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เลขท่ี ชร. สาขา สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1131038/2558 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 531117025 น.ส.สุกญัญา  แซ่ด่าน
ชร.1131039/2558 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 521116100 น.ส.อรุณี  ทวีนนัท์
ชร.1131040/2558 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 531116054 น.ส.นิทศันวดี  วฒิุ
ชร.1131041/2558 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 531117010 น.ส.ศศิวิมล  อินทะนนท์
ชร.1131042/2558 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 521120068 นายสุรเชษฐ์  ทนนัชยั
ชร.1131043/2558 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 531128063 น.ส.สุปราณี  สิมริวงษ์
ชร.1131044/2558 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 531128126 น.ส.นิภาภรณ์  ลาภคุณ
ชร.1131045/2558 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 511150036 นายเทพวรา  อนนัต์
ชร.1131046/2558 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 521150031 น.ส.องัคณา  ปันทะยม
ชร.1131047/2558 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 531150080 น.ส.อ าภา  ยอดปา
ชร.1131048/2558 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 531153059 น.ส.ทิพยร์าณี  จายวรรณ์
ชร.1131049/2558 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 521166059 น.ส.มณฑิรา  ค  ายนื
ชร.1131050/2558 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 521171181 น.ส.ไพลิน  เรืองเดช
ชร.1131051/2558 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 531171082 น.ส.ชลิตา  ปัญทะโชติ
ชร.1131052/2558 ครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา 521132004 นายภานุพงษ ์ รวมสุข
ชร.1131053/2558 ครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา 531132030 นายพลชยั  ร่มพนาธรรม
ชร.1131054/2558 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 531116070 น.ส.ศุภกัษร  สีธงค า
ชร.1131055/2558 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 521120139 นายธวชัชยั  จนัหลา้
ชร.1230012/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459001 น.ส.สุนิสา  สุจินดา
ชร.1230013/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการท่าอากาศยาน 541731038 น.ส.จนัทรกานต ์ ประเสริฐวงษ์
ชร.1230014/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427006 นายสญัญา  จนัทวงค์
ชร.1230015/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459004 น.ส.นงลกัษณ์  หอมสร้อย
ชร.1230016/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459007 น.ส.สุนิสา  ต่อมใจ
ชร.1230017/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459008 น.ส.ฑิมพิกา  ราญรอน
ชร.1230018/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459009 น.ส.พรทิพย ์ ผาบพิชวงศ์
ชร.1230019/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459028 น.ส.รุ่งทิพย ์ แก่นตั้ง
ชร.1230020/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459037 น.ส.พิมผกา  ราญรอน
ชร.1230021/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459038 น.ส.นิตยา  วิงวอน
ชร.1230022/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 531413030 นายมงคล  ใจอารี
ชร.1230023/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 541413009 นายพรพิพฒัน์  กนัทะรัญ
ชร.1230024/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 541413033 นายวนสั  ภิญโญ
ชร.1230025/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 541413034 นายอนุสรณ์  ธิราช
ชร.1230026/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 531431023 นายชวลิต  ปติวงค์
ชร.1230027/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 541431005 น.ส.เพญ็ประภา  ฟ้าสนัน่
ชร.1230028/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 531459023 นายประจกัษ ์ ส่ิงค๊ะ
ชร.1230029/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459006 น.ส.กรรณิการ์  ใจรัตน์
ชร.1230030/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459015 นายอภินนัท ์ อาเจกุ
ชร.1230031/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459016 น.ส.มาลี  สรัณยช์ยานนท์
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ชร.1230032/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459018 นายศราวธุ  อุดต๊ิบ
ชร.1230033/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459019 น.ส.ธนาพรรณ  ค  าราช
ชร.1230034/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459020 น.ส.พชัราภรณ์  หวานเสียง
ชร.1230035/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459021 นายพงศพิ์สุทธ์ิ  ใจแกว้
ชร.1230036/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459022 น.ส.มลฑิรา  ขติัยะ
ชร.1230037/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459023 น.ส.พชัราภรณ์  ฟแูสง
ชร.1230038/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459024 น.ส.ปรียาพร  อุตพรหม
ชร.1230039/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459026 นายอพิเชษฐ  ชยับุญ
ชร.1230040/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459031 น.ส.ดาริกา  ปิงยศ
ชร.1230041/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459032 น.ส.ภทัรพรรณ  แสนสนิท
ชร.1230042/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459034 น.ส.สุปรียา  สุโลพนัธ์
ชร.1230043/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459035 นายวิศรุต  ทองหล า
ชร.1230044/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459040 น.ส.หน่ึงฤทยั  ใจมิภกัด์ิ
ชร.1230045/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459042 นายณฐัวฒิุ  แกว้แก่น
ชร.1230046/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459045 น.ส.สุดารัตน์  เงาศรี
ชร.1230047/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459051 น.ส.ธญัจิรา  นาคหอม
ชร.1230048/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงแวดลอ้มฯ) 541459053 น.ส.หน่ึงฤทยั  อนุมา
ชร.1230049/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 571459038 นายณรงคฤ์ทธ์ิ  พรหมภาพ
ชร.1230050/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 501463030 นายชวลิต  แกว้หลวง
ชร.1230051/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 521463037 นายอนุทิน  แซ่ลี
ชร.1230052/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 521463103 นายปิยะณฐั  หม่อมปัน
ชร.1230053/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463033 นายธนาวิน  ปุ๊ ดจกัร์
ชร.1230054/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463037 นายจตุพล  วิไลกนกพงศ์
ชร.1230055/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463039 นายธีรนยั  ช่างประดบั
ชร.1230056/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463051 น.ส.ธญัลกัษณ์  ดวงสนิท
ชร.1230057/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463053 นายอิทธิภาส  ศรีบุรี
ชร.1230058/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463067 นายอภิวฒัน์  สมศรี
ชร.1230059/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463097 นายเกริกเกียรติ  ใจกนัทะ
ชร.1230060/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463107 นายชาญชยั  ปุกค  า
ชร.1230061/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463132 น.ส.พรรณ์ทนา  จนัทร์ฝ้ัน
ชร.1230062/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463178 น.ส.ภคมน  ฟแูกว้
ชร.1230063/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463179 นายภทัรวรรธน์  อคัรภาอารีมิตร์
ชร.1230064/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 541463016 นายคณาวฒิุ  ก่อสร้าง
ชร.1230065/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 541463021 นายบณัฑิต  วิยาพร้าว
ชร.1230066/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 432463009 นายชานนท ์ ค  าสมุทร
ชร.1230067/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 511473091 น.ส.วิจิตรา  ค  าภิระ
ชร.1230068/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 521473317 น.ส.ดาราวรรณ  กนัทะนิด
ชร.1230069/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 531473166 น.ส.รัชนีพร  นนัตา
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ชร.1230070/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 531473251 น.ส.พชพร  ไพรสุริเพลิง
ชร.1230071/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 531473351 น.ส.มณฑาทิพย ์ ห้วยไชย
ชร.1230072/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการท่าอากาศยาน 541902024 นายพิชชากร  ราษฎร์พิทกัษ์
ชร.1230073/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 531476028 นายปิยพงษ ์ ชาวสวน
ชร.1230074/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 531476033 นายวนัชยั  ใจมา
ชร.1230075/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 531476039 นายวิเชียร  ชาวแพะ
ชร.1230076/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 521487007 นายยงยทุธ  ดวงสนิท
ชร.1230077/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 551535028 น.ส.ถนิตา  กงัสดาลสุวรรณ
ชร.1230078/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 442535002 นายชวน  นายด่าน
ชร.1230079/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 442535007 นายภาณุพงษ ์ ราชคมน์
ชร.1230080/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 442535009 นายนิรุต  ใจเป้ีย
ชร.1230081/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 442535014 จ.อ.ด ารงศกัด์ิ  เงินสจัจา
ชร.1230082/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 442535015 นายมาฬิศร์  แตงทอง
ชร.1230083/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 442535050 นายทรงกลด  ยะแสง
ชร.1230084/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456001 นายเจษฏา  เสาร์ฟอง
ชร.1230085/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456003 นายนิรุตต ์ สุขส าราญ
ชร.1230086/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456004 นายพฒันา  แสงจนัทร์
ชร.1230087/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456005 นายไตรภพ  ค  ามาปัน
ชร.1230088/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456007 นายขวญัชยั  สีบานช่ืน
ชร.1230089/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456009 น.ส.อนงคน์าถ  บุญมา
ชร.1230090/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456010 น.ส.ประภาไพ  ปรวกพรมมา
ชร.1230091/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456012 นายอิทธิรนณ์  บุรีแกว้
ชร.1230092/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456015 นายณฐัธีร์  ใจกลา้
ชร.1230093/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456016 นายนพรัตน์  รุ่งโรจน์ถาวร
ชร.1230094/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456020 นายไทย  แซ่ล่อ
ชร.1230095/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456021 นายธีระ  ท  าชาวนา
ชร.1230096/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456022 นายธนาวฒิุ  ดาศรี
ชร.1230097/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456025 น.ส.จุฑามณี  ปินตา
ชร.1230098/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456028 นายพีรณฐั  รักสุข
ชร.1230099/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456029 น.ส.วิรากานต ์ ทองนาค
ชร.1230100/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456030 นายปฏิพล  นนทะค าจนัทร์
ชร.1230101/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456033 น.ส.ฉตัรสุดา  ใจซ่ือ
ชร.1230102/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456035 นายคณิศร  เช้ือเมืองพาน
ชร.1230103/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456043 น.ส.ชานิกา  กลางหมู่
ชร.1230104/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456046 นายชชัวาล  อศัวพงศเ์จริญ
ชร.1230105/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456047 นายพลวฒัน์  แสนทิยะ
ชร.1230106/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456048 นายอดิศกัด์ิ  ส าเนียง
ชร.1230107/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456050 น.ส.อนญัลกัษณ์  ปันสา
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ชร.1230108/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456051 น.ส.อชิรญา  กระมล
ชร.1230109/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456052 น.ส.พสันนัท ์ ธงสงักา
ชร.1230110/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456055 น.ส.ประภาพรรณ  สนัตะวงษ์
ชร.1230111/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456058 น.ส.เมทินี  พทุธิกา
ชร.1230112/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456059 น.ส.กรรณิการ์  ขติัยศ
ชร.1230113/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456060 นายจาตุรงค ์ ธรรมนุ
ชร.1230114/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 541456061 น.ส.สายธาร  ปัญญายม
ชร.1230115/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427001 นายพิเชษฐ์  สมบูรณ์พลูเพ่ิม
ชร.1230116/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427003 นายเสกสรรค ์ อรสิน
ชร.1230117/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427004 นายเสกสรรค ์ ใยชิด
ชร.1230118/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427005 น.ส.นภาภรณ์  อจัฉฤกษ์
ชร.1230119/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427007 น.ส.หทัยา  ภู่ทอง
ชร.1230120/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427015 น.ส.ณฐักานต ์ กา้งยาง
ชร.1230121/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427017 น.ส.ดาริกา  เผ่ากนัทะ
ชร.1230122/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427022 น.ส.ศรีพรรณ  ธรรมวงค์
ชร.1230123/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427023 น.ส.นุสรา  ธรรมวงศ์
ชร.1230124/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427024 น.ส.สุกญัญา  มะโนแสน
ชร.1230125/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427031 น.ส.ศิริวลี  ธาตุทองเหลือง
ชร.1230126/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427033 น.ส.กญัญาภทัร  อินแถลง
ชร.1230127/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427043 นายธวชัชยั  จ่ิงมาดา
ชร.1230128/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427047 น.ส.ปรียานุช  ดวงแกว้
ชร.1230129/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 541427048 น.ส.สกุณา  นะซอ
ชร.1230130/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาประยกุต์ 541438001 น.ส.ทิพวรรณ  ตน้เกตุ
ชร.1230131/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาประยกุต์ 541438006 น.ส.จนัทิมา  หมอชา้ง
ชร.1230132/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาประยกุต์ 541438016 นายกนัตพงศ ์ เหลืองสุวิมล
ชร.1230133/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาประยกุต์ 541438018 นายธนกฤต  สุเตนนั
ชร.1230134/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาประยกุต์ 541438019 นายปิยะพงษ ์ กาบมูล
ชร.1230135/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาประยกุต์ 541438020 น.ส.วราพร  ฟักแกว้
ชร.1230136/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาประยกุต์ 541438026 น.ส.สิริลกัษณ์  แกว้รากมุข
ชร.1230137/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาประยกุต์ 541438036 น.ส.รัชฎาพร  ทองค า
ชร.1230138/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยาประยกุต์ 541438052 น.ส.อญัชนั  ชาวไร่
ชร.1230139/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 521463059 นายศุภกร  ใจศรี
ชร.1230140/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 521463108 นายอานนท ์ วงศไ์ชย
ชร.1230141/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463063 นายวชัระ  ธาตุอินจนัทร์
ชร.1230142/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463149 น.ส.ทศันีย ์ พริบไหว
ชร.1230143/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463164 นายอิทธิพล  ปันต๊ะ
ชร.1230144/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 531463173 นายธีรย ุ ธรรมนุ
ชร.1230145/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 432463008 นายธีรวฒิุ  กิติลือ
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ชร.1230146/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 432463015 น.ส.มนสิชา  อินทยศ
ชร.1230147/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา 521468011 นายกฤชณฐั  อินต๊ะขติั
ชร.1230148/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 531473293 นายก าพล  พลูมี
ชร.1230149/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 511587034 นายฉตัรชยั  แดงเคร่ือง
ชร.1230150/2558 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 551587005 นายสุริยา  จนัตา
ชร.1330035/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755087 น.ส.บุษกร  พนสัอ าพน
ชร.1330036/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781052 น.ส.อนัญ่า  ดีวาย
ชร.1330037/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781079 น.ส.กนกทิพ  เลิศพิภพพร
ชร.1330038/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749001 นายจกัรกฤษฎ์ิ  เพ้ียงจนัทร์
ชร.1330039/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755095 น.ส.ณฐัณิชา  มอโป๊ะกู่
ชร.1330040/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755104 น.ส.รุ่งนภา  หงษค์  า
ชร.1330041/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781046 น.ส.นิตยา  ชูสุวรรณ
ชร.1330042/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541730025 น.ส.อรัญญา  อุ่นแกว้
ชร.1330043/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541730056 นายชาญณรงค ์ แซ่ทา้ว
ชร.1330044/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706011 น.ส.เจนจิรา  ทา้วแก่นจนัทร์
ชร.1330045/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706034 น.ส.สุภาพร  ดวงสุวรรณ์
ชร.1330046/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 521749129 น.ส.ธนาภรณ์  วงคสุ์วรรณ
ชร.1330047/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 531749160 น.ส.สุธางศรั์ตน์  แซ่ซง้
ชร.1330048/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 541749082 นายศกัด์ิดา  แสงสยั
ชร.1330049/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 541749126 นายประเสริฐ  พนัธุ์ภคัรินทร์
ชร.1330050/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 541749143 น.ส.กมลทิพย ์ อินทร์ถา
ชร.1330051/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 541749152 นายอคัรบุตร  อาจหาญ
ชร.1330052/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749004 นางนนัทิกานต ์ กิติศรี
ชร.1330053/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749005 น.ส.สโรชา  ชาวนา
ชร.1330054/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749007 นายวนัเฉลิม  ปัญญา
ชร.1330055/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749008 นางสุพร  ธาตุอินจนัทร์
ชร.1330056/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749009 น.ส.อรทยั  เทพสุติน
ชร.1330057/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749010 นายรัตน์ติพล  ปันทีรัตน์
ชร.1330058/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749011 น.ส.จามจุรี  ติงคนันา
ชร.1330059/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749012 นายปวิธ  ตั้งบุญธินา
ชร.1330060/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749013 น.ส.ปรียาภรณ์  อินต๊ะกาศ
ชร.1330061/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749016 น.ส.ยศวดี  วงศใ์หญ่
ชร.1330062/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749018 นายณฐันนัท ์ บณัฑตั
ชร.1330063/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749023 นายณฐัานุกูล  เพียรพิเศษ
ชร.1330064/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749024 นายนฑัวี  ปาหงษ์
ชร.1330065/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749030 น.ส.ดรรชนี  เสาร์ดี
ชร.1330066/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749031 น.ส.ธนักมน  กุลปวริศ
ชร.1330067/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755001 น.ส.พรศิลา  สินเพ่ิมทวีพงศ์
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ชร.1330068/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755004 นายสุตนนัท ์ เตจ๊ะบุตร
ชร.1330069/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755005 น.ส.สุภราภรณ์  สุพรรณพทุธา
ชร.1330070/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755006 น.ส.จิราภรณ์  ยะปัญญา
ชร.1330071/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755008 น.ส.นฤมล  มณีเล็ก
ชร.1330072/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755010 น.ส.อจัฉริยา  กอ้นแกว้
ชร.1330073/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755012 น.ส.รวีวรรณ  ค  าสุข
ชร.1330074/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755015 นายบญัชา  ณ เชียงใหม่
ชร.1330075/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755016 น.ส.มนิสา  ฮองโยง
ชร.1330076/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755018 น.ส.สุนิษา  จินดาธรรม
ชร.1330077/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755030 น.ส.กาญจนา  พทุธวงค์
ชร.1330078/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755031 น.ส.น ้าเพชร  ยาวธุ
ชร.1330079/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755034 นายปยตุ  นางช่ืน
ชร.1330080/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755042 น.ส.กนกพร  พรมใจ
ชร.1330081/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755048 น.ส.เก๋ียง  สามแปง
ชร.1330082/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755057 นายศกัด์ิเดช  แยม้เอิบสิน
ชร.1330083/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755058 นายองคก์ร  วรรณาลยั
ชร.1330084/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755059 นายวรภทัร  ยอดทองเลิศ
ชร.1330085/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755062 น.ส.ประวีณา  ใจทิพย์
ชร.1330086/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755065 น.ส.พิชญสุ์ชา  ชยันะดา
ชร.1330087/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755069 นายสุริยา  ศรีศรวล
ชร.1330088/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755074 น.ส.เสาวนีย ์ รูปวิเชตร์
ชร.1330089/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755076 น.ส.ทองประกาย  กา้งออนตา
ชร.1330090/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755077 น.ส.สุพิศ  กาวิละ
ชร.1330091/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755081 น.ส.กณัณิกา  ดาวดึงษ์
ชร.1330092/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755082 น.ส.ลลิดา  ธรรมธิ
ชร.1330093/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755083 น.ส.สุปราณี  ธรรมแสน
ชร.1330094/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755085 นายเจษฎา  วรรณภพ
ชร.1330095/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755086 นายณฐัวฒิุ  สุขเจริญ
ชร.1330096/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755088 น.ส.กนกวรรณ  ยามเลย
ชร.1330097/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755090 น.ส.ธญัญามาศ  บวับาน
ชร.1330098/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755092 นายพิทกัษ ์ สิงห์ใจ
ชร.1330099/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755094 น.ส.พตัร์พิมล  บุญตนั
ชร.1330100/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755103 น.ส.พรรลิณี  กองพรม
ชร.1330101/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755109 น.ส.กริสดาพรรณ  อาจหาญ
ชร.1330102/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 541755110 น.ส.ศิวพร  สมวนั
ชร.1330103/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 521781069 น.ส.ณฐันรี  กิตติเลิศเจริญ
ชร.1330104/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 531781083 นายณฐัณภทัร  วงครั์ตน์
ชร.1330105/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781003 น.ส.ชลธิชา  เสถียร
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ชร.1330106/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781004 นายธนายทุธ  ปัญญา
ชร.1330107/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781008 น.ส.รัชนี  ศรีดวงใจ
ชร.1330108/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781009 น.ส.จุฬีรัตน์  เขียวต้ืออินทร์
ชร.1330109/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781010 น.ส.ดารุณี  ใจขดั
ชร.1330110/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781011 น.ส.จุไรรัตน์  สีเขียว
ชร.1330111/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781020 น.ส.ช่อผกา  ปนนัตา
ชร.1330112/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781021 น.ส.เกศริน  บุญรัตน์
ชร.1330113/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781026 น.ส.อารีรัตน์  ใจมูลมัง่
ชร.1330114/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781028 น.ส.นุชจรีย ์ กนัทะนะ
ชร.1330115/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781039 น.ส.เดือนเพญ็  แซ่ล้ิว
ชร.1330116/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781045 น.ส.อดิภา  กุลวงศ์
ชร.1330117/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781050 นายธีระ  ทะเขียว
ชร.1330118/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781056 น.ส.กรรัตน์  ปันทราช
ชร.1330119/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781062 นายวรเทพ  สิริรุ่งโรจน์พร
ชร.1330120/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781091 น.ส.รัชนี  วาดรูป
ชร.1330121/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 541781095 นายอาทิตย ์ กอเก้ือกูล
ชร.1330122/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 541700006 นายสุรภาพ  แซ่ยา่ง
ชร.1330123/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 541700020 นายสุพล  แซ่หวา้
ชร.1330124/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 541700027 นายสมชาติ  เกียรติกุลธนบดี
ชร.1330125/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 541700092 นายธนวิชญ ์ แซ่จ๋าว
ชร.1330126/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 541700095 น.ส.มาลี  แซ่ลี
ชร.1330127/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 541700098 นายอารุณ  แซ่พา่น
ชร.1330128/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา 541753048 น.ส.ประภสัสร  อินชมภู
ชร.1330129/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา 541753052 น.ส.ปาริฉตัร์  เพชราช
ชร.1330130/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764001 น.ส.วิชุดา  ศิริสุภา
ชร.1330131/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764002 น.ส.วราภรณ์  กิริยา
ชร.1330132/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764007 นายศราวฒิุ  อวดผล
ชร.1330133/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764008 นายพิสิทธ์ิ  บบัภี
ชร.1330134/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764010 น.ส.นารีรัตน์  วิชยัค  า
ชร.1330135/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764014 นายผจญ  ภิญโญจิตร
ชร.1330136/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764015 น.ส.เยาวลกัษณ์  จินดาชยั
ชร.1330137/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764016 น.ส.ธญัวรรณ  จนัต๊ะขติั
ชร.1330138/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764019 น.ส.สงัวรี  ไชยวงค์
ชร.1330139/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764020 น.ส.สุทธินนัท ์ ทะลิ
ชร.1330140/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764022 น.ส.กมลพรรณ  ขนัโท
ชร.1330141/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764025 น.ส.สรัญญา  สีหลอด
ชร.1330142/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764026 น.ส.วรกานต ์ อโนเชียง
ชร.1330143/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764028 น.ส.นฤมล  เปียงตา
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ชร.1330144/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764030 น.ส.ธญัชนก  เดชะบุญ
ชร.1330145/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764031 นายเรืองวิทย ์ เรืองเนตร
ชร.1330146/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764035 น.ส.ดรุณี  สมหลาน
ชร.1330147/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764036 นายศุภกิตต์ิ  ปูเลย
ชร.1330148/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764040 นายทรงภพ  ลกัษณะอภิชาติ
ชร.1330149/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764041 น.ส.รุ่งทิวา  เรือนสอน
ชร.1330150/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764044 น.ส.อิสรียา  ป่ินมณี
ชร.1330151/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764046 นายวีระชาติ  เนตรทิพย์
ชร.1330152/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 541764051 น.ส.นิสรา  ดอนไชย
ชร.1330153/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 531463005 นายอธิชยั  รักการเล้ียง
ชร.1330154/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 531463062 น.ส.ชนาภา  ชมภูวงั
ชร.1330155/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 531702110 น.ส.พทัธนนัท ์ กุลแสง
ชร.1330156/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 531702193 น.ส.พชัรี  เสาร์ฟอง
ชร.1330157/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 531997002 นายทนงศกัด์ิ  แซ่ยา่ง
ชร.1330158/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 541702023 น.ส.ปราณี  มาเยอะ
ชร.1330159/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 541702028 นายวรรณชยั  ศกัด์ิชยัพิบูรณ์
ชร.1330160/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 541702105 น.ส.ธิดารัตน์  เฌอหม่ือ
ชร.1330161/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 541702145 นายสุพรรณ  สะกะแฮ
ชร.1330162/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 541702155 นายสุธี  แสงปัน
ชร.1330163/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 541790023 น.ส.องัคณา  เงาเรือง
ชร.1330164/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 541790039 น.ส.สาริกา  ทาวิชยั
ชร.1330165/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702001 นายฬียากร  ตามมาอา้ย
ชร.1330166/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702002 นายจิรวฒัน์  จนัแก่น
ชร.1330167/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702003 พระการันย ์ ยอดสุวรรณ์
ชร.1330168/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702004 น.ส.สุภสัสร  หาญสุวรรณชยั
ชร.1330169/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702007 น.ส.ศิรภสัสร  ลุงบุญ
ชร.1330170/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702011 น.ส.อธิษฐาน  อรรธจิตฐานนท์
ชร.1330171/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702015 นายแกว้  นามมุง้
ชร.1330172/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702018 นายฉตัรชยั  นนัต๊ะฤทธ์ิ
ชร.1330173/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702019 น.ส.ลดาวลัย ์ แกว้กลา้
ชร.1330174/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702021 น.ส.สุดาพร  รักพงไพร
ชร.1330175/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702022 นายบณัฑิต  เกิดศรีพนัธุ์
ชร.1330176/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702042 นายศจีรมณ์  ไชยพรหม
ชร.1330177/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702043 นายยทุธกร  พรมวงศ์
ชร.1330178/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702044 นายรชากร  ทองประเสริฐ
ชร.1330179/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 521731017 น.ส.ภทัราวดี  แกว้คูณนอก
ชร.1330180/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541730016 น.ส.อุไรวรรณ  ปวงค า
ชร.1330181/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541730019 นายนิติพงษ ์ ทะจกัร์
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ชร.1330182/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541730034 นายณฐัพงษ ์ ธรรมขนั
ชร.1330183/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541730039 นายอภิชาติ  ปารารัชชปานนท์
ชร.1330184/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541731004 น.ส.จิราพร  ไชยวรรณ์
ชร.1330185/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541731010 นายชยากร  อุ่นเรือน
ชร.1330186/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541731011 น.ส.พรรณทิวา  หลา้อินเช้ือ
ชร.1330187/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541731026 นายสุรนาถ  ปันล า
ชร.1330188/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541731031 นายวรกนัต ์ ขนัทะยศ
ชร.1330189/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541731041 น.ส.ชนมนิ์ภา  พินส าเนียง
ชร.1330190/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 422731120 นายทนงศกัด์ิ  แกว้เตจ๊ะ
ชร.1330191/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 422731206 นางยวุรีย ์ แสงผะการ
ชร.1330192/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 432731039 พระพงศภ์สั  ค  านวล
ชร.1330193/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 452731006 พระอนุภทัร  คิดรักเมือง
ชร.1330194/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 452731007 นางรัตนาวดี  กาญจนา
ชร.1330195/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 452731008 นางอ่ินแกว้  ธนะศรี
ชร.1330196/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 452731009 นายประสิทธ์ิ  สุพนัธ์
ชร.1330197/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 452731010 นายอนนัต ์ จะก่ี
ชร.1330198/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 452731012 นายวิธวินท ์ วารีชมพู
ชร.1330199/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 452731013 นายศิริพงษ ์ เพช็หาญ
ชร.1330200/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 452731014 นางทศันีย ์ วารีชมพู
ชร.1330201/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 452731015 นายทองดี  ไชยยะ
ชร.1330202/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 452731016 พระมหาตาลยอด  บุญเป็ง
ชร.1330203/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต กราฟฟิคดีไซน์ 531768028 น.ส.สาวิตรี  อาเมาะ
ชร.1330204/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 561806003 น.ส.กรกนก  วงคด์ว้ง
ชร.1330205/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 561806005 น.ส.อ าภา  จนัต๊ะน๊ะ
ชร.1330206/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 541771009 น.ส.เกษรา  เดชกลา้
ชร.1330207/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 541771012 น.ส.นราทิป  จนัทร์ต๊ะ
ชร.1330208/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 541771013 นายธนดล  ปาละวงศ์
ชร.1330209/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 541771014 นายธนาวฒิุ  ค  าศรี
ชร.1330210/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 541771034 นายภาณุพฒัน์  จนัสีลา
ชร.1330211/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 541771044 น.ส.ชาลิตตา  กนัธิวงค์
ชร.1330212/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 541771060 นายรัตนกร  บุญเมือง
ชร.1330213/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 531706088 น.ส.ขวญัฤทยั  จนัทราประสิทธ์ิ
ชร.1330214/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 531790044 น.ส.จุฑามาศ  ขนัสุธรรม
ชร.1330215/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706003 น.ส.กมลลกัษณ์  กาแกว้
ชร.1330216/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706004 นายพิทกัษ ์ สุริยา
ชร.1330217/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706005 น.ส.ณฐักานต ์ สุจนัทร์
ชร.1330218/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706006 น.ส.ภทัรนนัท ์ สอนหวงั
ชร.1330219/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706010 น.ส.มนิษฐกาญจน์  รสหวาน
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ชร.1330220/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706015 น.ส.ชลิยา  ค  าเรือง
ชร.1330221/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706020 น.ส.วารุณี  ชมภูพร้อย
ชร.1330222/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706023 น.ส.พชัรา  เชอหม่ือ
ชร.1330223/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706024 น.ส.นภสร  มหาวรรณ์
ชร.1330224/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706025 น.ส.ขนิษฐา  แซะฟาง
ชร.1330225/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706028 น.ส.จิตรา  เชมือ
ชร.1330226/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706029 น.ส.เปรมฤทยั  เข่ือนค า
ชร.1330227/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706036 น.ส.กนัตภิ์รมย ์ วงคเ์ทพ
ชร.1330228/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706043 น.ส.ธิดารัตน์  สงัขท์อง
ชร.1330229/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706046 น.ส.สุกานดา  เครือฝ้ัน
ชร.1330230/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706049 นายวฒิุกรณ์  ทองลน้
ชร.1330231/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706050 น.ส.เบญจวรรณ  สิทธิขนัแกว้
ชร.1330232/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706052 น.ส.จิณณฉตัร  บณัฑิตกุล
ชร.1330233/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706054 น.ส.วาสนา  พรมมา
ชร.1330234/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706055 น.ส.รัชนีกรณ์  ค  าลือ
ชร.1330235/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706056 น.ส.สุรัตนา  ป่ันกลาง
ชร.1330236/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706059 น.ส.พจนา  อินเอียด
ชร.1330237/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706060 น.ส.จุรีรัตน์  ช่ืนเมือง
ชร.1330238/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706062 น.ส.สายพลอย  จงตรอง
ชร.1330239/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706063 น.ส.เบญจวรรณ  เช้ือเมืองพาน
ชร.1330240/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706064 น.ส.มะลิวลัย ์ ดวงพทุธพรกุล
ชร.1330241/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706069 น.ส.อรทยั  สุวรรณสุภะ
ชร.1330242/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706078 น.ส.พทัธ์สกร  แซ่เลา้
ชร.1330243/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706081 น.ส.ปรียนนัท ์ ธนะวดี
ชร.1330244/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706087 น.ส.เกศินี  ค  าภูเพญ็
ชร.1330245/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706100 น.ส.สิรีธร  ค  าสอาด
ชร.1330246/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม 541706111 น.ส.สุภาภรณ์  ใจมูล
ชร.1330247/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 541752003 น.ส.สาวิณี  ทองค าไพศาล
ชร.1330248/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 541752007 นายวราวธุ  วงศบ์ุญชยัเลิศ
ชร.1330249/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 541752017 น.ส.ชิดชนก  สุริยะบุตร
ชร.1330250/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 541752029 น.ส.ชิตชญา  มะโนวรรณ
ชร.1330251/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 541752036 น.ส.จตุพร  ซางสุภาพ
ชร.1330252/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 541752045 น.ส.ขวญัชนก  กองแสง
ชร.1330253/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 541752048 น.ส.จนัทร์จิรา  แซ่ซี
ชร.1330254/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 541752049 น.ส.ลดัดาวลัย ์ เท่ียงจนัทร์
ชร.1330255/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 541752050 น.ส.ปพิชญาพร  ใจแปง
ชร.1330256/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 541752056 นายพนมยงค ์ จตุนิธิตระกูล
ชร.1330257/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 432749026 น.ส.ตวงทิพย ์ สิทธานนั
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ชร.1330258/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 531700057 น.ส.รัตนา  อินทวงค์
ชร.1330259/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 541700076 น.ส.สิรินทรา  สมสุรินทร์
ชร.1330260/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 541702046 นายชิตพล  พุม่จนัทร์
ชร.1330261/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702033 นายศตวรรษ  จอมแสง
ชร.1330262/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701201 Miss Jiang  Liying
ชร.1330263/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701202 Mr. Huang  Jianfeng
ชร.1330264/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701203 Mr. Zhang  Hao
ชร.1330265/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701204 Miss Liu  Yun
ชร.1330266/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701205 Miss Zhang  Jia
ชร.1330267/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701206 Miss Rao  Rui
ชร.1330268/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701207 Miss He  Saicong
ชร.1330269/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701209 Miss Zi  Biyuan
ชร.1330270/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701210 Miss Li  Quanqing
ชร.1330271/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701211 Miss He  Xiaocun
ชร.1330272/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701212 Miss Yang  Yan
ชร.1330273/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701213 Miss Luo  Yancheng
ชร.1330274/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701214 Miss Li  Zehui
ชร.1330275/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701215 Miss Xu  Qianwen
ชร.1330276/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701216 Miss Zhang  Ying
ชร.1330277/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701217 Miss Xu  Yuanjiao
ชร.1330278/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701218 Miss Chen  Shuhong
ชร.1330279/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701219 Miss Yang  Zhiyao
ชร.1330280/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701220 Miss Yang  Yijing
ชร.1330281/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701221 Miss Zhou  Xinmeng
ชร.1330282/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701222 Miss Hou  Mengjia
ชร.1330283/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701223 Miss Chen  Lin
ชร.1330284/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701224 Miss Meng  Yuqing
ชร.1330285/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701225 Miss Yang  Mu
ชร.1330286/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701226 Miss Zhao  Qiqi
ชร.1330287/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701227 Miss Duan  Shengqing
ชร.1330288/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701228 Miss Duan  Zhengyan
ชร.1330289/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701229 Miss Yang  Xue
ชร.1330290/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701230 Miss Wang  Yanling
ชร.1330291/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701231 Miss Guan  Nengshu
ชร.1330292/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701232 Miss Li  Guoyan
ชร.1330293/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701233 Miss Diao  Wenshu
ชร.1330294/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701234 Miss Fan  Lulu
ชร.1330295/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 561701235 Miss Duan  Wenting
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ชร.1330296/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 531731022 น.ส.อรวรรยา  ศรีบุญเรือง
ชร.1330297/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541731013 นายพิทกัษศิ์ลป์  ชยัคะนิน
ชร.1330298/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 541731053 นายดนยั  เขมวนา
ชร.1330299/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 432731024 นายสุรเชษฐ์  ธีรธมัโม
ชร.1330300/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต กราฟฟิคดีไซน์ 531768052 นายกิตติพงศ ์ ค  าหลวง
ชร.1330301/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 551806020 น.ส.วารุณี  อ่ินค าฟู
ชร.1330302/2558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 541752004 น.ส.อรอนงค ์ ก าแหง
ชร.1430001/2558 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม 531478211 นายธนิต  เมืองแกว้
ชร.1430002/2558 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม 531478226 น.ส.วิภาพร  สนักวา้น
ชร.1430003/2558 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม 531478227 น.ส.ปรีชญา  ผามัง่
ชร.1430004/2558 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม 531478228 นายศิริชยั  ชิน
ชร.1430005/2558 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม 531478230 น.ส.สุรียพ์ร  พรมสุวรรณ์
ชร.1430006/2558 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม 531478232 น.ส.รติกานต ์ สีเวียง
ชร.1430007/2558 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม 531478236 น.ส.ชาริกา  แกว้จนัทร์
ชร.1430008/2558 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม 531478239 น.ส.จิราพร  รุ่งเรือง
ชร.1530011/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 521772203 น.ส.แกว้ทิพวรรณ  ธาตุแท้
ชร.1530012/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 531772176 นายธีรวฒัน์  สุวรรณ์
ชร.1530013/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 541772057 นายวีรกร  ค  ามูล
ชร.1530014/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 541772125 น.ส.จุฑารัตน์  ลาดี
ชร.1530015/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 442772016 ส.ต.อ.สุรสิทธ์ิ  สุขใจ
ชร.1530016/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 531772040 นายอรรณพ  สุปินะ
ชร.1530017/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 531772198 นายพิทกัษภู์มิ  สุขกาย
ชร.1530018/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 541772075 น.ส.รัตติกาล  เคร่ืองใจ
ชร.1530019/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 541772089 น.ส.พลอยพิมพ ์ เวียงค  า
ชร.1530020/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 541772096 น.ส.นฤมล  ธงชยั
ชร.1530021/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 541772169 นายกิตติ  เมืองใจ
ชร.1530022/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 541772180 น.ส.รัตติกาล  บวัแกว้
ชร.1530023/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 422772023 นายพิเชษฐ  อายยุนื
ชร.1530024/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772001 น.ส.กรรณิการ์  บุตะเขียว
ชร.1530025/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772008 น.ส.อโรชา  ภทัรมณี
ชร.1530026/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772013 นายวชัรินทร์  บั้งเงิน
ชร.1530027/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772021 ด.ต.สริทธ์ิพล  จนัทร์อิฐ
ชร.1530028/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772022 ด.ต.ชาญชยัณรงค ์ ผดัดวงธรรม
ชร.1530029/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772025 น.ส.ภิรมยญ์า  นางเมาะ
ชร.1530030/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772027 นายอ านาจ  โชติหิรัญสกุล
ชร.1530031/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772029 นายยทุธภูมิ  ค  าภีระ
ชร.1530032/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772032 นายค าปวน  ปุกค  า
ชร.1530033/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772033 นายชยัวรรณ  สมสีดา
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ชร.1530034/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772035 น.ส.กาญจนา  บุญยวง
ชร.1530035/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772040 นายเอกวรุณ  เพง็มี
ชร.1530036/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772041 นายญาณสิทธ์ิ  มูลเมือง
ชร.1530037/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772043 น.ส.สุภาพร  ทองยอ้ย
ชร.1530038/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772052 ร.ต.จิรฐา  ฟ้าแลบ
ชร.1530039/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772055 ส.อ.วรวฒิุ  ไชยสาร
ชร.1530040/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772056 ส.อ.นิเวท  คมบาง
ชร.1530041/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 432772058 พระพงศพ์นัธ์  แสงเทพ
ชร.1530042/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 442772006 ร.ต.ท.เดชา  อินค าปา
ชร.1530043/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 442772008 นางเรณุกา  จิราเมธีกุล
ชร.1530044/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 08J772009 นายอลงกรณ์  อินต๊ะ
ชร.1530045/2558 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 08J772030 นางสุวิมล  ไชยมงคล
ชร.1630008/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 541999010 น.ส.วนันิดา  วิชาเร็ว
ชร.1630009/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 531997026 นายจตุภูมิ  อา้ยโน
ชร.1630010/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 531997036 นายธนา  แปงค า
ชร.1630011/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 531997038 น.ส.เกศสุดา  ค  าลือวงค์
ชร.1630012/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 531999031 นายหสัดินทร์  ต๊ะดุก
ชร.1630013/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 531999035 น.ส.เบญจรัตน์  อภิวงศ์
ชร.1630014/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 531596022 นายวฒิุชยั  เสริฐผม
ชร.1630015/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 541596008 นายวีรวฒัน์  แสนขติัยรัตน์
ชร.1630016/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 551596007 นายสจัพิชิต  ตาแปง
ชร.1630017/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 551596040 นายนนัทิพฒัน์  อามอ
ชร.1630018/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 551596048 นายวสนัต ์ วนัตะ
ชร.1630019/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 511599085 นายณรงศกัด์ิ  เข่ือนค า
ชร.1630020/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 551599009 นายภูวดล  ปัญญา
ชร.1630021/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 551599015 นายอคัรเดช  จนักา
ชร.1630022/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 551599032 นายสมเกียรติ  ธานีวรรณ์
ชร.1630023/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 551599033 นายรวินนัท ์ อินต๊ะ
ชร.1630024/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 551599037 นายอานนท ์ ชุ่มเมืองเยน็
ชร.1630025/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 551599049 นายอดิศกัด์ิ  ผนัแกว้
ชร.1630026/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 531599036 นายชยากรณ์  เกเยน็
ชร.1630027/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 551599031 นายพิเชษฐ์  สาระทะ
ชร.1630028/2558 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 551599040 นายนเรนทร์  เชียงรินทร์
ชร.1730029/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 432705069 น.ส.สาริศา  ชา้งหิน
ชร.1730030/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 521790046 น.ส.อมรรัตน์  ทองค า
ชร.1730031/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 541790033 น.ส.สุวรรณี  เสนนะ
ชร.1730032/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 541790082 น.ส.ชฎาภรณ์  สายสร้อย
ชร.1730033/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 541790104 น.ส.สุทธิพร  บุญภา
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ชร.1730034/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 541790111 น.ส.วลีรัตน์  เลิศทอง
ชร.1730035/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 541790127 น.ส.โสภิต  ศรีทา
ชร.1730036/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 541790129 น.ส.พชัราพร  พรหมปาลิต
ชร.1730037/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 541790153 น.ส.กนัภิรมย ์ จือใจ
ชร.1730038/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 541790165 น.ส.นีราพรรณ  ทานสุทธิกุลชยั
ชร.1730039/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 541790188 นายณฐัพงศ ์ หงษค์  า
ชร.1730040/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 541790222 น.ส.วิภารัตน์  สุริยพรม
ชร.1730041/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 432790029 น.ส.ดาราพรรณ  พิร ่ า
ชร.1730042/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 432790030 น.ส.ยภุาวรรณ  ธรรมจกัร
ชร.1730043/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 531890051 น.ส.ไพรินทร์  โนมา
ชร.1730044/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 531791012 น.ส.ปรารถนา  สุพรรณานุโยค
ชร.1730045/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 531791038 นายธนวฒัน์  อินต๊ะวงค์
ชร.1730046/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 541791007 น.ส.เกษสุดา  จ๋าจุมป๋า
ชร.1730047/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 541791009 น.ส.เนติยา  โนวฒิุ
ชร.1730048/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 541791012 น.ส.จุฬารัตน์  โชคนิมิตไพศาล
ชร.1730049/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 541791013 น.ส.ปาณิสรา  วงเวียน
ชร.1730050/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 541791029 น.ส.พิมพิกา  ค  าประเสริฐ
ชร.1730051/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 541791039 น.ส.จนัทร์จิรา  กุณะ
ชร.1730052/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การตลาด) 521792001 นายสุวรรณ  นามอยู่
ชร.1730053/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การตลาด) 541792066 น.ส.อภิชญา  เสรีประชาคม
ชร.1730054/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การตลาด) 541792069 นายนฐัพฒัน์  เจริญสุข
ชร.1730055/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การตลาด) 541792074 นายศุภชยั  แกว้กระจ่าง
ชร.1730056/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การตลาด) 541792095 นายจตุพล  สมสิทธ์ิ
ชร.1730057/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การตลาด) 541792100 นายอาทิตย ์ พะกะวนั
ชร.1730058/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การตลาด) 521892022 น.ส.เตือนจิต  สุภามณี
ชร.1730059/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 531794115 นายรุ่งโรจน์  จนัทร์หอม
ชร.1730060/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 531794168 นายเอกนรา  จนัตะแสง
ชร.1730061/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 531794171 นายนนทกร  มอญเพชร
ชร.1730062/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 531794198 น.ส.ชลธิชา  ชยัวร
ชร.1730063/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 531794233 น.ส.ละอองดาว  วญัญาโน
ชร.1730064/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 541794018 นายสงกรานต ์ ภูริขตัติวงศก์ุล
ชร.1730065/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 541794048 น.ส.ชาลินี  สมควร
ชร.1730066/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 541794073 นายจิรวฒัน์  ค  าปา
ชร.1730067/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 541794074 น.ส.ธารทิพย ์ นนัทะเสน
ชร.1730068/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 541794096 นายกิตติ  ก าแพงค า
ชร.1730069/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 531705121 น.ส.มธุรส  โกเสนตอ
ชร.1730070/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705023 น.ส.ประภสัสร  อินต๊ะค  า
ชร.1730071/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705024 น.ส.ธญัลกัษณ์  แสงพระการ
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ชร.1730072/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705027 นายณฐัพงศ ์ ชนะญาติ
ชร.1730073/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705028 น.ส.สุวิมล  บุญทนัเสน
ชร.1730074/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705037 น.ส.กมลทิพย ์ สีธิวงค์
ชร.1730075/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705039 นายณฐัพงษ ์ ประสาท
ชร.1730076/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705045 นายปรีชา  มณีฉาย
ชร.1730077/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705055 นายสุริยง  ด าแดงดี
ชร.1730078/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705067 น.ส.บาร์จารี  เขียวมณีวงค์
ชร.1730079/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705075 นายชยันรินทร์  นนัทะเส็น
ชร.1730080/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705091 น.ส.กนกวรรณ  เมธาอนนัตก์ุล
ชร.1730081/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705096 น.ส.อารีรัตน์  หม่ืนลาง
ชร.1730082/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705100 น.ส.กรรณิการ์  ยะวงค์
ชร.1730083/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705128 นายนครชยั  อุปนนัท์
ชร.1730084/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705148 น.ส.น ้าทิพย ์ บรรลุศกัด์ิ
ชร.1730085/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705154 น.ส.ภทัรวดี  ใจวงั
ชร.1730086/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705162 น.ส.อนัธิกา  ปรีชา
ชร.1730087/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705164 น.ส.กนกวรรณ  ชยัสีธิ
ชร.1730088/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705169 น.ส.นิตยา  คมัภีร์สจัจะ
ชร.1730089/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705179 น.ส.กญัญาณีญ ์ อินทนะ
ชร.1730090/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705190 น.ส.วนิดา  รักครอบครัว
ชร.1730091/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705191 น.ส.กุลธิดา  จะแฮ
ชร.1730092/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705192 น.ส.พิราอร  ทาทอง
ชร.1730093/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705194 นายชิตพล  กนัธะนภี
ชร.1730094/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705198 น.ส.ชญานิศ  ลือดี
ชร.1730095/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705201 น.ส.นิลาวลัย ์ ศิริวรอนนัต์
ชร.1730096/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705210 น.ส.สุพตัรา  วงคใ์ส
ชร.1730097/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 541705211 นายศิวพล  ศรีสุภาพ
ชร.1730098/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 412705111 น.ส.เบญจมาส  สาระตา
ชร.1730099/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 432705031 น.ส.ศุลีพร  ราชะ
ชร.1730100/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 432705065 นางพวงลกัษณ์  พรมชยั
ชร.1730101/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 432705100 น.ส.ชญานิศ  ไชยสุข
ชร.1730102/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 432705102 น.ส.อสัมา  หวงัเจริญ
ชร.1730103/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 432790001 น.ส.ภิรมณ์ญา  สุวรรณพรหม
ชร.1730104/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 432790010 น.ส.จารุภา  ค  ามีสวา่ง
ชร.1730105/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 432790024 นายทนงศกัด์ิ  กนัแกว้
ชร.1730106/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 432790025 น.ส.หน่ึงฤทยั  ปินค า
ชร.1730107/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 501805068 น.ส.จิดานุช  ไชยสมบติั
ชร.1730108/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 531805134 น.ส.สุนิษา  ใจมูลมัง่
ชร.1730109/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 551805042 น.ส.นิตยา  ม่วงคะลา
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ชร.1730110/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 561805056 น.ส.จุฬารัตน์  มะโนเรือง
ชร.1730111/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 561805062 น.ส.ปวีณา  ภิระบรรณ์
ชร.1730112/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 561805067 นายอดิศกัด์ิ  โกสม
ชร.1730113/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 432805023 นางธมลวรรณ  สุขดี
ชร.1730114/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 442805003 นายอิทธิพล  สุวรรณไตร
ชร.1730115/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 442805050 นายศราวธุ  สมนึก
ชร.1730116/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 442805060 น.ส.รุ่งอรุณ  ค  าฟู
ชร.1730117/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 442805112 น.ส.อมรา  รวมทอง
ชร.1730118/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 442805149 น.ส.อรนุช  เอกจิตร
ชร.1730119/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 303805070 นายปิยะพงค ์ วงคไ์ชย
ชร.1730120/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การบญัชี) 541790175 น.ส.สุนิสา  เต๋จ๊ะ
ชร.1730121/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 521791009 นายเสกสรร  อุ่นกนัทา
ชร.1730122/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 521791032 นายกฤษณพงษ ์ แกว้โพธ์ิ
ชร.1730123/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 531791007 นายสุริยา  อุ่นเรือน
ชร.1730124/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 541791014 นายวชัระ  ยงุ
ชร.1730125/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 541791023 นายอาทิตย ์ รังษี
ชร.1730126/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 541794061 นายนิลวฒัน์  เงินสจัจา
ชร.1730127/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 521705168 น.ส.โสภา  พนัธุ์สินปทีป
ชร.1730128/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 402705015 น.ส.ศิริพร  กา้งออนตา
ชร.1730129/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 412705079 น.ส.ณฐัฐินนัท ์ โคตะสินธุ์
ชร.1730130/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 432705067 น.ส.จิราพรรณ  เข่ือนเพช็ร
ชร.1730131/2558 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) 442805073 นางอ าไพ  เรือนค า
ชร.1830013/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 531770003 นายวิชยัรัตน์  โนสาร
ชร.1830014/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 531770051 น.ส.ศุทธินี  โกสูงเนิน
ชร.1830015/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 531770119 นายกฤษดาพงษ ์ กล่ินหอม
ชร.1830016/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 531770240 นายปิยะพงษ ์ ทา้วกนัทา
ชร.1830017/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 531770251 น.ส.จริณญา  อารียว์งค์
ชร.1830018/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 531770315 น.ส.เบญจภรณ์  วิไลรัตน์
ชร.1830019/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 531770682 นายสุภชยั  มูลกาศ
ชร.1830020/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 541770013 นายเกียรติศกัด์ิ  หาญธงชยั
ชร.1830021/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 541770150 น.ส.พาณิภคั  กอ้ใจ
ชร.1830022/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 541770347 นายชยัณรงค ์ ใจดี
ชร.1830023/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 541772051 น.ส.ธญัชนก  นาปรัง
ชร.1830024/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 541772071 นายธราธิป  เผ่าแกว้
ชร.1830025/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 541781054 น.ส.กรรณิการ์  สุธรรม
ชร.1830026/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 541781066 น.ส.กรกนก  นางแล
ชร.1830027/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 541781085 น.ส.จนัทร์จิรา  แดนนภาลยั
ชร.1830028/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 541781102 น.ส.สมฤทยั  ไชยศรี
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ชร.1830029/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 541781104 นายฐิติพงศ ์ พรมหลา้
ชร.1830030/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 432770060 น.ส.เพญ็นภา  สมฟองทอง
ชร.1830031/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 303770008 นายจกัรพนัธ์  ประสาท
ชร.1830032/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 303770010 ร.ต.ต.ธีระศกัด์ิ  ค  าเข่ือน
ชร.1830033/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 303770022 ร.ต.ต.พิจิตร  ใจซ่ือ
ชร.1830034/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 303770030 น.ส.จิตรนภา  กนัทะวงศ์
ชร.1830035/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 303770031 นายสิทธิพงษ ์ บุญมา
ชร.1830036/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 303770036 นายชิตพล  นนทจนัทร์
ชร.1830037/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 155770019 นายสมชาย  ปัญทวงศ์
ชร.1830038/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 136770047 นายรักพงษ ์ แสงผ้ึง
ชร.1830039/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 136770052 พระมหาสมชาย  ลุงค  า
ชร.1830040/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 01L770028 นายศิวดล  กนัทะดง
ชร.1830041/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 541777053 น.ส.พรพิมล  ชุ่มมงคล
ชร.1830042/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 511770042 นายสมบูรณ์  ประเสริฐวลี
ชร.1830043/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 521770263 นายพลากร  กาบแกว้
ชร.1830044/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 531770247 นายธวชัชยั  หน่อค า
ชร.1830045/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 531770449 นายไชยอนนัต ์ ศรีภูมิ
ชร.1830046/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 531772217 น.ส.ณฐัฐิญา  ศาสตร์ข  า
ชร.1830047/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 541770340 น.ส.ดวงเดือน  อุสาห์
ชร.1830048/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 432770033 นายวรวฒิุ  ธญัญะ
ชร.1830049/2558 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 155770011 น.ส.ภฑัราภา  สมฤทธ์ิ
ชร.2030004/2558 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ 531741005 น.ส.ธมลวรรณ  บุญตนั
ชร.2030005/2558 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์(การส่ือสารส่ือใหม่ฯ) 541744039 นายจิณณวตัร  มาลาวิลาศ
ชร.2030006/2558 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์(การโฆษณาฯ) 541743046 น.ส.เนตรพกัตร์  สวาพิทกัษ์
ชร.2030007/2558 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์(การโฆษณาฯ) 541743051 น.ส.กรภทัร  จนัทราพนู
ชร.2030008/2558 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์(การโฆษณาฯ) 541743059 น.ส.วิรชา  ใบอุบล
ชร.2030009/2558 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ 531741021 นายณรงคฤ์ทธ์ิ  ชุมภูทอง
ชร.2030010/2558 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ 531741085 นายสถาปัตย ์ ไขแสงจนัทร์
ชร.2030011/2558 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ 531741100 น.ส.จิตนภางค ์ จิตอารี
ชร.2130003/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890001 น.ส.จีราดา  พระจนัทร์แยม้
ชร.2130004/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890002 น.ส.ทิพยด์าพร  วิทยจิ์ตรกาล
ชร.2130005/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890007 น.ส.พนิดา  พนาอดิศยั
ชร.2130006/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890012 น.ส.จิรนนัท ์ สิทธิโสด
ชร.2130007/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890013 น.ส.วสิตา  สารสม
ชร.2130008/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890014 น.ส.สุดารัตน์  สนัรัมย์
ชร.2130009/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890018 น.ส.พรทิพา  แสงค า
ชร.2130010/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890019 น.ส.มาลี  เลิศภาษิต
ชร.2130011/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890021 น.ส.พนิดา  ศรีเจริญตา
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ชร.2130012/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890022 น.ส.ภทัรานิษฐ  แสนจนัทร์
ชร.2130013/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890023 น.ส.ราตรี  เกเยน็
ชร.2130014/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890024 น.ส.ปานทิพย ์ ปันทะนา
ชร.2130015/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890026 น.ส.พิมพช์นก  กิราวงค์
ชร.2130016/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890034 น.ส.สุปิยา  คีรีสิริมาศ
ชร.2130017/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890035 น.ส.กนัตป์วีร์  เกียรติกุลค  ารง
ชร.2130018/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890036 น.ส.ณฏัฐา  เชาวเ์ลขา
ชร.2130019/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890038 น.ส.แสงทยั  บุรีรักษส์กุล
ชร.2130020/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890039 น.ส.ภสัสร  บุรีรักษนิ์ติกุล
ชร.2130021/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890040 น.ส.จิตราพร  เชิดชยัมัน่
ชร.2130022/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890041 น.ส.สุวิมล  นนัเปียง
ชร.2130023/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890042 น.ส.มุทิตา  ทายา
ชร.2130024/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890043 วา่ท่ี ร.ต.หญิงรัตนพร  เช้ือเมืองพาน

ชร.2130025/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890044 น.ส.จนัทกานต ์ ศรีจนัทร์
ชร.2130026/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890045 น.ส.พจนีย ์ ทนนัไชย
ชร.2130027/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890050 น.ส.นนัทนา  ชะมือ
ชร.2130028/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890051 น.ส.สุมาลี  แยช่อกู่
ชร.2130029/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890053 น.ส.จุรีพร  ไชยชมพล
ชร.2130030/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890054 น.ส.กาญจนา  ปานพรม
ชร.2130031/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890062 น.ส.นนัทกานต ์ อินต๊ะปัด
ชร.2130032/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890067 น.ส.ปิยะวนั  ดิศานุวตัร
ชร.2130033/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890069 น.ส.ฑิมพิกา  สุกรณ์
ชร.2130034/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890070 น.ส.กญัญภิ์รมย ์ ขาวแสง
ชร.2130035/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890074 น.ส.จินตนา  มีสุข
ชร.2130036/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890078 น.ส.ศิริรัตน์  พิลนัค  า
ชร.2130037/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890084 น.ส.ทิพวรรณ  จนัทร์ค  า
ชร.2130038/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890086 นายณฐัดนยั  ใชยนต์
ชร.2130039/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890092 น.ส.กลัยา  มายึ
ชร.2130040/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890097 น.ส.วราทิพย ์ รักษาดี
ชร.2130041/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890098 น.ส.จุฑามาศ  ป้องปก
ชร.2130042/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890105 น.ส.สุนารี  ศรีหมอก
ชร.2130043/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890106 น.ส.จิตติมา  ธิมา
ชร.2130044/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890107 น.ส.นิตยา  สุยะ
ชร.2130045/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890108 น.ส.ขนิษฐา  เสียงดงั
ชร.2130046/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890114 น.ส.จุฑามาศ  ขดัน า
ชร.2130047/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890116 น.ส.นิตยา  สมค า
ชร.2130048/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890121 น.ส.วรารินทร์  บวันาค
ชร.2130049/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890123 น.ส.กฤษณา  วฒิุชา
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ชร.2130050/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890124 น.ส.วรรณภา  จ  าปาจี
ชร.2130051/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890130 น.ส.ณชัชา  เงินเยน็
ชร.2130052/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890131 น.ส.สุดาทิพย ์ ก๋าใจ
ชร.2130053/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890135 น.ส.เบญจรัตน์  คงอยู่
ชร.2130054/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890143 น.ส.สุพตัรา  ทนทาน
ชร.2130055/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890144 น.ส.ดวงกมล  อินสองใจ
ชร.2130056/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890145 น.ส.กนกพร  มะโนหาญ
ชร.2130057/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890147 น.ส.จรัสพร  จนัแปงเงิน
ชร.2130058/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890148 น.ส.พทัธ์ธีรา  พรมณะ
ชร.2130059/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 442805028 น.ส.เบญจวรรณ  สุตะวงค์
ชร.2130060/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 442890039 น.ส.พิมพิมล  ปูนนัท์
ชร.2130061/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 442890043 น.ส.ประกายดาว  ตา้วใจ
ชร.2130062/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 442890074 น.ส.ทศันีย ์ วงคม์ูล
ชร.2130063/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 442890075 น.ส.สรินยา  กะสิวรรณ์
ชร.2130064/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 442890076 น.ส.บุญฑริกา  บุญทา
ชร.2130065/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 442890079 น.ส.ทิพยสุ์ดา  ฟองสมุทร
ชร.2130066/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 442890087 น.ส.ชลธิชา  เขยหวัค  า
ชร.2130067/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 442890093 น.ส.กนกวรรณ  ธิโนชยั
ชร.2130068/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 442890094 น.ส.วนัวิสา  เทพวฒิุ
ชร.2130069/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890002 น.ส.เจนจิรา  กนัทะวงค์
ชร.2130070/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890003 น.ส.สิริรัตน์  ตัน๋เป้ีย
ชร.2130071/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890004 น.ส.ภาณุมาศ  ปวนมณี
ชร.2130072/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890006 น.ส.รัตนา  หม่อมเป้
ชร.2130073/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890007 น.ส.กมลชนก  พรมอินถา
ชร.2130074/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890011 น.ส.เมรินทร์  เต๋จ๊ะ
ชร.2130075/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890014 น.ส.แสงระวี  แรงจีนะ
ชร.2130076/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890015 น.ส.สุดาพร  ชยัวรกานต์
ชร.2130077/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890016 น.ส.ดวงแข  ชยัวงค์
ชร.2130078/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890017 นายเอกพล  กอ้นค า
ชร.2130079/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890026 น.ส.นฤมล  เตจ๊ะ
ชร.2130080/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890027 นางสาวิตรี  อินทะจกัร์
ชร.2130081/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890029 น.ส.พรพรรณ  มะณีวรรณ์
ชร.2130082/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890036 น.ส.ศศิธร  ต๊ะค  า
ชร.2130083/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890041 น.ส.กาญจนา  แถลงนิตย์
ชร.2130084/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890048 นางสายธาร  สารพิพฒัน์
ชร.2130085/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890049 น.ส.นนัทวนั  สมรูป
ชร.2130086/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890050 น.ส.สุพฒัตรา  ทวีจนัทร์
ชร.2130087/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890054 น.ส.สายฝน  สุกดี
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ชร.2130088/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890056 นางปุญณิศา  หอเมฆเจริญ
ชร.2130089/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890064 น.ส.อญัชลี  ยอดสุวรรณ
ชร.2130090/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890065 น.ส.ณฐัวรรณ  หม่ืนปัญญา
ชร.2130091/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890067 น.ส.พิมพ ์ เชอมือ
ชร.2130092/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890074 นายชยกฤต  ศิริจางคพฒันา
ชร.2130093/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890076 น.ส.นนัทภคั  พทุธสาร
ชร.2130094/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890078 น.ส.สินีนาถ  มะโนวร
ชร.2130095/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 442790004 นางพชัรีภรณ์  ไชยยา
ชร.2130096/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 551890007 น.ส.หน่ึงนที  อ้ึงจ  าเนียร
ชร.2130097/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890037 น.ส.ศิริรัตน์  ค  าใส
ชร.2130098/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561890133 น.ส.พรสินี  ชยัสมบติั
ชร.2130099/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 442890026 น.ส.สายฝน  ศรีวิชยั
ชร.2130100/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 442890061 น.ส.สิริญภธัฆ ์ ชวนคิด
ชร.2130101/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890021 นายพิเชษฐ์  ใจดี
ชร.2130102/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890025 น.ส.ชาลิสา  สุตะวงษ์
ชร.2130103/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890031 นายดนยั  ปงกาศ
ชร.2130104/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890038 นางวนัเพญ็  ค  าดี
ชร.2130105/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890044 นางนิศารัตน์  เปาวลัย์
ชร.2130106/2558 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 452890077 น.ส.นรินทร์รัตน์  ชุมภู
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