 นาย ปุญญพัฒน เทพกมล อุตสาหกรรมทองเที่ยว

723 59101250032 นางสาว ปุณฑริกา ทวีวงษ อุตสาหกรรมทองเที่ยว

724 59101250021 นางสาว พรจิรา โพธิ์เงิน อุตสาหกรรมทองเที่ยว

725 59101250045 นาย พสธร อัศวสืบสกุล อุตสาหกรรมทองเที่ยว
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726 59101250029 นาย พิพัฒนพล ขาวพลัด อุตสาหกรรมทองเที่ยว

727 59101250001 นาย พีระพงศ อาทิตยเจริญชัย อุตสาหกรรมทองเที่ยว

728 59101250040 นางสาว เพชรชมพู เมืองชาง อุตสาหกรรมทองเที่ยว

729 59101250034 นางสาว แพร ชาวเขาดิน อุตสาหกรรมทองเที่ยว

730 59101250008 นาย วรวิชญ รูปงาม อุตสาหกรรมทองเที่ยว

731 59101250006 นาย วุฒิชัย ปุณประวัติ อุตสาหกรรมทองเที่ยว

732 59101250025 นางสาว ศศิมนต ลอมทองคํา อุตสาหกรรมทองเที่ยว

733 59101250038 นาย สมเจตน ภูสําเภา อุตสาหกรรมทองเที่ยว

734 59101250004 นาย สันติ โพธิหอม อุตสาหกรรมทองเที่ยว

735 59101250015 นางสาว สิรินภา พรมเมืองขวา อุตสาหกรรมทองเที่ยว

736 59101250016 นางสาว สุกัญญา ผึ้งทอง อุตสาหกรรมทองเที่ยว

737 59101250007 นาย สุประภาส เปงดวง อุตสาหกรรมทองเที่ยว

738 59101250043 นางสาว อาทิตยา อะนะฝรั่ง อุตสาหกรรมทองเที่ยว

739 59301250021 นางสาว กนกสิริ มังคะลา อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

740 59301250060 นางสาว กนกอร ไกรเลิศ อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

741 59301250040 นางสาว กมลชนก กันเปลี่ยน อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

742 59301250041 นางสาว กานดาวดี กิ่งเล็ก อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

743 59301250034 นางสาว กานตสินี ขุนพล อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

744 59301250011 นางสาว จันจิรา ปูเงิน อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

745 59301250032 นางสาว จามรี ฤทธิมนตรี อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

746 59301250050 นางสาว จิราพรรณ อุณพันธุ อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

747 59301250042 นาย จีรศักดิ์ บุญคง อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

748 59301250031 นางสาว ชุพาดา ตงออน อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

749 59301250022 นางสาว เชอรรี่ มะหมัด อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

750 59301250007 นาย ฐาปกรณ คลี่กลาง อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

751 59301250055 นางสาว ณัฐณิชา ศรีรัตน อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

752 59301250003 นาย ณัฐดนัย สกุลลิ้ม อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต
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753 59301250016 นางสาว ทิพวรรณ รัตมณี อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

754 59301250028 นางสาว นฤมล เผือกขาว อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

755 59301250020 นางสาว นุสบา มาพูล อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

756 59301250013 นางสาว เบญจวรรณ คํากลั่น อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

757 59301250005 นางสาว ปยะพร ทวีพงษ อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

758 59301250039 นางสาว เปรมมิกา พูนดวง อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

759 59301250029 นางสาว พรหมพรรณ ธนปติรังสรรค อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

760 59301250023 นางสาว พลอยพราว กิจผองแผว อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

761 59301250051 นางสาว พัชราภรณ พัฒกอ อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

762 59301250054 นางสาว พัชริดา ยาดี อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

763 59301250012 นางสาว พุทธิดา วาลัภ อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

764 59301250008 นางสาว เพ็ญพิชชา ดิษฐทองคํา อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

765 59301250047 นางสาว ภาวิณี สงคราม อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

766 59301250037 นางสาว มารินี ไชยแกว อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

767 59301250045 นางสาว โยธกา เลขงู อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

768 59301250049 นางสาว รัตดาวัลย ศรีจิ๋ว อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

769 59301250006 นางสาว รัตติกาล โฉมปรางค อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

770 59301250002 นางสาว วาสนา เพ็งไชย อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

771 59301250064 นางสาว วิลาสินี นามนะมะ อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

772 59301250059 นางสาว ศิริขวัญ ระยาพัก อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

773 59301250009 นางสาว ศิริภัทร ฝายทอง อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

774 59301250027 นาย สญชัย กมลวิโรจน อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

775 59301250018 นางสาว สุธาสินี ผอมเอียด อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

776 59301250052 นางสาว สุภัทรา ยุทธชัย อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

777 59301250019 นางสาว สุภาวิณี มูณี อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

778 59301250046 นางสาว อนุสรา รวงผึ้ง อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

779 59301250036 นาย อภิภูห พลายแกว อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต
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780 59301250044 นางสาว อมรรัศมี กาญจนชัย อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

781 59301250004 นาย อิทธิพัทธิ์ ปานพืช อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต

782 59301250030 นางสาว อิสราภรณ ลิพอนเขตต อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภูเก็ต
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783 57101160035 นาย กฤษณ สุขสมยา การจัดการโลจิสติกส

784 57101160025 นางสาว กัลยรัตน แสงโสดา การจัดการโลจิสติกส

785 57101160029 นาย เฉลิมรัฐ จิตรสุภ การจัดการโลจิสติกส

786 57101160017 นาย ณัฐตินัยต  โพธิ์ทัย การจัดการโลจิสติกส

787 57101160007 นาย ธนวัตต  รัตนดิเรก การจัดการโลจิสติกส

788 57101160026 นางสาว ธัญชนิต แกวประไพ การจัดการโลจิสติกส

789 57101160008 นางสาว ปติญญา  สีลาลัย การจัดการโลจิสติกส

790 57101160005 นาย วรพงษ  คุณศรี การจัดการโลจิสติกส

791 57101160012 นางสาว วรยา ศรีรักษ การจัดการโลจิสติกส

792 57101160043 นางสาว วรรณนิสา ศรีวาลี การจัดการโลจิสติกส

793 57101160018 นางสาว วัชรา  ภิรมย การจัดการโลจิสติกส

794 57101160023 นางสาว สุธัญญา ปะทิ การจัดการโลจิสติกส

795 57101160024 นางสาว สุนิสา กันเกตุแกว การจัดการโลจิสติกส

796 57101160034 นาย สุรพงศ สุพงศพันธนิธิ การจัดการโลจิสติกส

797 57101160032 นาย แสนชัย  ชีวอําไพโรจน การจัดการโลจิสติกส

798 57101160004 นาย เอกชัย ชฏิลาลัย การจัดการโลจิสติกส

799 59101260057 นางสาว กมลวรรณ วงศศรีสังข การจัดการโลจิสติกส

800 59101260070 นางสาว กรองทอง ศรีนุม การจัดการโลจิสติกส

801 59101260015 นาย เกรียงไกร พรมทอง การจัดการโลจิสติกส

802 59101260036 นาย ไกรวัฒ อัครมหาชัชวาล การจัดการโลจิสติกส

803 59101260014 นางสาว คิดตีญา รัตนโสภา การจัดการโลจิสติกส

804 59101260052 นางสาว จริญญา โคตรชมภู การจัดการโลจิสติกส

805 59101260077 นาย จักรพงศ อาจสี การจัดการโลจิสติกส

806 59101260075 นาย จักรินทร เพ็งวิชัย การจัดการโลจิสติกส

807 59101260028 นาย จิรวัฏ แซเลี่ยว การจัดการโลจิสติกส

808 59101260043 นาย จิระวัชร บุปผา การจัดการโลจิสติกส

809 59101260056 นาย ชานน อองสรอย การจัดการโลจิสติกส
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810 59101260033 นางสาว ณัฐกานต พรมถัน การจัดการโลจิสติกส

811 59101260080 นาย ณัฐพงศ สุตพันธ การจัดการโลจิสติกส

812 59101260008 นางสาว ณัฐวรรณ ปฐมเสรีวัฒน การจัดการโลจิสติกส

813 59101260060 นาย ณัฐวีณ อมรชัยวิสิฐ การจัดการโลจิสติกส

814 59101260046 นาย ณัฐวีร จิระดิเรกวรกุล การจัดการโลจิสติกส

815 59101260012 นางสาว ตวงรัตน ศรีแกว การจัดการโลจิสติกส

816 59101260084 นางสาว ทัศนีย ศรีสุโพธิ์ การจัดการโลจิสติกส

817 59101260067 นางสาว ธนพร คํามะฤทธิ์ การจัดการโลจิสติกส

818 59101260085 นางสาว ธนพร พูนทองถาวรกุล การจัดการโลจิสติกส

819 59101260062 นางสาว นุชนารถ เวบานแพว การจัดการโลจิสติกส

820 59101260011 นางสาว บุศรินทร คะหินทพงษ การจัดการโลจิสติกส

821 59101260050 นาย ปกรณชัย เพิ่มทวีโชคชัย การจัดการโลจิสติกส

822 59101260078 นาย ประกิจ ไตรสินธ การจัดการโลจิสติกส

823 59101260032 นางสาว ประภัทรสร จงมีเงินทอง การจัดการโลจิสติกส

824 59101260076 นาย ประเสริฐศักดิ์ กลมกลาง การจัดการโลจิสติกส

825 59101260063 นางสาว ปทมาภรณ พรมนาด การจัดการโลจิสติกส

826 59101260005 นางสาว ปาริฉัตร ไวยสุกรี การจัดการโลจิสติกส

827 59101260004 นางสาว ปาริชาติ ไวยสุกรี การจัดการโลจิสติกส

828 59101260086 นางสาว ปยะธิดา หิรัญคํา การจัดการโลจิสติกส

829 59101260049 นาย พงศปณต พงษสุพรรณ การจัดการโลจิสติกส

830 59101260009 นาย พงษธร ชิตวิทยะ การจัดการโลจิสติกส

831 59101260066 นางสาว พรทิวา ปดทุมแฝง การจัดการโลจิสติกส

832 59101260048 นาย พันธกานต เสมอภาค การจัดการโลจิสติกส

833 59101260019 นางสาว เพ็ญนภา ธนากาศ การจัดการโลจิสติกส

834 59101260006 นางสาว เฟองฟา เลิศลน การจัดการโลจิสติกส

835 59101260003 นาย ภคว สิทธิโชคชัยทวี การจัดการโลจิสติกส

836 59101260016 นาย ภาณุพงศ พวงใต การจัดการโลจิสติกส
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837 59101260053 นาย ภานุพงษ ฉิมเกตุ การจัดการโลจิสติกส

838 59101260065 นางสาว ภาระวี กลั่นฉออน การจัดการโลจิสติกส

839 59101260044 นาย ภูชิต อุทยาน การจัดการโลจิสติกส

840 59101260017 นางสาว มลฑาทิพย แสงสุข การจัดการโลจิสติกส

841 59101260059 นาย มารุต หวังใจ การจัดการโลจิสติกส

842 59101260013 นางสาว เยาวลักษณ อยูกรุง การจัดการโลจิสติกส

843 59101260054 นางสาว รัตติภรณ กําพล การจัดการโลจิสติกส

844 59101260018 นางสาว วรรณชนก พรานกุล การจัดการโลจิสติกส

845 59101260051 นางสาว วัลลภา สงวนวรพงศ การจัดการโลจิสติกส

846 59101260042 นางสาว วาสนา ชาญกระบี่ การจัดการโลจิสติกส

847 59101260020 นางสาว วาสิณี มีแสง การจัดการโลจิสติกส

848 59101260055 นางสาว วิจิตรา สาลีธรรม การจัดการโลจิสติกส

849 59101260072 นางสาว วิภาวรรณ โภชพันธ การจัดการโลจิสติกส

850 58101260016 นาย ศุภกิตต กานสันเทียะ การจัดการโลจิสติกส

851 59101260029 นาย ศุภฤกษ ทีสระคู การจัดการโลจิสติกส

852 59101260047 นางสาว สิริลดา ศรัทธาเปยม การจัดการโลจิสติกส

853 59101260030 นางสาว สุดาพร บุญสุข การจัดการโลจิสติกส

854 59101260064 นางสาว สุนิสา มะปะเข การจัดการโลจิสติกส

855 59101260058 นาย อภิวัฒน นามแสน การจัดการโลจิสติกส

856 59101260021 นางสาว อมิตตรา อําพันธ การจัดการโลจิสติกส

857 59101260069 นางสาว อังคณางค รวยรื่น การจัดการโลจิสติกส

858 59101260001 นาย อานนท หลาแหลง การจัดการโลจิสติกส

859 59101260068 นาย อิทธิพล สุขสุคนธ การจัดการโลจิสติกส

860 59101260073 จาสิบเอก เอกชัย แตงออน การจัดการโลจิสติกส

861 59101260061 นาย เอกรัตน วุฒิกาญจนาวงศ การจัดการโลจิสติกส



ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

862 58302110008 นางสาว กาญจนา กลั่นเกลี้ยง การบัญชี ภูเก็ต

863 58302110010 นาย ดิฐวัฒน บุญชวย การบัญชี ภูเก็ต

864 57102110048 นางสาว ณัฐนนท ปนเชื้อ การบัญชี

865 57102110036 นางสาว ณัฐกานต สุขสําราญ การบัญชี

866 57102110049 นางสาว กฤติมา เกิดสุภาพ การบัญชี

867 57102110004 นางสาว รุงรัตน สุขจิต การบัญชี

868 58302110003 นางสาว สุธิดา ธรรมศรี การบัญชี ภูเก็ต

869 57102110045 นางสาว เจนจิรา ศรีภูบาล การบัญชี

870 59102310004 นางสาว ฐิตารีย จิระสุขาภิรมย การบัญชี

871 57102110020 นางสาว เต็มศิริ ลาภสาร การบัญชี

872 57102110014 นางสาว ธัญสินี ทนุกิจ การบัญชี

873 57102110012 นางสาว ปาริฉัตร แกวเจริญ การบัญชี

874 58102110017 นางสาว พิชยา ทองกล่ํา การบัญชี

875 57102110015 นางสาว พิริยาภรณ เจริญพันธ การบัญชี

876 57102110043 นางสาว ภาวิณี อภัยศิลา การบัญชี

877 57102110046 นางสาว มัสณี หนั่นชั่ง การบัญชี

878 59102310003 นางสาว เมทินี มะทะ การบัญชี

879 57102110003 นางสาว วนิดา ชิดเชิด การบัญชี

880 58102110006 นางสาว วรรณวนัช นามแกว การบัญชี

881 59102310002 นาง วิมล นิติวัฒนะ การบัญชี

882 57102110007 นาย วีระเดช เจือทอง การบัญชี

883 57102110013 นางสาว ศยามล เจริญเศรษฐี การบัญชี

884 57102110032 นางสาว สุดารัตน ดงพงษ การบัญชี

885 57102110025 นางสาว สุมิตรา มั่นคง การบัญชี

886 58102110027 นางสาว โสรยา บุญญานุสาสน การบัญชี

887 59102210032 นาย กตัญุตา แมนสทาน การบัญชี

888 59102210208 นางสาว กนกกาญ พุดซอน การบัญชี
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889 59102210113 นางสาว กนกกาญจน อนสืบสาย การบัญชี

890 59102210119 นางสาว กนกวรรณ อินถา การบัญชี

891 59102210239 นางสาว กรวิภา เกิดศักดิ์ การบัญชี

892 59102210104 นางสาว กัญญา นุชทองมวง การบัญชี

893 59102210056 นางสาว กาญจนา บุญมี การบัญชี

894 59102210131 นางสาว กิตติมา ดวงดี การบัญชี

895 58102210078 นางสาว กิตติยา พงษสมุทร การบัญชี

896 59102210160 นางสาว ขนิษฐา ปานประโคน การบัญชี

897 59102210128 นางสาว ขวัญจิรา กลอมบรรจง การบัญชี

898 59102210219 นาย คเณศร สุดสวนศรี การบัญชี

899 59102210200 นางสาว จรรยาพร ศิริมงคล การบัญชี

900 59102210215 นางสาว จริยาภรณ สัปดาห การบัญชี

901 59102210075 นาย จักรกฤษ ทองงาม การบัญชี

902 59102210229 นางสาว จันทรสุดา คําแกว การบัญชี

903 59102210231 นางสาว จิดาภา เสลาถนอมกุล การบัญชี

904 59102210141 นางสาว จิตตา ยอดขวัญ การบัญชี

905 59102210039 นางสาว จิตติมา หมอมฤทธิ์ การบัญชี

906 59102210245 นางสาว จิตรา มูณีย การบัญชี

907 59102210099 นางสาว จิราภรณ ดวงมณี การบัญชี

908 59102210232 นางสาว จิราภรณ ปะการโพธิ์ การบัญชี

909 59102210047 นางสาว จิราภรณ มะราช การบัญชี

910 58102210076 นางสาว จิราภรณ นิลพัฒน การบัญชี

911 59102210053 นางสาว จุฑาทิพย บุญแกว การบัญชี

912 59102210173 นางสาว จุฑามาศ วิเชียรนวาระ การบัญชี

913 59102210100 นางสาว จุรีพร สุขเกษม การบัญชี

914 59102210064 นางสาว เจนจิรา เงาะสนาม การบัญชี

915 59102210011 นางสาว เจนจิรา สุขเกษม การบัญชี



ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

รายชื่อผูรับปริญญา  ปการศึกษา  2561  รุนที่  11   จํานวน 1,232

ชื่อ - สกุล

916 59102210012 นางสาว เจนจิรา อภิวาสกุล การบัญชี

917 59102210145 นางสาว เจษฎาภรณ ศรีพงษ การบัญชี

918 59102210129 นางสาว ฉัตรกมล รอดจรูญ การบัญชี

919 59102210009 นางสาว ฉัตรชณา อาทิตยตั้ง การบัญชี

920 59102210142 นางสาว ชญาดา สิงหทอง การบัญชี

921 59102210033 นางสาว ชนัญชิดา รุงจํารูญ การบัญชี

922 59102210013 นางสาว ชนากานต โมรานพคุณ การบัญชี

923 59102210196 นางสาว ชอผกา ชื่นตา การบัญชี

924 59102210124 นางสาว โซเฟย บุญพิทักษ การบัญชี

925 59102210038 นางสาว ญานิกา ทองอินทรพงษ การบัญชี

926 59102210164 นาย ฐาปนา วรรณอาภา การบัญชี

927 59102210022 นางสาว ฐิติพร สังขเรือง การบัญชี

928 59102210178 นางสาว ณัชชารีย ฐิติกุลดํารงคชัย การบัญชี

929 59102210055 นางสาว ณัฎฐธิดา ธิใจ การบัญชี

930 59102210159 นางสาว ณัฐฐินันท ใจทอง การบัญชี

931 59102210017 นางสาว ณัฐฑริกา บานใหม การบัญชี

932 59102210189 นางสาว ณัฐนิชา มีสวนนิล การบัญชี

933 59102210107 นาย ณัฐพงศ ชื่นปรีดา การบัญชี

934 59102210148 นางสาว ณัฐริกา จันทรแจม การบัญชี

935 59102210154 นาย ณัฐวุฒิ แกวลอดหลา การบัญชี

936 59102210183 นางสาว ณิชกานต กลิ่นมาลัย การบัญชี

937 59102210266 นางสาว ณิชนันทน ขาวพุม การบัญชี

938 56102210326 นางสาว ดรุณี ฐานชารี การบัญชี

939 59102210018 นางสาว ดวงกมล แกวมหาภิญโญ การบัญชี

940 59102210182 นางสาว ดารุณี ชางโต การบัญชี

941 59102210243 นางสาว ดาวเรือง ลาภไธสง การบัญชี

942 59102210241 นางสาว ทิพยสุดา ทรงชัยจิโรช การบัญชี
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943 59102210147 นาย ธนกฤต เรืองสังข การบัญชี

944 59102210066 นางสาว ธรรมรัตน ตาปราบ การบัญชี

945 59102210051 นางสาว ธวัลหทัย โซวเกียรติรุง การบัญชี

946 59102210149 นางสาว ธารทิพย หิรัญเกื้อ การบัญชี

947 59102210187 นางสาว ธิดาพร งามแสง การบัญชี

948 59102210230 นาย นพรัตน แสงแดง การบัญชี

949 59102210111 นางสาว นริศรา เคลือเอ็ม การบัญชี

950 59102210162 นางสาว นฤมล ทองยัง การบัญชี

951 59102210127 นางสาว นันทวัน สุวรรณศรี การบัญชี

952 59102210043 นางสาว นิธินา ทิพบาง การบัญชี

953 59102210132 นางสาว นิภาพร ชัยศิริ การบัญชี

954 59102210008 นางสาว นุชิตา ละขุนทด การบัญชี

955 59102210054 นางสาว นุสศรา วรรณวงค การบัญชี

956 59102210135 นางสาว บุษกร เกตสี การบัญชี

957 59102210248 นางสาว เบญจวรรณ รัตนวงษ การบัญชี

958 59102210153 นาย ปฎิภาณ พวงดอกไม การบัญชี

959 59102210204 นางสาว ปทุมวดี กิจจา การบัญชี

960 59102210193 นางสาว ปนัดดา ชางจันทร การบัญชี

961 59102210072 นางสาว ปนัดดา เกษมทรัพยสกุล การบัญชี

962 59102210062 วาที่รอยตรีหญิง ปภาวดี เหมือนทอง การบัญชี

963 59102210139 นางสาว ประภาพร รอดสา การบัญชี

964 59102210134 นาย ประสงค เหมือนแขยด การบัญชี

965 58102210103 นาย ปญญา เชื้ออิบ การบัญชี

966 59102210203 นาย ปฐวี คงราศรี การบัญชี

967 59102210125 นางสาว ปาริฉัตร ชาญณรงค การบัญชี

968 59102210223 นาย ปยะพงษ เรืองงาม การบัญชี

969 59102210235 นางสาว ปุณยวีร รัตตะวัน การบัญชี
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970 59102210057 สิบโท พงษพัฒน เพ็ชรเทียม การบัญชี

971 59102210136 นางสาว พชรพร พรมดวง การบัญชี

972 59102210114 นางสาว พรทิพย ยาสมุทร การบัญชี

973 59102210110 นางสาว พรนภา คงสงฆ การบัญชี

974 59102210218 นางสาว พรพรรณ แซฉั่ว การบัญชี

975 59102210206 นางสาว พรพรรณ ตรงดี การบัญชี

976 59102210126 นางสาว พรพิมล บุญเรือง การบัญชี

977 59102210035 นางสาว พรรณนภา มะยุโรวาส การบัญชี

978 59102210103 นางสาว พัชรินทร พิจารณา การบัญชี

979 59102210161 นางสาว พิชชาภา เสมสวาง การบัญชี

980 59102210086 นางสาว พิชญสินี ภักดีสิริกุล การบัญชี

981 59102210096 นางสาว พิชามญชุ เพ็งมูล การบัญชี

982 59102210094 นางสาว พิมผกา อังกาบ การบัญชี

983 59102210037 วาที่รอยตรีหญิง พิมพพร วรรณสี การบัญชี

984 59102210120 นางสาว พิมลพักตร ฉุยยุเนย การบัญชี

985 58102210050 นางสาว เพลินจิตร ปจจัง การบัญชี

986 59102210123 นางสาว แพรพรรณ เอมรักษา การบัญชี

987 59102210180 นางสาว แพรพลอย ปองพิมพ การบัญชี

988 59102210063 นางสาว แพรวพรรณ พรหมสวัสดิ์ การบัญชี

989 59102210098 นางสาว แพรวเพชร อภัยนอก การบัญชี

990 59102210260 นางสาว ภัณฑิรา สังขรุง การบัญชี

991 59102210251 นางสาว ภัทรวดี นันตะกวาง การบัญชี

992 59102210150 นางสาว ภัทรัตน พึ่งประสิทธิ์ การบัญชี

993 58102210180 นางสาว ภาณุตา พิศาลผล การบัญชี

994 59102210083 นางสาว ภานุชนารถ กองอิน การบัญชี

995 59102210242 นางสาว มนัสนันท แกวโสวัฒนะ การบัญชี

996 59102210133 นางสาว เมธาวี ทิพยปอ การบัญชี

   .................................     .....................................      ......................................   .................................    ................................. 
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997 59102210067 นางสาว เมธาวี วรรณะ การบัญชี

998 58102210186 นางสาว เมพิกา สิงทอง การบัญชี

999 59102210016 นางสาว เยาวลักษณ สิทธิจันทร การบัญชี

1000 59102210092 นางสาว รตนพร แกวเกตุ การบัญชี

1001 60102210219 นาย รังสิมันต โพโสภา การบัญชี

1002 59102210165 นางสาว รัตนาวลี สุขสมปรารถนา การบัญชี

1003 59102210109 นาย ราชวินิต เอื้อภราดร การบัญชี

1004 59102210201 นางสาว รินรดา นวมวัตร การบัญชี

1005 59102210130 นางสาว รุงฤดี ชาติศิริสุข การบัญชี

1006 58102210181 นาย ฤทธิชล นุชเดื่อ การบัญชี

1007 59102210168 นางสาว วรกานต ศุภผล การบัญชี

1008 59102210169 นางสาว วรดา ศุภผล การบัญชี

1009 59102210253 นาย วรภัทร กระจางยุทธ การบัญชี

1010 59102210188 นางสาว วรานนท ทาวอนนท การบัญชี

1011 59102210163 นางสาว วราพรรณ พึ่งธรณี การบัญชี

1012 59102210068 นางสาว วราภรณ กองแกว การบัญชี

1013 59102210226 นาย วรายุทธ ยนตเขียว การบัญชี

1014 58102210121 นางสาว วรินทร กลิ่นฟุง การบัญชี

1015 59102210082 นางสาว วรินทรทิพย เดโชปญญากุล การบัญชี

1016 59102210046 นางสาว วาลี เสนีวงศ การบัญชี

1017 59102210166 นางสาว วิภา แผนทอง การบัญชี

1018 59102210186 นางสาว วิภาดา พลสีดา การบัญชี

1019 59102210167 นางสาว วิภาวรรณ ทองภู การบัญชี

1020 59102210084 นางสาว วิภาวี สาโหมด การบัญชี

1021 59102210156 นาย วีระพล ธรรมสาโรจน การบัญชี

1022 59102210088 นาย วีระศักดิ์ ไวทยศิลป การบัญชี

1023 59102210059 นางสาว ศรวณีย แสงศรี การบัญชี
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1024 59102210080 นางสาว ศรัญญา พลทามูล การบัญชี

1025 59102210225 นางสาว ศรัณญา แชมชอย การบัญชี

1026 59102210252 นางสาว ศรีนวล ศิริวงค การบัญชี

1027 59102210194 นางสาว ศรีอําพร บุตตะ การบัญชี

1028 59102210102 นางสาว ศโรชา เลาะลาเมาะ การบัญชี

1029 59102210115 นางสาว ศศิธร สูขวัญ การบัญชี

1030 59102210101 นางสาว ศิริพร วงศเสนีย การบัญชี

1031 59102210085 นางสาว ศิริพร ไวเวที การบัญชี

1032 59102210050 นางสาว ศิริรัตน ลาคํา การบัญชี

1033 59102210004 นางสาว ศิริลักษณ ไลทอง การบัญชี

1034 59102210058 นาย ศุภกิจ ขาขันมะลี การบัญชี

1035 59102210209 นางสาว ศุภลักษณ อองสอาด การบัญชี

1036 59102210105 นาย สกลกานต รอดพล การบัญชี

1037 59102210076 นางสาว สิริลักษณ เพิ่มดี การบัญชี

1038 59102210087 นางสาว สุชาดา ธาระเขตต การบัญชี

1039 59102210065 นางสาว สุชาวดี มวงทิพย การบัญชี

1040 59102210071 นางสาว สุดาวรรณ ตะพัง การบัญชี

1041 59102210048 นางสาว สุทธิดา จันทรวิเศษ การบัญชี

1042 59102210093 นางสาว สุทธิดา สินทะสา การบัญชี

1043 59102210073 นาย สุทธิรักษ ปาลพันธุ การบัญชี

1044 59102210179 นาย สุทธิศักดิ์ พรหมเศษ การบัญชี

1045 59102210195 วาที่รอยตรีหญิง สุธิตา โพธิ์สาขา การบัญชี

1046 59102210036 นางสาว สุนิสา เนรมิตร การบัญชี

1047 59102210157 นางสาว สุพัตรา ทองชุม การบัญชี

1048 59102210207 นางสาว สุพัตรา คําพันธ การบัญชี

1049 59102210042 นางสาว สุพัตรา ชางปาดี การบัญชี

1050 59102210010 นางสาว สุพัตรา เอกเจริญกุล การบัญชี
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1051 59102210079 นางสาว สุพิชญา ศาสตรจรัส การบัญชี

1052 59102210023 นางสาว สุภาภรณ พิมพเพ็ชร การบัญชี

1053 59102210074 นางสาว สุภารัตน อยูบํารุง การบัญชี

1054 59102210177 นาย สุรพงษ สําราญสุข การบัญชี

1055 59102210091 นางสาว สุรีรัตน โพธิ์นอย การบัญชี

1056 59102210090 นางสาว สุรีรัตน พรหมรักษ การบัญชี

1057 59102210097 นางสาว สุลาลัย เทียมคํา การบัญชี

1058 59102210019 นางสาว สุวนันท บุญสิน การบัญชี

1059 59102210191 นางสาว สุวนันท บุญเพ็ชร การบัญชี

1060 59102210002 นางสาว สุวัจนี รื่นภาคภูมิ การบัญชี

1061 59102210081 นางสาว สุวิมล ปดกอง การบัญชี

1062 59102210117 นางสาว สุวิมล สมคะเน การบัญชี

1063 59102210181 นางสาว หทัยกาญจน จันทจุล การบัญชี

1064 59102210041 นาย เหมราช วุฑฒวิภาต การบัญชี

1065 59102210061 นางสาว องศา เนียมเฟอง การบัญชี

1066 59102210172 นางสาว อทิตยา หาญจิตร การบัญชี

1067 59102210112 นางสาว อนัตตรา สมยารักษ การบัญชี

1068 59102210240 นางสาว อนุธิดา ใจเสงี่ยม การบัญชี

1069 59102210089 นาย อนุวัฒน แจมใจ การบัญชี

1070 59102210258 สิบเอก อภิวัฒน สมชิต การบัญชี

1071 58102210081 นาย อภิวัฒน ลิ้มปองทรัพย การบัญชี

1072 59102210155 นาย อภิสิทธิ์ สหัสสุขมั่นคง การบัญชี

1073 59102210238 นางสาว อรนิตย ประมวล การบัญชี

1074 59102210025 นาย อรรนพ จุยชุนประเสริฐ การบัญชี

1075 59102210202 นางสาว อรอุมา แกวทองคํา การบัญชี

1076 59102210184 นางสาว อลิศรา อินทรบุญญา การบัญชี

1077 59102210158 นางสาว อัญญมณี หมื่นปทุม การบัญชี
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1078 59102210137 นางสาว อาภาภรณ จันทรประเทศ การบัญชี

1079 59102210190 นางสาว อารดา กอเกื้อ การบัญชี

1080 59102210138 นางสาว อาริสา สะโดอยู การบัญชี

1081 59102210026 วาที่รอยตรีหญิง อารีญา ไผหลา การบัญชี

1082 59102210060 นางสาว ไอรดา ทิพชัย การบัญชี

1083 59302310001 นาง เสาวณีย ฉีดเนียม การบัญชี ภูเก็ต

1084 59302210014 นางสาว กรกมลชนก ปานปลอด การบัญชี ภูเก็ต

1085 59302210010 นางสาว กรรณิกา จันทรหอม การบัญชี ภูเก็ต

1086 59302210020 นางสาว เกศรินทร อินมุณิ การบัญชี ภูเก็ต

1087 59302210065 นาย คเณศ อินทรทรง การบัญชี ภูเก็ต

1088 59302210024 นาย จักรกฤษ ทองประสาท การบัญชี ภูเก็ต

1089 59302210032 นางสาว จินดา วรรณโร การบัญชี ภูเก็ต

1090 59302210015 นางสาว ฉัตราภรณ จูหอง การบัญชี ภูเก็ต

1091 59302210008 นาย ชยากร ซุนสั้น การบัญชี ภูเก็ต

1092 59302210011 นางสาว ชวัลลีย สมบูรณ การบัญชี ภูเก็ต

1093 59302210007 นางสาว ชอทิพย แสงอรุณ การบัญชี ภูเก็ต

1094 59302210009 นาย ธนรัตน มาตรนอก การบัญชี ภูเก็ต

1095 59302210063 นางสาว ธนัชชา อธิพัฒนเมธากร การบัญชี ภูเก็ต

1096 59302210057 นางสาว ธัญญนรี จิรัฏฐฐากุล การบัญชี ภูเก็ต

1097 59302210017 นางสาว ธัสสนี รุจิระมานนท การบัญชี ภูเก็ต

1098 59302210030 นางสาว นงนภัส สรอยสน การบัญชี ภูเก็ต

1099 59302210002 นางสาว นฤมล วิโรจนกุล การบัญชี ภูเก็ต

1100 59302210068 นาง นวินดา โอแสงใส การบัญชี ภูเก็ต

1101 59302210018 นาย นัฐพล ตะผัด การบัญชี ภูเก็ต

1102 59302210055 นางสาว นันทิกานต สมาน การบัญชี ภูเก็ต

1103 59302210027 นาย นันธวัตน นาวีวอง การบัญชี ภูเก็ต

1104 59302210047 นางสาว น้ําฝน สุนทรวิภาต การบัญชี ภูเก็ต
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1105 59302210038 นางสาว เบญจา ชุมพันธ การบัญชี ภูเก็ต

1106 59302210044 นางสาว ปณิดา นิมิตร การบัญชี ภูเก็ต

1107 59302210037 นางสาว ประกายทิพย พันทะบาง การบัญชี ภูเก็ต

1108 59302210001 นางสาว ปวีณสุดา สมานมิตร การบัญชี ภูเก็ต

1109 59302210035 นางสาว ปทมาภรณ หนูแกว การบัญชี ภูเก็ต

1110 59302210016 นางสาว ปาจรีย ฤศิลป การบัญชี ภูเก็ต

1111 59302210006 นางสาว พราวพลอย กิจผองแผว การบัญชี ภูเก็ต

1112 59302210058 นางสาว พิกุล จันทะสอน การบัญชี ภูเก็ต

1113 59302210042 นางสาว เพชราภรณ ชัยถาวร การบัญชี ภูเก็ต

1114 59302210012 นางสาว เพ็ญพิชชา ธรรมวัฒน การบัญชี ภูเก็ต

1115 59302210022 นางสาว มณี วงษนา การบัญชี ภูเก็ต

1116 59302210051 นางสาว มณีรัตน คงกําเหนิด การบัญชี ภูเก็ต

1117 59302210043 นางสาว มลชนก สิทธิเศษ การบัญชี ภูเก็ต

1118 59302210045 นางสาว ยุพดี ทองทิพย การบัญชี ภูเก็ต

1119 59302210039 นางสาว รุงราวรรณ นิลไสล การบัญชี ภูเก็ต

1120 59302210053 นางสาว วิลาวัณย จักรทอง การบัญชี ภูเก็ต

1121 59302210025 นาย วีรยุทธ สองแสง การบัญชี ภูเก็ต

1122 59302210041 นางสาว ศยามล วังชัยศรี การบัญชี ภูเก็ต

1123 59302210049 นางสาว ศรัญญา พูลชวย การบัญชี ภูเก็ต

1124 59302210054 นางสาว ศิริธร สังขทอง การบัญชี ภูเก็ต

1125 59302210050 นางสาว สกาวรัตน บุญเต็ม การบัญชี ภูเก็ต

1126 59302210056 นางสาว สุกัญญา กูลหลัก การบัญชี ภูเก็ต

1127 59302210062 นางสาว สุชาดา เสนเอี่ยม การบัญชี ภูเก็ต

1128 59302210040 นางสาว สุวจี ฉุงลู การบัญชี ภูเก็ต

1129 59302210036 นางสาว หนึ่งฤทัย อินทรพฤกษา การบัญชี ภูเก็ต

1130 59302210019 นางสาว อมรรัตน แวนแกว การบัญชี ภูเก็ต

1131 59302210023 นางสาว อาลีซะ หมัดเลาะ การบัญชี ภูเก็ต
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1132 59302210034 นางสาว อุไรรัตน อะคะปน การบัญชี ภูเก็ต

























ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

1133 57103110008 นางสาว สิรินารถ ชัยขันธ นิติศาสตร

1134 57103110013 นางสาว กชสร สุริยันต นิติศาสตร

1135 56103110007 นาย คุปติกร พงษสะอาด นิติศาสตร

1136 57103110016 นาย คุมภัย ไตรรัตนสุวรรณ นิติศาสตร

1137 57103110012 จาสิบตํารวจ ญัตติพงษ สรอยสุวรรณ นิติศาสตร

1138 57103110014 นางสาว ณัฐธิดา ดํารงบุล นิติศาสตร

1139 57103110011 นาย ณัฐนันท ปนดี นิติศาสตร

1140 56103110016 นาย ปณณฐวิชค หาญสิริยืนยง นิติศาสตร

1141 57103110009 นางสาว วรนุช จันทรฟก นิติศาสตร

1142 57103110004 นางสาว วราภรณ มูลเซอร นิติศาสตร

1143 56103110015 นาย สุรวิช รุณหิวา นิติศาสตร

1144 55103110025 นาย อิทธิชัย หลองมุน นิติศาสตร
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1145 57104110009 นางสาว ญาณิสา พวงรัตน การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

1146 57104110051 นางสาว ปลายออ เกิดชัยภูมิ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

1147 57104110012 นางสาว ชมพูนุท ธนไวศยานุคุปต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

1148 57104110055 นาย ทวิเทพ ทวนทอง การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

1149 57104110016 นาย ธนพล บัณฑราภิวัฒน การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

1150 57104110041 นาย นันทพิพัฒน บุญวานิช การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

1151 57104110069 นางสาว เบญจรัตน นาคพุม การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

1152 57104110030 นาย ประไนย ลีวงศกร การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

1153 57104110014 นางสาว วรรณ ทองอุบล การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

1154 57104110001 นาย อารินทร เรืองกิจ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
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1155 58105120019 นาย ทวีศักดิ์ แกวศรีพันธุ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1156 59105220044 นาย กิตติวัฒน ศรีสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ

1157 59105220006 นาย คุณากร บางกรวย เทคโนโลยีสารสนเทศ

1158 59105220017 นางสาว จิดาภา อุนศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

1159 58105220035 นาย ชลธร เวฬุวนารักษ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1160 59105220013 นาย ฐานันดร เกตุโกมุท เทคโนโลยีสารสนเทศ

1161 59105220016 นาย ณัฐ นุตพันธุ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1162 59105220060 นาย ณัฐพงษ กลกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1163 59105220048 นาย ณัฐพล ถึงสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ

1164 59105220005 นาย ณัฐภัทร เจิ้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ

1165 59105220040 นาย ณัฐวุฒิ อุดม เทคโนโลยีสารสนเทศ

1166 59105220033 นาย ทวีศักดิ์ พรมศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1167 59105220050 นาย ธนพล ทองหลอ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1168 59105220026 นางสาว ธนาวรรณ ตั้งเตือนใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1169 59105220023 นางสาว ธัญญนรี จําปาทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ

1170 59105220051 นาย เธียรวิชญ หมื่นไธสง เทคโนโลยีสารสนเทศ

1171 59105220037 นาย นฤเบศร แชมรวย เทคโนโลยีสารสนเทศ

1172 59105220014 นางสาว นารีรัตน นกทรัพย เทคโนโลยีสารสนเทศ

1173 59105220002 นาย นิธิพงศ อินทรพันธุ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1174 59105220039 นาง บุษกร เกียรติอมรเวช เทคโนโลยีสารสนเทศ

1175 59105220021 นางสาว ปนัดดา รอดเพ็ชร เทคโนโลยีสารสนเทศ

1176 59105220004 นาย ปยภัทร นครวัน เทคโนโลยีสารสนเทศ

1177 59105220008 นางสาว แพรวพรรณ ผิวออนดี เทคโนโลยีสารสนเทศ

1178 59105220036 นาย ภาณุศร สุวรรณสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ

1179 59105220025 นาย ภูริณัฐ สุวรียนนท เทคโนโลยีสารสนเทศ

1180 59105220034 นางสาว ลลิตา เจริญสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ

1181 59105220012 นางสาว วรัญศญา ลี้สุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1182 59105220058 นาย วัชรพงษ ลาเสือ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1183 59105220054 นางสาว วิชุดา โพธิ์ไชยศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

1184 59105220015 นางสาว ศกลวรรณ พันธุภู เทคโนโลยีสารสนเทศ

1185 59105220053 นาย ศักดิ์สิทธิ์ จอนเข็ม เทคโนโลยีสารสนเทศ

1186 59105220011 นางสาว สุภา ผลาเผือก เทคโนโลยีสารสนเทศ

1187 59105220038 นางสาว สุมาลี ทักศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1188 59105220009 นาย สุวิน สําราญสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ

1189 59105220018 นางสาว อธิษฐาน เสียบแหลม เทคโนโลยีสารสนเทศ

1190 59105220007 นาย อนันตสิทธิ์ บุญชิด เทคโนโลยีสารสนเทศ

1191 59105220020 นาย อนุชา ปนใจกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ

1192 59105220035 นางสาว อัจฉรา ประทุมเหมือน เทคโนโลยีสารสนเทศ

1193 59105220024 นาย อินจพุทธา จุยนุประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ



ลําดับผูรับ รหัสนิสิต สาขา

1194 57106110048 นางสาว กุลสตรี แซจู สาธารณสุขศาสตร

1195 57106110066 นางสาว ปทมา มีนา สาธารณสุขศาสตร

1196 57106110002 นางสาว ศุภรัตน อุทรักษ สาธารณสุขศาสตร

1197 57106110005 นางสาว กรรณิการ ปญญาประสิทธิ์ สาธารณสุขศาสตร

1198 57106110001 นางสาว นวกมล ใหญประเสริฐ สาธารณสุขศาสตร

1199 57106110055 นางสาว สุภาวนันท ทีบุญทัน สาธารณสุขศาสตร

1200 57106110008 นางสาว แคทรียา สายซื่อ สาธารณสุขศาสตร

1201 54106110048 นางสาว มยุรี มีศรี สาธารณสุขศาสตร

1202 57106110056 นางสาว สุพัตรา ศรีเคนา สาธารณสุขศาสตร

1203 57106110053 นางสาว วาสนา ขาวสรอย สาธารณสุขศาสตร

1204 57106110060 นางสาว บุษบง จุฑาวงศเจริญ สาธารณสุขศาสตร

1205 57106110037 นางสาว รัตติยา เนตรกาศักดิ์ สาธารณสุขศาสตร

1206 57106110003 นางสาว กมลรัตน อรินทร สาธารณสุขศาสตร

1207 56106110060 นางสาว กัญญากานต วงษสมัคร สาธารณสุขศาสตร

1208 57106110011 นางสาว กัณฐิกา เมืองคํา สาธารณสุขศาสตร

1209 57106110040 นางสาว จิรนันท งามประเสริฐ สาธารณสุขศาสตร

1210 57106110059 นางสาว จุรีรัตน ครองชัย สาธารณสุขศาสตร

1211 57106110061 นางสาว ณัฐณิชา พันธนู สาธารณสุขศาสตร

1212 56106110075 นางสาว ณัฐธิดา คําทรา สาธารณสุขศาสตร

1213 57106110020 นางสาว ถาวรีย ฮูงสูงเนิน สาธารณสุขศาสตร

1214 57106110029 นางสาว ทิพวัลย เสาวงจันทร สาธารณสุขศาสตร

1215 57106110069 นางสาว นภัสสร ดีลอม สาธารณสุขศาสตร

1216 57106110063 นางสาว นิลวรรณ ลามะทา สาธารณสุขศาสตร

1217 57106110017 นางสาว นุชตะยา จันผาย สาธารณสุขศาสตร

1218 57106110065 นางสาว นูรไอนี หมีนคลาน สาธารณสุขศาสตร

1219 57106110019 นางสาว ปวีณา ปงกลาง สาธารณสุขศาสตร

1220 56106110008 นางสาว ปุณฐิดา ศรีเบญจพล สาธารณสุขศาสตร
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1221 57106110050 นางสาว ปุริมปรัชญ คําวงศา สาธารณสุขศาสตร

1222 57106110042 นางสาว พรพรรณ เสตะพันธ สาธารณสุขศาสตร

1223 57106110052 นางสาว พัชนิดา แกวคํา สาธารณสุขศาสตร

1224 57106110007 นางสาว ศิริพร ศิริพรม สาธารณสุขศาสตร

1225 57106110014 นางสาว สุชาฎา ภาคภูมิ สาธารณสุขศาสตร
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1226 57107110001 นางสาว พรพรรณ วงษประเสริฐ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1227 57107110009 นาย ลุตฟ โตะยอ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1228 56107110005 นางสาว วัชรีวรรณ คุมชาติ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1229 56107110009 นาย เสฏฐวุฒิ บุญธรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1230 57107110006 นางสาว อรไท   อุดแกว ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1231 57107110008 นางสาว อริสรา พรเกษมประเสริฐ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1232 57107110004 นางสาว อวิกา เตชอมรศิริ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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1 57101220132 วาที่รอยตรี  พัสกร  เณรรักษา คอมพิวเตอรธุรกิจ

2 58302210012 นางสาว  จุฑามาศ  คงดํา การบัญชี

3 58106920004 นางสาว  ชนิดาภา  ถังยิ้ม รัฐประศาสนศาสตร

4 58106930001 นางสาว  แสงระวี  ลอดประเสริฐ การบริหารการศึกษา

5 56106930007 นางสาว  โสรญา  ผัดคํา การบริหารการศึกษา

เลื่อนรับปริญญา
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