
ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  10/2562  วนัท่ี  15  สิงหาคม  2562 (อนุมติัผลการเรียน 18  กรกฎาคม  2562)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1130759/2562 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 521116078 น.ส.ชไมพร  ปัญญาเครือ
ชร.1130760/2562 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 561123019 นายไชยวฒัน์  วนัตานาม
ชร.1130761/2562 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 531128121 น.ส.ดวงกมล  ธรรมสอน
ชร.1130762/2562 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150065 นายฤทธิพงษ ์ นํ้าพ้ี
ชร.1130763/2562 ครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา 531132023 นายชยัรัตน์  ธุวะคาํ
ชร.1130764/2562 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161019 น.ส.ณฐัชนก  กอนตะวนั
ชร.1130765/2562 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161077 นายศุภากร  นาสี
ชร.1230061/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี 581417003 น.ส.นิรชา  วนัสา
ชร.1230062/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี 581417004 นายพทุธรัตน์  มาเยอะ
ชร.1230063/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี 581417005 น.ส.มณีนุช  ศรีเสนา
ชร.1230064/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี 581417018 น.ส.ศรัณยา  เชอมือ
ชร.1230065/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี 581417021 นายนนัทวฒัน์  ศรีตนั
ชร.1230066/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 581438021 น.ส.นิรินธนา  แกว้ใส
ชร.1230067/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 581438023 น.ส.นีราณฐั  แซ่กอ
ชร.1230068/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473006 น.ส.กาญจนา  ชิณพงษ์
ชร.1230069/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473013 น.ส.จุฑาพร  นนทแ์กว้
ชร.1230070/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473081 น.ส.สายฝน  กนัทะวงศ์
ชร.1230071/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการท่าอากาศยาน 581902017 นายอธิวฒัน์  ขนัแกว้
ชร.1230072/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจราจรทางอากาศ 581900004 น.ส.ชญานิศ  นิรชรกุล
ชร.1230073/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจราจรทางอากาศ 581901008 น.ส.ภทัรานิษฐ์  คงเพช็
ชร.1230074/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 581456010 น.ส.ชญัญา  คาํเจริญ
ชร.1230075/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418031 น.ส.กนกอร  ธะปาน
ชร.1230076/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 581413007 นายชนวีร์  แสนคาํลือ
ชร.1230077/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 581413017 นายธนณฐั  เรืองโชติ
ชร.1230078/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 581438038 น.ส.ศิริพร  เพญ็กาศ
ชร.1230079/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473030 น.ส.นราลิน  แสวงสวสัด์ิชยั
ชร.1230080/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473038 น.ส.แนน  อนานนท์
ชร.1230081/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473042 น.ส.ปรารถนา  ไพยราช
ชร.1230082/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473053 น.ส.เมทินี  สิทธิอภิเดช
ชร.1230083/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473061 น.ส.รุ่งภิวา  ยะแสง
ชร.1230084/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473091 น.ส.จิณห์วรา  วนาเกียรติสกุล
ชร.1230085/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจราจรทางอากาศ 581901005 นายสมเพชร  ศรีสวสัด์ิ
ชร.1230086/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 581456001 นายกฤติน  แดงจาํรูญ
ชร.1230087/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 581456003 นายณฐัพงศ ์ รุ่งโรจน์ถาวร
ชร.1230088/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418030 น.ส.อรยา  ปินใจหลา้
ชร.1230089/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418032 น.ส.เกวลิน  ไชยสาร
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ชร.1230090/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418037 น.ส.พรรณราย  ขุนคลี
ชร.1230091/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418040 น.ส.รัชดาภรณ์  สมมณา
ชร.1230092/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 551413061 นายภูมิปัญญา  คุณารูป
ชร.1230093/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 561413053 น.ส.พิมพพ์โยม  กาบวงั
ชร.1230094/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 571413001 นายกนกพล  สบบง
ชร.1230095/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 571413033 น.ส.ภาวิชญา  สุขทรัพย์
ชร.1230096/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 581413016 นายธนกฤษ  สุทา
ชร.1230097/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี 551417040 นายพิชชากร  โนมูล
ชร.1230098/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี 581417002 นายนพรัตน์  พนมพิบูล
ชร.1230099/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี 581417007 น.ส.ศศิธร  ละคาํมา
ชร.1230100/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี 581417010 น.ส.สุรัตวดี  สอนสุภาพ
ชร.1230101/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี 581417012 น.ส.อมรรัตน์  พนัพินิจ
ชร.1230102/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี 581417014 น.ส.กรรณิกา  ใสสม
ชร.1230103/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571420047 น.ส.อจัฉริยา  หน่อแกว้
ชร.1230104/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420005 นายกิตติภณ  เหมืองหมอ้
ชร.1230105/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420008 นายเกียรติศกัด์ิ  อุ่นนนัท์
ชร.1230106/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420016 นายชินวตัร  ไทยประคอง
ชร.1230107/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420025 น.ส.ธิติพร  ใจ๋ใจ
ชร.1230108/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420026 นายนพวิชญ ์ มหวงศ์
ชร.1230109/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420032 นายปฏิภาณ  พรมวิภา
ชร.1230110/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420034 นายปิยะราช  โรมพนัธ์
ชร.1230111/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420051 นายวชัรกร  สระสวย
ชร.1230112/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420052 น.ส.วิจิตรา  สนิทสตรี
ชร.1230113/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420055 นายวฒิุนนัท ์ อุ่นรินทร์
ชร.1230114/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420058 น.ส.ศิริรัตน์  ไชยทน
ชร.1230115/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420060 น.ส.สะแกวลัย ์ อุปจกัร์
ชร.1230116/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420063 น.ส.สุพรรษา  มุงเมือง
ชร.1230117/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420069 นายอภิสิทธ์ิ  ทวีคุณ
ชร.1230118/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420076 นายกานต ์ สิงห์ไชย
ชร.1230119/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 581420089 น.ส.อจัฉรา  เผ่าต๊ะใจ
ชร.1230120/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571438021 น.ส.เมวิกา  เมืองมา
ชร.1230121/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571438022 น.ส.ระพีภรณ์  ใจบุญ
ชร.1230122/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571438033 น.ส.สุธิดา  สุเช
ชร.1230123/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 581438002 น.ส.ก่ิงกาญจน์  ใจเป็ง
ชร.1230124/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 581438007 น.ส.ณฐักานต ์ แพทยช์ยัวงศ์
ชร.1230125/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 581438018 น.ส.ธีรารัตน์  ราวิชยั
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ชร.1230126/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 581438022 น.ส.นิศารัตน์  ราวิชยั
ชร.1230127/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 581438044 นายสุรชยั  ขาวนาขา
ชร.1230128/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 581438047 น.ส.อนุธิดา  เผ่ากนัทะ
ชร.1230129/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 581438048 น.ส.อญัชลี  คาํอินทร์
ชร.1230130/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 561463110 นายทรงวฒิุ  ยงัสุข
ชร.1230131/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 571463010 นายชลกานต ์ ทองเหล่ือม
ชร.1230132/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 571463033 นายพิเชษฐ์  วงศแ์อ
ชร.1230133/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473001 น.ส.กนกพร  สุปินะ
ชร.1230134/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473002 น.ส.กนกภรณ์  ไร่กนัทา
ชร.1230135/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473004 นายกฤษดา  กาละดี
ชร.1230136/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473007 น.ส.กาญจนาพร  อุ่นมูล
ชร.1230137/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473010 น.ส.จารุวรรณ  จนัตาวงค์
ชร.1230138/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473011 น.ส.จินตนา  ยนิดี
ชร.1230139/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473015 น.ส.ชนมนิ์ภา  เต็มสามารถ
ชร.1230140/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473017 น.ส.ช่อผกา  พรประทีปกุล
ชร.1230141/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473020 น.ส.ณฐัมล  คมแกว้
ชร.1230142/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473021 น.ส.ณฐัมล  จะแฮ
ชร.1230143/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473022 น.ส.ณฐัาพร  เลาต๋า
ชร.1230144/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473024 น.ส.ทกัษพร  กองวงศ์
ชร.1230145/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473026 น.ส.ทิฐินนัท ์ บุญทวีวฒัน์
ชร.1230146/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473027 นายธนโชค  พศูรี
ชร.1230147/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473028 นายธนิษฐ์  เขียวนิล
ชร.1230148/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473034 น.ส.นทัธมน  กานนั
ชร.1230149/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473035 น.ส.นนัทวนั  ศรีวนรัตน์
ชร.1230150/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473041 น.ส.ประภาพร  ปินนะสุ
ชร.1230151/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473044 น.ส.ปิยธิดา  วิริยะ
ชร.1230152/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473045 นายปิยวฒัน์  ประมะสุข
ชร.1230153/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473046 น.ส.พรสิริ  อิทธิกรรักษา
ชร.1230154/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473047 น.ส.พิชญา  เขียวดี
ชร.1230155/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473048 น.ส.เพญ็พิชชา  เทือกตา
ชร.1230156/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473049 น.ส.แพรวพราว  ไชยอุ่น
ชร.1230157/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473059 น.ส.รัตนาภรณ์  ถาวรทิพยส์กุล
ชร.1230158/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473060 น.ส.รุ่งทิวา  อุปนนัท์
ชร.1230159/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473062 น.ส.รุ่งรัศมี  อาจศตัรู
ชร.1230160/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473063 น.ส.วราภรณ์  เช้ืออุบล
ชร.1230161/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473066 น.ส.วิภวานี  อยูดี่
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ชร.1230162/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473067 น.ส.วิรดา  นาวงค์
ชร.1230163/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473068 น.ส.วิไลภรณ์  กา้งยาง
ชร.1230164/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473069 น.ส.ศศิ  อารีย์
ชร.1230165/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473071 น.ส.ศศิภา  บุญมา
ชร.1230166/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473076 น.ส.ศุภรัตน์  เจริญผลอาํไพ
ชร.1230167/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473077 น.ส.ศุภรัตณ์  ไชยวงค์
ชร.1230168/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473078 น.ส.สกาวเดือน  ดวงแกว้
ชร.1230169/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473085 น.ส.สุนนัทา  วรรณสอน
ชร.1230170/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473087 น.ส.สุภาภรณ์  แสงสุวรรณ์
ชร.1230171/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473088 น.ส.สุมาลี  โกมลโรจน์รัศมี
ชร.1230172/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473089 น.ส.สุมิตา  ฉตัรทอง
ชร.1230173/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473094 น.ส.อภิญญา  อินสาร
ชร.1230174/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473099 น.ส.อารียา  หตัถกอง
ชร.1230175/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473102 น.ส.อุบล  จะกอ
ชร.1230176/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 581473103 นายเอลีชา  เนาวโอภาส
ชร.1230177/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการท่าอากาศยาน 581900001 นายชวณฐั  โชติบูรณ์
ชร.1230178/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการท่าอากาศยาน 581902005 น.ส.เจียรไน  สุขแปง
ชร.1230179/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการท่าอากาศยาน 581902009 น.ส.พร้อมพร  อ่ิมสงวน
ชร.1230180/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการท่าอากาศยาน 581902011 น.ส.รัชฎากรณ์  บุญสุข
ชร.1230181/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการท่าอากาศยาน 581902013 น.ส.ศิรินนัท ์ นนทราษฎร์
ชร.1230182/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการท่าอากาศยาน 581902014 น.ส.สุภชัชา  แสนบุญมา
ชร.1230183/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการท่าอากาศยาน 581902015 น.ส.เอร่ี  โทมิยามา
ชร.1230184/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจราจรทางอากาศ 571901007 น.ส.รังสินี  สุนนัท์
ชร.1230185/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจราจรทางอากาศ 581901001 น.ส.กมลชนก  แสนแกว้
ชร.1230186/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจราจรทางอากาศ 581901002 น.ส.นุจรินทร์  สวา่งศรี
ชร.1230187/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจราจรทางอากาศ 581901007 น.ส.จุฬารัตน์  ปาระมี
ชร.1230188/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจราจรทางอากาศ 581901010 น.ส.คทัรียา  ตาดี
ชร.1230189/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต การจราจรทางอากาศ 581901011 น.ส.กนกวรรณ  ทรัพยสิ์น
ชร.1230190/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 571435012 นายบุญฤทธ์ิ  แสนใจ
ชร.1230191/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 581535009 นายปวริศ  จุมปา
ชร.1230192/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 591535002 นายจิรายธุ  เประดา
ชร.1230193/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 591535006 นายเพชรายธุ  พว่งสวา่ง
ชร.1230194/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 591535010 นายวโรดม  วงศช์ยั
ชร.1230195/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 591535013 นายสิทธิพงศ ์ กนัศรี
ชร.1230196/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 591535020 นายศุภณฐั  ดวงตา
ชร.1230197/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 591535023 นายวาติไกร  ตนักูล
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ชร.1230198/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 591535024 นายพิทกัษ ์ จอมเจดีย์
ชร.1230199/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยไีฟฟ้า 581467003 นายณฐันนท ์ เฉียบแหลม
ชร.1230200/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยไีฟฟ้า 591568007 นายพนัธุ์ศกัด์ิ  แสนอุม้
ชร.1230201/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 571456010 น.ส.วาริกา  ใจคาํมา
ชร.1230202/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 571418010 น.ส.ฉตัรสกาว  ดาวร่ืน
ชร.1230203/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418004 น.ส.กิตติยาภรณ์  ชุมภูพนัธ์
ชร.1230204/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418007 น.ส.ชีวนนัท ์ หม่ืนอินทร์
ชร.1230205/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418014 น.ส.พิมพิกา  ยอดคาํ
ชร.1230206/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418015 นายยยูา  นาคาซาโตะ
ชร.1230207/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418016 น.ส.รัชนีกร  ปุยคาํ
ชร.1230208/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418018 นายวชัรินทร์  ไอ่แสน
ชร.1230209/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418024 น.ส.สุภาพร  ขวญัยนื
ชร.1230210/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418033 น.ส.ชฎาพร  รินคาํ
ชร.1230211/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418036 น.ส.ปภาณิน  วงศใ์หญ่
ชร.1230212/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418041 น.ส.สลิลทิพย ์ ร้องขนัแกว้
ชร.1230213/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418042 น.ส.สุกญัญา  มรกต
ชร.1230214/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418043 น.ส.อตินุช  อินต๊ะเมา้
ชร.1230215/2562 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418044 น.ส.อภิญญา  เกตุรัตน์
ชร.1330161/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700123 น.ส.ปรารถนา  เมืองแสน
ชร.1330162/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700151 น.ส.มทันา  อาชอง
ชร.1330163/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700198 น.ส.ศรันยา  ใจเกษมสุขดีมาก
ชร.1330164/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700199 น.ส.ศศิณา  ชีหม่ือ
ชร.1330165/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700243 น.ส.อภิชญจิ์รา  ทวีเลิศสุนนัท์
ชร.1330166/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700268 น.ส.เสาวภาคย ์ แซ่เผิน
ชร.1330167/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749007 น.ส.กลัยรัตน์  ปริมา
ชร.1330168/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749017 น.ส.จิรพร  แยเบียว
ชร.1330169/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749038 นายณฐัชนน  ป้องแกว้
ชร.1330170/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749044 นายทวีเกียรติ  อุดปิน
ชร.1330171/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749063 น.ส.เนตรทราย  สุขสวสัด์ิ
ชร.1330172/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749123 นายสรวิชญ ์ ลวนคาํ
ชร.1330173/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749146 น.ส.อรอนงค ์ คาํปัน
ชร.1330174/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749154 น.ส.ฑิตยา  วรรณสุทธ์ิ
ชร.1330175/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749161 น.ส.กญัญาณฐั  จอมแปง
ชร.1330176/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749162 น.ส.กญัณพิชญ ์ จิรกิจคุณาวฒัน์
ชร.1330177/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749177 น.ส.นูรีฮะ  ดีมาตี
ชร.1330178/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750021 นายทนงเกียรติ  ดิพอ
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ชร.1330179/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750059 น.ส.สุนีย ์ ไพรบรรจง
ชร.1330180/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750060 น.ส.สุพรรษา  อาปู
ชร.1330181/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750023 น.ส.สวพร  สุวรรณกมล
ชร.1330182/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750042 น.ส.ภทัรานิษฐ์  เชอกอง
ชร.1330183/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753016 น.ส.กวินทรา  แสงคีรี
ชร.1330184/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753077 น.ส.เพช็ร  ชุ่มเยน็
ชร.1330185/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753082 น.ส.ภิลาวลัย ์ สุนนัต๊ะ
ชร.1330186/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753084 นายภูวดล  อุดทา
ชร.1330187/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753093 นายรัฐศาสตร์  โหวย่ยอื
ชร.1330188/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753099 นายวรพล  อินต๊ะยศ
ชร.1330189/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753103 นายวชัรา  ขวญัใจไพเราะ
ชร.1330190/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799015 น.ส.ณฐัฐินี  ปงไชยา
ชร.1330191/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799018 นายดิษฐพงศ ์ มาเยอะ
ชร.1330192/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799030 น.ส.นุจรีย ์ พิทยากิต
ชร.1330193/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799035 น.ส.เปรมกมล  ชา้งมูบ
ชร.1330194/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799041 น.ส.พิมพสุ์ภา  พรมเทศ
ชร.1330195/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799042 นายภานุเดช  มัง่มูล
ชร.1330196/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799049 น.ส.ลลิตา  สนัพวูนั
ชร.1330197/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799080 น.ส.นมิดา  โอนูม่า
ชร.1330198/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788003 น.ส.ญาสุมินทร์  เตา้หลาน
ชร.1330199/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788011 น.ส.พรทิพย ์ วงคก์นัทะ
ชร.1330200/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788018 นายอนุภทัร  สุปัญโญ
ชร.1330201/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788020 น.ส.รัตนจินต ์ จินดารัตน์
ชร.1330202/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788026 น.ส.เพญ็ทิพย ์ เร่ิมศรี
ชร.1330203/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 581732034 นายอลงักาญจน์  หมูแกว้
ชร.1330204/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 581755057 น.ส.ปานทิพย ์ ทิพนัธ์
ชร.1330205/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 581755078 น.ส.รัชฎาพร  แซ่ลี
ชร.1330206/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700059 น.ส.ณชัชา  แซพา
ชร.1330207/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700106 น.ส.นนัทิภา  ปลาส่วน
ชร.1330208/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700155 น.ส.กรณิตย ์ มาเยอะ
ชร.1330209/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700203 น.ส.ศิราพร  แกว้มะโน
ชร.1330210/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749013 น.ส.พณตัศศิตา  วิรุฬห์ภคัดี
ชร.1330211/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749015 น.ส.จินตนา  บุญทอง
ชร.1330212/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749056 น.ส.นรีกานต ์ สุขเจริญ
ชร.1330213/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749058 น.ส.นวพร  สายผสม
ชร.1330214/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749078 น.ส.พรมณี  สุเนติโกวิท
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ชร.1330215/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749112 น.ส.วิภาดา  คาํฟอง
ชร.1330216/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749119 น.ส.ศุภมาศ  แสงอรุณรักษ์
ชร.1330217/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749143 น.ส.อมรรัตน์  อินทะจกัร์
ชร.1330218/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749189 น.ส.ลกัษิกา  อุดสี
ชร.1330219/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749205 น.ส.ผกาวรรณ  ผาบปิจวงศ์
ชร.1330220/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750050 น.ส.วิสุตา  คูดิษฐาเลิศ
ชร.1330221/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750054 น.ส.ศิริพร  บาํรุงผดุงกิจ
ชร.1330222/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750068 น.ส.หสัยา  สุจา
ชร.1330223/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750094 น.ส.มณีรัตน์  ประสงคอ์มรชยั
ชร.1330224/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750006 น.ส.ชุติมา  อูแม
ชร.1330225/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753123 น.ส.สุกญัญา  แซ่ซง้
ชร.1330226/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753125 นายสุดยอด  ศรีสุวรรณ
ชร.1330227/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753128 น.ส.สุนีย ์ พาณิชยกิ์จอุดม
ชร.1330228/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753169 น.ส.รัตนา  เชอมือ
ชร.1330229/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764037 น.ส.สิริกานดา  สุภาวรารัตน์
ชร.1330230/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799022 นายธนากร  แกว้เพชรวงค์
ชร.1330231/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799027 น.ส.นงนภคั  อนนัตว์รัญํู
ชร.1330232/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799028 น.ส.นภาพร  แซ่เล่า
ชร.1330233/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799029 น.ส.นฤมล  จนัต๊ะ
ชร.1330234/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799085 น.ส.ปภาวดี  รัตนะธนโชค
ชร.1330235/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 581706103 น.ส.ณฐัธภรณ์  บา้นกลว้ย
ชร.1330236/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771012 นายจิรายทุธ  อ่ินแกว้
ชร.1330237/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771021 น.ส.ฐิติพร  ปรางคม์ณี
ชร.1330238/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771034 น.ส.นลินลกัษณ์  ปิจวงค์
ชร.1330239/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771053 น.ส.มณีนุช  ใบกาวิน
ชร.1330240/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771085 น.ส.ดาราวดี  ธิปละ
ชร.1330241/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788019 นายเอกชยั  ภมรวิจิตร
ชร.1330242/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี (ดนตรีสากล) 551732036 น.ส.เบญจมาศ  ทา้วลาน
ชร.1330243/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 581755054 น.ส.บุษบาวรรณ  สอนนอ้ย
ชร.1330244/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 581755072 น.ส.มณีรินทร์  ศรีวิราช
ชร.1330245/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 581755081 น.ส.วรวรรณ  อินต๊ะถา
ชร.1330246/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 581755130 น.ส.ธญัลกัษณ์  โมฆรัตน์
ชร.1330247/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 571700090 น.ส.ปรินณา  พรหมบุตร
ชร.1330248/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 571700125 นายเมธา  แซ่ล่อ
ชร.1330249/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700048 นายเจษฎา  โซภีผ่อง
ชร.1330250/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700066 น.ส.ณฐันรี  ธนูสาร
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ชร.1330251/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700097 น.ส.นฤมล  แป้นเจริญ
ชร.1330252/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700102 นายนฐัพล  แซ่เหอ
ชร.1330253/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700109 น.ส.นารี  แซ่ฝู่
ชร.1330254/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700116 น.ส.อณิกา  แชเมอ
ชร.1330255/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700128 นายธนกฤษ  ขนัคาํ
ชร.1330256/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700154 น.ส.มาลีวรรณ  แซ่หล่ี
ชร.1330257/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700166 น.ส.รุ่งนภา  เชอมือ
ชร.1330258/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700184 น.ส.วนัเพญ็  มาเยอะ
ชร.1330259/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700189 นายวิชยั  สนัติศิริไพบูลย์
ชร.1330260/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700210 นายสมชาติ  แซ่พา่น
ชร.1330261/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700217 น.ส.สนัธิลา  ขจรเกรียงไกร
ชร.1330262/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700225 น.ส.สุธิดา  มาเยอะ
ชร.1330263/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700257 น.ส.อมัพร  แซ่ล้ี
ชร.1330264/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700262 น.ส.อาํพร  นิพทัธ์สกุล
ชร.1330265/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700263 น.ส.อินทิรา  ชูแสง
ชร.1330266/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700270 นายดอย  พรคริสต์
ชร.1330267/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700293 น.ส.ทินารมภ ์ แซ่ล่อ
ชร.1330268/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700306 นายพงศพิ์ช  สืบสายโลหิต
ชร.1330269/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700314 นายลือชยั  เหลืองตรงกิจ
ชร.1330270/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700321 นายสมบติั  ปกรณ์กิตติรัตน์
ชร.1330271/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 571749025 นายฐณวรรษ  วฒิุธาดา
ชร.1330272/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 571749083 น.ส.สิริรัตน์  โอดโมะ๊
ชร.1330273/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749002 น.ส.กนกพร  หนองใจบุญ
ชร.1330274/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749003 น.ส.กมลลกัษณ์  กนัธะป้อง
ชร.1330275/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749005 นายกฤษดา  เกียรติมหาชยั
ชร.1330276/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749009 น.ส.กาญจนาพร  จนัทร์หน่อแกว้
ชร.1330277/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749016 น.ส.จินตนา  พ่ึงสุข
ชร.1330278/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749020 น.ส.จุฑารัตน์  มูลสาย
ชร.1330279/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749022 น.ส.จุฬาลกัษณ์  มาลยั
ชร.1330280/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749023 น.ส.เจนจิรา  เต็งปัน
ชร.1330281/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749027 น.ส.ชนิสรา  เข่ือนคาํแสน
ชร.1330282/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749028 น.ส.ชไมพร  จนัต๊ะวงศ์
ชร.1330283/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749032 น.ส.ชุติสรา  จนัแปงเงิน
ชร.1330284/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749035 น.ส.ฐิตินนัท ์ นรรัตน์
ชร.1330285/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749036 น.ส.ณฐักฤตา  วรรณมูล
ชร.1330286/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749039 นายณฐัพนธ์  นิธิโชติยานนัท์
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ชร.1330287/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749041 น.ส.ดวงหทยั  ศรีธิ
ชร.1330288/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749042 น.ส.ดาราพร  ปูดู
ชร.1330289/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749047 น.ส.ธนชัพร  วงศจ์นัทร์
ชร.1330290/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749048 น.ส.ธฤดี  ทนุกิจ
ชร.1330291/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749050 น.ส.ธญัจิรา  ปัญโญ
ชร.1330292/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749051 น.ส.ธญัวรัตน์  เฉียบแหลม
ชร.1330293/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749052 น.ส.ธิดา  จะทรี
ชร.1330294/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749053 น.ส.ธิดา  เลาอริยวงศ์
ชร.1330295/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749054 น.ส.นงนภสั  กญัชนะ
ชร.1330296/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749057 น.ส.นฤมล  สมควร
ชร.1330297/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749061 น.ส.นุชลี  ใจดี
ชร.1330298/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749065 น.ส.ปาลิตา  เปียงแล่
ชร.1330299/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749067 น.ส.ปทุมพร  จนัทร์หลวง
ชร.1330300/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749068 น.ส.ปภาดา  ดอนศิลา
ชร.1330301/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749069 น.ส.ปภิชนนัทญ์า  เม่อแลกู่
ชร.1330302/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749070 น.ส.ประภาพร  พิจารย์
ชร.1330303/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749073 น.ส.ปานตะวนั  แจง้คง
ชร.1330304/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749074 น.ส.ปาริชาต  บุญพา
ชร.1330305/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749075 นายปิญะวฒัน์  วิกาหะ
ชร.1330306/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749081 น.ส.พชัรินทร์  อินต๊ะเสนา
ชร.1330307/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749082 น.ส.พรรณิภา  ชยัชนะ
ชร.1330308/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749085 นายพีรพฒัน์  กองเกตุ
ชร.1330309/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749089 น.ส.ภทัรธมน  แซ่จ๋าว
ชร.1330310/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749090 น.ส.ภามินี  มาไกล
ชร.1330311/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749093 น.ส.มณีรัตน์  ศิริแสน
ชร.1330312/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749094 นายสุริยา  แซ่ซ่ง
ชร.1330313/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749096 น.ส.แยม  ศรีวงค์
ชร.1330314/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749098 น.ส.รัชนีกร  จนัต๊ะ
ชร.1330315/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749099 น.ส.รัญสิญา  กนัทะวงค์
ชร.1330316/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749100 น.ส.รัตติกาล  แกว้เกิดศรี
ชร.1330317/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749103 น.ส.รุจิรา  มาแกว้
ชร.1330318/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749104 น.ส.ลลิตา  ผาติลาภสกุล
ชร.1330319/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749107 น.ส.วราภรณ์  นะทอ
ชร.1330320/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749108 นายวชัรพงษ ์ โสมาสี
ชร.1330321/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749109 น.ส.วชัรีวรรณ  ไชยชะนะ
ชร.1330322/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749110 นายธนวนั  ดรัลธนัยกร
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ชร.1330323/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749111 น.ส.วาริกา  จาวศิริพงศ์
ชร.1330324/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749113 นายวีระวฒัน์  ชุมภูยาละ
ชร.1330325/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749114 นายศตวรรษ  คาํรังษี
ชร.1330326/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749116 น.ส.ศศิชา  หตัถกอง
ชร.1330327/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749121 นายศุภฤกษ ์ มาลาวิลาศ
ชร.1330328/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749126 น.ส.สิรีรัช  ธิลาใจ
ชร.1330329/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749127 น.ส.สุกญัญา  เมอแล
ชร.1330330/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749129 น.ส.สุชาดา  แซ่เอ๋ียว
ชร.1330331/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749130 น.ส.สุดารัตน์  ใจเก๋ียง
ชร.1330332/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749131 น.ส.สุนิศา  แสงอรุณ
ชร.1330333/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749132 น.ส.สุพตัรา  ธรรมชาติสุขใจ
ชร.1330334/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749133 น.ส.สุภารัตน์  ยวงอินแปลง
ชร.1330335/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749134 น.ส.สุภิชา  ฉิมพลี
ชร.1330336/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749135 น.ส.สุวรรณี  คาํภิยศ
ชร.1330337/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749139 นายอนุสรณ์  ชมภูชนะภยั
ชร.1330338/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749142 น.ส.อมรรัตน์  กนัทะวฒั
ชร.1330339/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749144 น.ส.อมลวรรณ  ชยัวร
ชร.1330340/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749147 น.ส.องัคณา  กลัยา
ชร.1330341/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749150 น.ส.อารีรัตน์  แลเชอะ
ชร.1330342/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749151 น.ส.อาเหมย  อายี
ชร.1330343/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749153 น.ส.อุไรพร  ศกัด์ิทอง
ชร.1330344/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749158 น.ส.สิริณฎัฐ์  อินต๊ะวิกุล
ชร.1330345/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749159 นายกรกฎ  สุพรรณนนท์
ชร.1330346/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749163 น.ส.กาญจนา  แซ่เบาะกู่
ชร.1330347/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749169 นายชนะชน  เมืองใจมา
ชร.1330348/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749170 น.ส.ชมพนุูช  บุญยนื
ชร.1330349/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749171 น.ส.ญาศุมินร์  ภิอาย
ชร.1330350/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749172 นายฐณพล  อารีย์
ชร.1330351/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749174 น.ส.ธญัชนก  ยาวิราช
ชร.1330352/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749176 น.ส.นิตยา  ปลีนารัมย์
ชร.1330353/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749184 น.ส.ภทัรพรรณ  สนัป่าแกว้
ชร.1330354/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749187 น.ส.รัตนมาตุ  สกุลนา
ชร.1330355/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749188 น.ส.ลลิตภทัร  อุดสี
ชร.1330356/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749190 น.ส.โศภิศร์ดา  พาแพร
ชร.1330357/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749193 น.ส.ศุภกานต ์ ไชยวงศ์
ชร.1330358/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749195 น.ส.สุดาพร  ชาคิ้ม
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ชร.1330359/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749197 น.ส.สุธิดา  ฐิตินนัทศ์รกุล
ชร.1330360/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749199 น.ส.สุวนนัต ์ นาคจรูญ
ชร.1330361/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 581749201 น.ส.อรภา  ธนาวฒิุกูร
ชร.1330362/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750004 น.ส.กาญจนาพร  สอนบุญมา
ชร.1330363/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750006 น.ส.จนัทรา  กระสานต์ิสุขธารา
ชร.1330364/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750007 น.ส.จนัทรารัตน์  จิณะไชย
ชร.1330365/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750009 น.ส.จุฑามาศ  มานาชิ
ชร.1330366/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750012 น.ส.ชนิกา  กอเจอ
ชร.1330367/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750015 น.ส.ฑิมพิกา  อินทร์วงศว์รรณ
ชร.1330368/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750017 น.ส.ณฐักานต ์ อยูนุ่่ม
ชร.1330369/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750020 น.ส.ดุจตะวนั  ชมวนา
ชร.1330370/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750022 นายนพพล  เรือนงาม
ชร.1330371/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750023 น.ส.นพมาศ  คาํลือ
ชร.1330372/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750024 น.ส.นราพร  แซ่เห้อ
ชร.1330373/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750025 น.ส.นฐัธิดา  บุญยงั
ชร.1330374/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750026 น.ส.เบญญาภา  ชลนารถ
ชร.1330375/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750027 น.ส.นิภาพร  พริมกานตก์ุล
ชร.1330376/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750030 นายปฏิภทัร  ยอดพรมแวน่
ชร.1330377/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750034 น.ส.ผกาวรรณ  ทวงัหาร
ชร.1330378/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750036 น.ส.พิชญาภา  มาลา
ชร.1330379/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750037 น.ส.มยรีุ  ตุนทราย
ชร.1330380/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750038 น.ส.มทัวนั  มัง่มา
ชร.1330381/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750041 นายเยง่ป๋อ  แซ่โซง้
ชร.1330382/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750042 น.ส.รวิพร  เนตรสวา่ง
ชร.1330383/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750043 น.ส.ระวีวรรณ  เมฆอากาศ
ชร.1330384/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750044 นายรัชชานนท ์ ไฝคาํ
ชร.1330385/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750048 น.ส.วชิรญาณ์  สุริยา
ชร.1330386/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750056 น.ส.สณชัชา  อุบลศรี
ชร.1330387/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750057 นายสรันย ์ แกว้หน่อ
ชร.1330388/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750063 น.ส.สุวชันนัท ์ คาํเงิน
ชร.1330389/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750065 น.ส.แสงซอน  นายพรม
ชร.1330390/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750066 น.ส.หม่ีซา  เฌอหม่ือ
ชร.1330391/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750072 น.ส.อมิตรา  ศรีวงค์
ชร.1330392/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750074 น.ส.อาตู่  มาเยอะ
ชร.1330393/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750078 น.ส.อารีรัตน์  สุดใจ
ชร.1330394/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750083 น.ส.ช่อผกา  อินปา
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ชร.1330395/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750084 น.ส.ณฐักลัยา  เช้ือเมืองพาน
ชร.1330396/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750089 น.ส.ปรียาพร  ใจแหลม
ชร.1330397/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750095 น.ส.วรรณศิริ  วงศสุ์ภา
ชร.1330398/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750102 น.ส.สุรีรัตน์  หาญยทุธ
ชร.1330399/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750106 น.ส.เมธาวี  ใจงามเท่ียงแท้
ชร.1330400/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750107 น.ส.กชพร  โนศรี
ชร.1330401/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750108 น.ส.เพญ็ผกา  ลงักาแกว้
ชร.1330402/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750109 น.ส.พิยะดา  วนัดี
ชร.1330403/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750110 น.ส.กาญจนาพร  วงคต่์อม
ชร.1330404/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750111 น.ส.พชัรพร  มะโนวรรณ์
ชร.1330405/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750112 น.ส.ทอฝัน  ขนัธวิชยั
ชร.1330406/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 581750113 น.ส.ปัณฑารีย ์ ทาสีเพชร
ชร.1330407/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 462750011 นายพทัธพงศ ์ พทุธพงศ์
ชร.1330408/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750003 น.ส.กานตธิ์ดาลี  ยกูวน
ชร.1330409/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750010 นายธีรพล  จินดาวิภูษิต
ชร.1330410/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750014 นายบวรวิทย ์ ใจแปง
ชร.1330411/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750016 น.ส.พทุธิดา  รัตนสงัข์
ชร.1330412/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750017 น.ส.มชัฌิมา  แก่นจนั
ชร.1330413/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750028 น.ส.อรุณี  บุญสุดประเสริฐ
ชร.1330414/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750032 น.ส.ชุติภา  ไพบูลย์
ชร.1330415/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750034 น.ส.ศศิธร  รัตนวรรณ
ชร.1330416/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750036 น.ส.หทยักานต ์ เขียวหลา้
ชร.1330417/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750037 นายสหชยั  ศรีจรัสคงสุข
ชร.1330418/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750038 นายภสักร  บวัแกว้
ชร.1330419/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750039 น.ส.แพร  สะโง้
ชร.1330420/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750040 น.ส.อภิญญา  สุภาเยน็
ชร.1330421/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750043 น.ส.แววตา  เชียงกนัทา
ชร.1330422/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 582750044 Miss Suchen  Huang
ชร.1330423/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753001 น.ส.กนกกร  ราษฏร์พิทกัษ์
ชร.1330424/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753002 น.ส.กนกทิพย ์ นามวงศ์
ชร.1330425/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753003 น.ส.กมลทิพย ์ ดวงศรี
ชร.1330426/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753004 น.ส.กมลเนตร  นกัรบไพร
ชร.1330427/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753005 น.ส.กมลรัตน์  คาํลือ
ชร.1330428/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753006 น.ส.กมลลกัษณ์  หลา้กาศ
ชร.1330429/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753007 น.ส.กรรณิการ์  จนัทร์เต็ม
ชร.1330430/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753009 นายกลยทุธ์  สหเจริญชยั
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ชร.1330431/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753017 นายเกียรติชยั  ต๊ะฤทธ์ิ
ชร.1330432/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753018 น.ส.แกว้ขวญั  จนัทรคีรี
ชร.1330433/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753019 น.ส.โกลญัญา  คาํมะนาม
ชร.1330434/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753021 น.ส.จริยา  ปัญจบุศย์
ชร.1330435/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753023 น.ส.จิณห์นิภา  รวมสุข
ชร.1330436/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753024 น.ส.จินตนา  สีเขม้
ชร.1330437/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753027 น.ส.ชาลิสา  เข่ือนแกว้
ชร.1330438/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753043 น.ส.ธนทัศนนัท ์ ทาแกง
ชร.1330439/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753044 น.ส.ธนาภรณ์  ไชยวฒิุ
ชร.1330440/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753045 น.ส.ธญัญาเรศ  จนัทาพนู
ชร.1330441/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753047 น.ส.ธิดารัตน์  คาํทา
ชร.1330442/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753048 น.ส.ธิดารัตน์  บุราณ
ชร.1330443/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753051 นายนพรัตน์  รักเรียน
ชร.1330444/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753054 น.ส.นนัทกานต ์ ศรีตอน
ชร.1330445/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753055 น.ส.นารี  แซ่จาง
ชร.1330446/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753059 นายประทิน  วนัชยั
ชร.1330447/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753062 น.ส.ปรียนนัท ์ เลเชอ
ชร.1330448/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753063 น.ส.ปรียานนท ์ เช้ือเขียว
ชร.1330449/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753064 น.ส.ปลายฟ้า  กลา้เกิด
ชร.1330450/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753071 น.ส.พชัรินทร์  เยน็ใจ
ชร.1330451/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753072 น.ส.พชัรี  นามแสง
ชร.1330452/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753075 น.ส.พิมพอ์ปัสร  ลีบญัญติัสกุล
ชร.1330453/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753078 น.ส.แพรทอง  เทพเท่ียง
ชร.1330454/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753081 น.ส.ภทัราภรณ์  รูปงาม
ชร.1330455/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753088 น.ส.เมธาวี  ปัญญา
ชร.1330456/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753102 น.ส.วราภรณ์  พทุธวงค์
ชร.1330457/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753104 น.ส.วนันิภา  ทรงปรีดีกุล
ชร.1330458/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753105 น.ส.วาสิฏฐี  สินสวา่ง
ชร.1330459/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753108 น.ส.ศิริขวญั  จนัพฤกษ์
ชร.1330460/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753109 น.ส.ศิริญญา  แซ่มวั
ชร.1330461/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753110 น.ส.ศิริพร  บุญเลิศ
ชร.1330462/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753117 นายสรัล  ทิพยม์ณีทวีกุล
ชร.1330463/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753118 น.ส.สโรชา  ตาก่ิมนอก
ชร.1330464/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753120 น.ส.สาวิตรี  จอมบุญเรือง
ชร.1330465/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753121 นายสิทธิชยั  ภูผาทรัพยมี์ชยั
ชร.1330466/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753122 น.ส.สิรีธร  จนัทาพนู
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1330467/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753134 น.ส.อนญัญา  แซ่ยา้
ชร.1330468/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753136 น.ส.อภิญญา  ปันแดง
ชร.1330469/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753137 น.ส.อรชร  ชนาภทัรภูดินนัท์
ชร.1330470/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753138 น.ส.อรยา  สกุลกิตติวงศ์
ชร.1330471/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753146 น.ส.เกตุวดี  ดีนาน
ชร.1330472/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753148 Miss Pu  Xin
ชร.1330473/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753156 น.ส.ณฐัพร  คาํรังษี
ชร.1330474/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753161 น.ส.นชัชา  ม่วงทอง
ชร.1330475/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753164 น.ส.ปิยนสั  ตาสี
ชร.1330476/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753165 น.ส.พรธีรา  กาต๊ิบ
ชร.1330477/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753166 น.ส.พชัรี  รัตนประภา
ชร.1330478/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753168 น.ส.เมธาวี  คาํบุญเรือง
ชร.1330479/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753170 น.ส.รัตนาภรณ์  อินต๊ะเนตร
ชร.1330480/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753171 น.ส.วิราภรณ์  -
ชร.1330481/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753173 น.ส.สิริมาศ  ขนัคาํ
ชร.1330482/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753174 น.ส.สุทธิดา  หอมดี
ชร.1330483/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 581753177 น.ส.อานาณี  จะนะ
ชร.1330484/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753202 Mr.Su  Haoyuan
ชร.1330485/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753203 Miss Shen  Tingyu
ชร.1330486/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753204 Miss Wang  Yumei
ชร.1330487/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753205 Miss Xiong  Mingfang
ชร.1330488/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753206 Miss Zhu  Yanyuping
ชร.1330489/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753207 Miss Liu  Jin
ชร.1330490/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753208 Miss Duan  Lyuchang
ชร.1330491/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753209 Miss Chen  Rui
ชร.1330492/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753210 Miss Li  Qiuling
ชร.1330493/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753211 Miss Ma  Lidan
ชร.1330494/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753212 Miss Li  Xinyue
ชร.1330495/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753213 Miss Chen  Peixin
ชร.1330496/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753214 Mr.Fu  Yuning
ชร.1330497/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753215 Mr.Li  Mi
ชร.1330498/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753217 Miss Dai  Ruixian
ชร.1330499/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753218 Miss Shi  Yingmin
ชร.1330500/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753219 Miss Li  Hanlin
ชร.1330501/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753221 Miss Chen  Tingxi
ชร.1330502/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753222 Miss Chen  Xiuying
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  10/2562  วนัท่ี  15  สิงหาคม  2562 (อนุมติัผลการเรียน 18  กรกฎาคม  2562)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1330503/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753223 Miss Peng  Qingyun
ชร.1330504/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753225 Miss Chen  Yidan
ชร.1330505/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753226 Miss Zhang  Yangfei
ชร.1330506/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753227 Miss Duan  Siyu
ชร.1330507/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753229 Miss Gao  Zufang
ชร.1330508/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753230 Miss Chen  Xiaowen
ชร.1330509/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 561764098 นายนิธิศ  สมัพนัธสิทธ์ิ
ชร.1330510/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764001 นายกฤตพจน์  นุธรรม
ชร.1330511/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764008 น.ส.ชญานนัท ์ ระจนั
ชร.1330512/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764009 น.ส.ชนิกานต ์ จอมวงศ์
ชร.1330513/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764014 น.ส.ณฐัริกา  พรมมา
ชร.1330514/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764015 นายทนงศกัด์ิ  ศรีทองจนัทร์
ชร.1330515/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764018 นายธีรพงศ ์ กอ้นศิลา
ชร.1330516/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764019 นายนฤพล  เตชะนนัท์
ชร.1330517/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764020 น.ส.นารี  เกษตรโสภาพนัธ์
ชร.1330518/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764021 น.ส.เบญจมาศ  หอมหวาน
ชร.1330519/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764022 น.ส.เบญจวรรณ  ลวนคาํ
ชร.1330520/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764023 น.ส.ปนดัดา  มีอิสระ
ชร.1330521/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764024 น.ส.ปราณี  อาส่า
ชร.1330522/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764025 น.ส.เปรมฤทยั  กนัขดั
ชร.1330523/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764029 น.ส.รัชดาพร  มัน่คาํ
ชร.1330524/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764032 นายวิษณุ  มะลิวนั
ชร.1330525/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764033 น.ส.ศลิษา  ใจเป็ง
ชร.1330526/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764035 น.ส.สาวิตรี  ประวิง
ชร.1330527/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764036 น.ส.สิทธิพร  อินเทพ
ชร.1330528/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764038 น.ส.สุนนัทา  พระวงศค์าํ
ชร.1330529/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764040 น.ส.สุลิตา  เตชะวงค์
ชร.1330530/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764041 นายอภินทัธ์  สุขเจริญ
ชร.1330531/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764042 นายอรรถพงษ ์ ภู่ประเสริฐ
ชร.1330532/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764045 น.ส.รัตน์กมล  จนัทร์ฝ้ัน
ชร.1330533/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764046 น.ส.สุทธิดา  ใจเยน็
ชร.1330534/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764048 น.ส.กมลพรรณ  ก่ิงพาล
ชร.1330535/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764052 น.ส.พรพิมล  ดวงมณี
ชร.1330536/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764053 น.ส.รัตติกาล  กิตตินภาพงษ์
ชร.1330537/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764059 น.ส.มนสันนัท ์ ดวงทา
ชร.1330538/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 581764060 น.ส.กมลทิพย ์ กนัทะมา
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1330539/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 561702039 นายวิศรุต  ดวงสนิท
ชร.1330540/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 571702038 น.ส.ชลธิชา  ปันชาติ
ชร.1330541/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702028 นายญาณวิทย ์ พรมจนัทร์
ชร.1330542/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702037 น.ส.ณฐัลดัดา  เวย่แม
ชร.1330543/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702047 น.ส.ธญัญา  อุดมไพศาลศกัด์ิ
ชร.1330544/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702053 นายธีรัช  กออาํไพ
ชร.1330545/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702141 นายจกัรพนัธ์  แสนหลาน
ชร.1330546/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702153 นายธนกร  จินดาคาํ
ชร.1330547/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702154 นายธนพล  ปัญจบุรี
ชร.1330548/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702155 นายธนชั  ใจเคล่ือน
ชร.1330549/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702156 นายธวชัชยั  เงือกงาม
ชร.1330550/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702161 นายพงศธ์ร  เสาร์สุวรรณ
ชร.1330551/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702167 นายวทัธิกร  จุติกิต์ิเดชา
ชร.1330552/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702174 นายสิทธิโชค  ชาติเวียง
ชร.1330553/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 432702023 พ.อ.อ.ปองพล  บุราณ
ชร.1330554/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 582702008 นายธีระพล  กา้งออนตา
ชร.1330555/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 582702010 นายปิยพงศ ์ ภู่ประเสริฐ
ชร.1330556/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 582702012 น.ส.ภทัรนนัท ์ พรชยัรุ่งจรัส
ชร.1330557/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 582702016 น.ส.รัตติยา  เข่ือนเพชร
ชร.1330558/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 582702019 นายวรายศ  ชยัชนะ
ชร.1330559/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 582702029 น.ส.อจัฉราพร  คลองชยั
ชร.1330560/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ 571767009 น.ส.ณฐักาญจน์  พนัธ์สถิตย์
ชร.1330561/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ 571767037 น.ส.อรอุมา  ศรีเจริญ
ชร.1330562/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799002 น.ส.กาญจนา  สีแกว้
ชร.1330563/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799005 นายเกริกกริช  ทองอ่อน
ชร.1330564/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799021 นายธนวฒัน์  วงคอ์า้ย
ชร.1330565/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799025 นายธีร์จุฑา  อินต๊ะก๋อง
ชร.1330566/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799033 น.ส.ปริสสิลลา  ไกรยวงษ์
ชร.1330567/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799038 น.ส.พชัราภรณ์  แกว้สี
ชร.1330568/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799047 น.ส.รัตนา  นายหวา่ง
ชร.1330569/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799051 น.ส.วรรณี  แซ่เฒ่า
ชร.1330570/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799053 น.ส.วราภรณ์  มูลธิจนัทร์
ชร.1330571/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799054 น.ส.วิชชุดา  มาเยอ
ชร.1330572/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799055 น.ส.วิภาวดี  สร้างใบศรี
ชร.1330573/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799058 น.ส.สุรียม์าศ  หอมนาน
ชร.1330574/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799062 น.ส.อนญัญา  ฟุ้งเฟ่ือง
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1330575/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799069 นายพสักร  จีระยา
ชร.1330576/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799074 น.ส.ชนาภา  ชมชอบธรรม
ชร.1330577/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799076 นายไชยวฒัน์  หนัทนนท์
ชร.1330578/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799078 น.ส.ทอฝัน  บุญเทพ
ชร.1330579/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799079 นายธีรจิตร  ทองมี
ชร.1330580/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799087 น.ส.ปิยลกัษณ์  ใกลแ้สงธรรม
ชร.1330581/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799088 นายเปรมศกัด์ิ  ใจกวา้ง
ชร.1330582/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799090 น.ส.ภคัจิรา  ทาราทิพย์
ชร.1330583/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799095 น.ส.อมินตา  พรหมรักษ์
ชร.1330584/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 581710002 น.ส.วราพร  พิมลเลิศมงคล
ชร.1330585/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 581710003 Miss Zhou  Mingzhu
ชร.1330586/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 581710005 Miss Li  Weiran
ชร.1330587/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 581710010 Mr.Chen  Weilong
ชร.1330588/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 581701003 Mr.Yang  Zhirong
ชร.1330589/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 591701003 Miss Tian  Chunhua
ชร.1330590/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 591701004 Miss Chen  Zirong
ชร.1330591/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701201 Miss Ma  Xueyan
ชร.1330592/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701202 Miss Yang  Xue
ชร.1330593/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701203 Miss Huang  Yanshu
ชร.1330594/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701204 Miss Wang  Yan
ชร.1330595/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701205 Miss Li  Yanju
ชร.1330596/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701206 Miss Li  Xueqin
ชร.1330597/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701207 Miss Man  Xuefang
ชร.1330598/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701208 Miss Song  Yanhong
ชร.1330599/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701209 Miss Fan  Dongmei
ชร.1330600/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701210 Miss Wei  Yonghua
ชร.1330601/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701211 Miss Wang  Yu
ชร.1330602/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701212 Miss Cai  Luxia
ชร.1330603/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701213 Mr.Yang  Guowei
ชร.1330604/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701214 Miss Cui  Qian
ชร.1330605/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701215 Miss Yang  Xian
ชร.1330606/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701216 Miss Jiang  Xiaoyu
ชร.1330607/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701217 Mr.Li  Derong
ชร.1330608/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701218 Miss Yang  Xiaohua
ชร.1330609/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701219 Miss Chai  Fang
ชร.1330610/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701220 Miss Zhang  Hui
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ชร.1330611/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701221 Miss Yang  Jinrui
ชร.1330612/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701222 Miss Duan  Wenlin
ชร.1330613/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701223 Miss Sun  Panqing
ชร.1330614/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701224 Miss Li  Fan
ชร.1330615/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701225 Miss Yang  Lu
ชร.1330616/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701226 Miss Li  Mengting
ชร.1330617/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701227 Miss Xie  Yuqi
ชร.1330618/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701228 Miss Tang  Yan
ชร.1330619/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701229 Miss Li  Jinfeng
ชร.1330620/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701230 Miss Shi  Chunhua
ชร.1330621/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701231 Miss Zi  Yunhan
ชร.1330622/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701232 Miss Bi  Zhixue
ชร.1330623/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701233 Miss Bai  Lan
ชร.1330624/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701234 Miss A  Lina
ชร.1330625/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701235 Miss Li  Yuzhou
ชร.1330626/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701236 Miss Li  Qian
ชร.1330627/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701011 Mr.Wei  Xinhua
ชร.1330628/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701013 Miss Cai  Rui
ชร.1330629/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701014 Miss Jiang  Yingna
ชร.1330630/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701015 Miss Li  Guilian
ชร.1330631/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701016 Miss Li  Lingyu
ชร.1330632/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701021 Mr.Kun  Xiang
ชร.1330633/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701022 Miss Ru  Xianjin
ชร.1330634/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731001 นายมานพ  ชยับวัคาํ
ชร.1330635/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731003 นางฐิติรัตน์  เรวรรณ์
ชร.1330636/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731004 นางศรีพรรณ  รัตนจางวาง
ชร.1330637/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731005 นายสนัตณ์รงค ์ วีระชาติ
ชร.1330638/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731006 นายณรงค ์ ราชเปียง
ชร.1330639/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731007 นายจตุภทัร  เทพมูล
ชร.1330640/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731008 น.ส.รัตนาภรณ์  ซางสุภาพ
ชร.1330641/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731010 นายเลอสนัต ์ บุญเลิศ
ชร.1330642/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731011 นางพรทิพย ์ เจนตระกูล
ชร.1330643/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731012 นางณฐมน  จนัริยา
ชร.1330644/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731013 นายกิตชนพงศ ์ อินต๊ะมูล
ชร.1330645/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731014 นายประเสริฐ  มะหิทธิ
ชร.1330646/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731015 นายธีรพงศ ์ วนังาม
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ชร.1330647/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731016 นายภทัรพงษ ์ นยัต๊ิบ
ชร.1330648/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731017 นายรังสรรค ์ ไชยพฒุ
ชร.1330649/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการการบริหารทอ้งถ่ิน 602731205 นายณฐักร  นนัต๊ะรัตน์
ชร.1330650/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต กราฟิกดีไซน์ 561768005 นายไพรัตน์  ดุลยภาพนิตินาถ
ชร.1330651/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต กราฟิกดีไซน์ 571768045 น.ส.จิดารัตน์  หงษท์อง
ชร.1330652/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 581706017 น.ส.ขณิชา  กนัธิกา
ชร.1330653/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 561771049 นายนิพนธ์  ธรรมสาร
ชร.1330654/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 571771008 นายชยัวฒัน์  เทพวงค์
ชร.1330655/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771002 น.ส.กชพร  กางมนั
ชร.1330656/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771004 น.ส.กาญจนาพร  ธรรมลี
ชร.1330657/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771007 นายโกวิท  ศรีอ่อน
ชร.1330658/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771010 นายจกัรพนัธุ์  อินต๊ะใหม่
ชร.1330659/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771011 น.ส.จนัทร์ทิพย ์ วิภาสธวชั
ชร.1330660/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771015 น.ส.ชนนิกานต ์ ปอกบุญเรือง
ชร.1330661/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771016 น.ส.ชนญัชิดา  เจริญสุข
ชร.1330662/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771019 น.ส.ชามาภีมฐิติ  วงัวงค์
ชร.1330663/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771023 นายณฐพล  ศรีพลาวฒัน์
ชร.1330664/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771026 นายณฐัวฒิุ  บา้นเป้า
ชร.1330665/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771028 น.ส.ณิชาภทัร  แดงขา
ชร.1330666/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771029 นายถิรวฒัน์  บุตรจา
ชร.1330667/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771032 นายธนกฤต  ขวาเมืองพาน
ชร.1330668/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771035 นายนทัธพงศ ์ พิสยัเลิศ
ชร.1330669/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771038 น.ส.บณัฑิตา  ใจสม
ชร.1330670/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771039 น.ส.ปภสัสร  เฉพาะธรรม
ชร.1330671/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771044 น.ส.พรรณราย  เพง็มะเริง
ชร.1330672/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771045 น.ส.พชัรินทร์  ปัญญาเสน
ชร.1330673/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771046 น.ส.พชัรี  วงัแกว้
ชร.1330674/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771047 น.ส.พทัธ์ธีรา  ใจยม
ชร.1330675/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771048 น.ส.พิชญา  ตะติ
ชร.1330676/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771050 น.ส.พิรานนัท ์ ดวงใส
ชร.1330677/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771051 น.ส.ภทัราภรณ์  ศรีเศษพิมพ์
ชร.1330678/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771054 น.ส.มนทกาล  มีโพธ์ิ
ชร.1330679/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771055 น.ส.รัตติกาล  กสิวรรณ์
ชร.1330680/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771056 น.ส.รัตนาพร  ปิจวงค์
ชร.1330681/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771057 นายวทญัํู  แปงใจ
ชร.1330682/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771060 น.ส.ศศิวิมล  ดวงแกว้
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ชร.1330683/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771066 นายสมศกัด์ิ  ปะแอ
ชร.1330684/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771069 น.ส.สินีนาถ  เข่ือนเพช็ร์
ชร.1330685/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771070 น.ส.สุพชัรี  ตัน๋เอย้
ชร.1330686/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771074 น.ส.อรทยั  ทา้วอินต๊ะ
ชร.1330687/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771076 น.ส.อารีรัตน์  มนเทียร
ชร.1330688/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771077 นายเอกพนัธ์  พรรุ่งแสงกุล
ชร.1330689/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771079 นายกนกศกัด์ิ  วงศใ์หญ่
ชร.1330690/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771082 น.ส.เจนจิรา  ธิมา
ชร.1330691/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771086 น.ส.ทิพานนั  จนั
ชร.1330692/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771087 น.ส.ทิวาพร  กนัทะมา
ชร.1330693/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771089 น.ส.พิมพว์ลญัช์  เพียรศิริ
ชร.1330694/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771094 นายเอกรินทร์  บุญสูง
ชร.1330695/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581771095 นายจนัทร์  ทองคาํ
ชร.1330696/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788001 นายกิตติธร  เวียงบรรพต
ชร.1330697/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788004 น.ส.ดวงพร  เชอมือกู่
ชร.1330698/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788006 น.ส.ททรีรัตน์  เจนใจ
ชร.1330699/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788012 น.ส.พิชาภรณ์  ศิริภกัด์ิ
ชร.1330700/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788013 น.ส.วรัญญา  ตาบุญ
ชร.1330701/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788021 น.ส.กาญจนาพร  ชยัเมือง
ชร.1330702/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788022 น.ส.กาญจนี  หอมระร่ืน
ชร.1330703/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 581788024 น.ส.ทิพยรัตน์  สุดาเดช
ชร.1330704/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 561732017 นายณฐัวฒิุ  พรมเกษา
ชร.1330705/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 561732032 นายสิงหนาท  บุญยงค์
ชร.1330706/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 561732061 นายภูสิทธ์ิ  ทะนุธาํรงศิลป์
ชร.1330707/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 571732025 นายนฐัพงษ ์ เจริญ
ชร.1330708/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 571732026 นายนิรันดร์ฤทธ์ิ  เงางาม
ชร.1330709/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 571732032 น.ส.พลอยไพลิน  พรมมา
ชร.1330710/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 571732033 น.ส.พฒัน์รพี  เฉลิมพงศช์ยั
ชร.1330711/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 571732050 นายอรรถพล  คีรีรัตน์กมล
ชร.1330712/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 581732010 น.ส.นนัทพร  เทียนทอง
ชร.1330713/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 581732012 นายประสิทธ์ิ  เกสรนวสิน
ชร.1330714/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 581732021 นายวทญัํู  วนัจนัทร์
ชร.1330715/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 581732028 นายสหรัฐ  เมืองงาม
ชร.1330716/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 581732042 น.ส.จิตรลดา  สอสุธรรม
ชร.1330717/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 571781027 น.ส.ดารีณี  เทพวงค์
ชร.1330718/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 571781067 นายยทุธพงศ ์ ล้ีฮ่วน
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  10/2562  วนัท่ี  15  สิงหาคม  2562 (อนุมติัผลการเรียน 18  กรกฎาคม  2562)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1330719/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 581781113 นายพงศนิ์ธิป  ลิขิตธนธรรม
ชร.1330720/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601881001 นายครองศกัด์ิ  สุทธิแสน
ชร.1330721/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601881004 นายณฐัธกร  ตาก๋า
ชร.1330722/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601881007 น.ส.จนัจิรา  สมฟองทอง
ชร.1330723/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวฒันธรรม 581707002 น.ส.จิรัชญา  ถ่ินสุข
ชร.1330724/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวฒันธรรม 581707003 นายธนกร  โวหาร
ชร.1330725/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวฒันธรรม 581707005 นายพนัธกานต ์ จนัตา
ชร.1330726/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวฒันธรรม 581707006 น.ส.พิมลวรรณ  สุภายอง
ชร.1330727/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวฒันธรรม 581707009 น.ส.วรรณิภา  ขดัเรือน
ชร.1330728/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวฒันธรรม 581707010 นายศิวกร  ศรีคาํภา
ชร.1330729/2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวฒันธรรม 581707011 นายนิพิฐพนธ์  โนจา
ชร.1430002/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479056 น.ส.ศิริพร  คาํเรือง
ชร.1430003/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม 561478004 นายทกัษด์นยั  ไทรรอดรุ่ง
ชร.1430004/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 561479005 น.ส.กีรติ  ลดัดาวงศ์
ชร.1430005/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479008 น.ส.เกศชนก  วงศง์าม
ชร.1430006/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479012 น.ส.จนัทร์ต๊ิบ  อินคาํ
ชร.1430007/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479013 นายจิรพงศ ์ หมุดใจ
ชร.1430008/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479015 นายเฉลิมวฒิุ  ขนัทะรักษ์
ชร.1430009/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479016 น.ส.ชนญัชิดา  สุขศรี
ชร.1430010/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479021 นายถนดักิจ  ทะนนัไชย
ชร.1430011/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479024 นายเทพวสนัต ์ จุมผา
ชร.1430012/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479025 นายธนวตัน์  ขลุ่ยประเสริฐ
ชร.1430013/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479026 น.ส.ธนารีย ์ กญัชนะ
ชร.1430014/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479027 นายธาตวากร  บวัตูม
ชร.1430015/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479030 นายปรัชญ ์ มาระดา
ชร.1430016/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479038 น.ส.พินญา  นามเวียง
ชร.1430017/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479039 น.ส.เพญ็ศรี  ลีลาคีรีรักษ์
ชร.1430018/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479046 น.ส.รุ่งทิวา  ปงกนัคาํ
ชร.1430019/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479047 นายฤทธิเดช  ฝ้ันบุญยนื
ชร.1430020/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479049 นายวงศกร  ขนัทะ
ชร.1430021/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479050 น.ส.วรรณภา  โพธ์ิรัตน์
ชร.1430022/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479054 นายวฒิุชยั  ลึกดี
ชร.1430023/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479060 นายสุธิพงษ ์ ปิงหลัง่
ชร.1430024/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479062 นายสุรศกัด์ิ  ยศแผ่น
ชร.1430025/2562 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 571479080 น.ส.พชัรา  สุทธสม
ชร.1530008/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 582772027 นายทตัเทพ  เดชบุญญฤทธ์ิ
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1530009/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772001 น.ส.กมลชนก  บ่อศรี
ชร.1530010/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772003 นายกฤษณะ  กา้งออนตา
ชร.1530011/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772006 น.ส.กาญจนา  ใจมีมนั
ชร.1530012/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772007 น.ส.กาญจนา  หะวนั
ชร.1530013/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772011 นายกิตติพงษ ์ บวับาล
ชร.1530014/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772013 นายเกริกฤทธ์ิ  จิตปัญญาธรรม
ชร.1530015/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772016 น.ส.ขวญัจิรา  ทาทอง
ชร.1530016/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772017 นายขวญัชยั  เกาะแกว้
ชร.1530017/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772020 นายจกัรกริช  ปิจวงค์
ชร.1530018/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772022 นายจกัรกฤษณ์  วงศย์ดื
ชร.1530019/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772028 น.ส.จุฬาลกัษณ์  ไกวลัรุ่งพิพฒัน์
ชร.1530020/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772030 น.ส.เจนจิรา  วิฑูรย์
ชร.1530021/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772034 น.ส.ชวิศา  ไชยธรรม
ชร.1530022/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772037 นายเชิดชยั  กมลสงัข์
ชร.1530023/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772042 น.ส.ณฏัฐณิชา  ยบุลภาค
ชร.1530024/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772046 น.ส.ณฐัมน  พะชิ
ชร.1530025/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772047 น.ส.ณฐัมล  วงคฟ์ู
ชร.1530026/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772048 นายณฐัวฒิุ  เวียงชยั
ชร.1530027/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772053 นายเดโชพล  สุภาษา
ชร.1530028/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772056 น.ส.ทกัษพร  ต๊ะวงค์
ชร.1530029/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772058 นายธงชยั  แซ่ว้ือ
ชร.1530030/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772061 นายธนพล  วงคส์าหนอ้ย
ชร.1530031/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772065 น.ส.ธนาภรณ์  คาํภูษา
ชร.1530032/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772069 นายธราธาร  ทิพยโสตถิ
ชร.1530033/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772072 นายธวชัชยั  พิลึก
ชร.1530034/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772073 น.ส.ธิดารัชฏ ์ เตชะกุลวิโรจน์
ชร.1530035/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772078 นายนฐัพงค ์ ใจคาํปัน
ชร.1530036/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772079 นายนฐัวฒิุ  สุภาพนัธ์
ชร.1530037/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772088 น.ส.ปรารถนา  แกว้มูล
ชร.1530038/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772094 นายพรชยั  พนมไพร
ชร.1530039/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772095 น.ส.พรทิพย ์ กาวีต๊ะ
ชร.1530040/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772097 นายพทัธดนย ์ สุนนัต๊ะ
ชร.1530041/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772100 น.ส.พิมพนิ์ภา  ใจชุ่ม
ชร.1530042/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772101 น.ส.ภรรณทิพย ์ วงษา
ชร.1530043/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772104 นายธนภณ  เรือนมัน่
ชร.1530044/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772107 น.ส.มนฤดี  ก่อเผ่าพาณิช
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1530045/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772108 น.ส.ณฏัฐิกา  แซตูกู
ชร.1530046/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772109 น.ส.มนัทนา  พทุธษร
ชร.1530047/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772110 น.ส.มานี  พีเมียะ
ชร.1530048/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772115 น.ส.ประภสัสร  เปรมทวีกุล
ชร.1530049/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772116 นายธรรมนูญ  อุดใจ
ชร.1530050/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772120 นายวรัญชยั  แกว้มาลา
ชร.1530051/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772124 นายวชัรพงศ ์ แกว้สมพงษ์
ชร.1530052/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772125 น.ส.วิจิตรา  ศิริเทพ
ชร.1530053/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772135 นายสมเพชร  ผาด่าน
ชร.1530054/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772136 นายสมรักษ ์ อุดคาํมี
ชร.1530055/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772137 นายสมศกัด์ิ  งามแสง
ชร.1530056/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772138 นายสมศกัด์ิ  หน่อแสน
ชร.1530057/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772145 น.ส.สุภาพร  บรรพตพิชิตพงษ์
ชร.1530058/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772146 น.ส.สุภารัตน์  ปะโมนะตา
ชร.1530059/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772157 นายอามือ  เบียงแลกู่
ชร.1530060/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772163 น.ส.วรรณิษา  คีรีเกษตร
ชร.1530061/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772165 น.ส.กมลลกัษณ์  คาํภีระ
ชร.1530062/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772166 นายกฤษฎา  ปะนะ
ชร.1530063/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772174 น.ส.ณิชารีย ์ สามหงษ์
ชร.1530064/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772183 นายปัฐพงษ ์ พงษส์มบติั
ชร.1530065/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772191 น.ส.รพีพรรณ  บูรณธานี
ชร.1530066/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772195 น.ส.สุพรรณิการ์  เป็กสาร
ชร.1530067/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772201 นายอภิสิทธ์ิ  ศกัด์ิรุ่งเรือง
ชร.1530068/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772204 นายอาทิตย ์ รักษย์ ัง่ยนืกุล
ชร.1530069/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 591772157 น.ส.เจนจิรา  จินดาธรรม
ชร.1530070/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 591772187 น.ส.ไอศวรรย ์ พินิจ
ชร.1530071/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 582772001 นายชญาศกัด์ิ  ทิพยรั์ตน์
ชร.1530072/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 582772003 นายฐิติวชัร์  โชคอารียน์นท์
ชร.1530073/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 582772012 น.ส.ลกัษิกา  ล้ิว
ชร.1530074/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 582772015 ร.ต.อ.วฒิุชยั  ชยัยะ
ชร.1530075/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 582772020 น.ส.สาวิตรี  พลูธนูน
ชร.1530076/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 582772024 นายเสน่ห์  ทวีคุณ
ชร.1530077/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772202 ส.ต.ท.พีระยทุธ  เป็นตน้
ชร.1530078/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772203 จ.ส.ต.กิตติชยั  เพียงแกว้
ชร.1530079/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772204 ส.ต.ต.เกียรติวรา  ศิริกญัตา
ชร.1530080/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772207 ส.ต.ต.จิรกิตต์ิ  ร้องหาญแกว้
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ชร.1530081/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772211 ส.ต.ท.เจษฎากร  บวัประเสริฐ
ชร.1530082/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772216 ส.ต.ท.อนุชน  จนัทะวงั
ชร.1530083/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772227 ส.ต.ต.วิสุทธิพงษ ์ เนตรยอง
ชร.1530084/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772231 ส.ต.ต.ชเนรินทร์  อาํขาํ
ชร.1530085/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772232 ส.ต.ต.ธนโชติ  หวงัชินกลาง
ชร.1530086/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772233 ส.ต.ต.กิตติคุณ  อดเหนียว
ชร.1530087/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772237 ส.ต.ต.ยทุธการ  ช่ืนใจ
ชร.1530088/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772239 ส.ต.ท.ศกัด์ิบณัฑิต  เช้ือเจ็ดตน
ชร.1530089/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772242 ส.ต.ต.ปรรณพชัร์  จากีบ
ชร.1530090/2562 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 592772243 ส.ต.ต.อาณติั  ปัญญา
ชร.1630002/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 581998019 น.ส.มณฑิตา  ใจวงัเยน็
ชร.1630003/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 581998032 น.ส.หอม  อินแกว้
ชร.1630004/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999013 น.ส.ณฐัณิชา  คาํจนัทร์
ชร.1630005/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999024 น.ส.บุณยานุช  กองแกว้
ชร.1630006/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 541997019 นายวิภาส  หมุดดี
ชร.1630007/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 551997001 นายเทวฤทธ์ิ  ชมภู
ชร.1630008/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 551997015 นายศราวธุ  ทิพยค์าํ
ชร.1630009/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 571996022 นายพงษพิ์สิทธ์ิ  จอมวฒิุ
ชร.1630010/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 581996001 นายกรวิชญ ์ หินพิมาย
ชร.1630011/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 581996008 นายธนา  วิชารัตน์
ชร.1630012/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 581996013 นายเศกสรร  ยะแสง
ชร.1630013/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 581996014 นายวิษณุสรรค ์ สามป๊อก
ชร.1630014/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 581996016 นายอนุสรณ์  คาํฝ้ัน
ชร.1630015/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 581996020 นายคณาวฒิุ  จางโยง
ชร.1630016/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 581998012 นายนทัธพงศ ์ ยาวิชยั
ชร.1630017/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 581998013 นายปิติ  พุม่พวง
ชร.1630018/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999004 น.ส.จริยา  วงคษ์า
ชร.1630019/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999018 นายธีรโชติ  บวัอ่ิน
ชร.1630020/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999019 นายธีรภทัร์  เวทะเรียะ
ชร.1630021/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999021 นายนริสสร  ขาวสอาด
ชร.1630022/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999029 น.ส.ปรารถนา  เยน็จิตร์
ชร.1630023/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999032 น.ส.พชัรินทร์  อุดมฤทธ์ิ
ชร.1630024/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999033 น.ส.พิศมยั  รัตนธรรม
ชร.1630025/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999040 นายวงศช์ยั  แซ่มา้
ชร.1630026/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999043 นายวาริน  จินดาธรรม
ชร.1630027/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999055 นายเอกมงคล  อดทน
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1630028/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999066 น.ส.ภทัรวดี  ณ ลาํปาง
ชร.1630029/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999068 นายเสาร์ตาล  สุวรรณ
ชร.1630030/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 551596017 นายอดิศร  จนัต๊ะฟู
ชร.1630031/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 581596022 นายกฤษณะ  กนัทะวงค์
ชร.1630032/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 591596010 นายปรวีร์  ศรีพรม
ชร.1630033/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 591596012 นายรัฐเขตต ์ เผ่าต๊ะใจ
ชร.1630034/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 591596023 นายกฤตนยั  อุทธิยา
ชร.1630035/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 591596024 นายกิตติพงศ ์ มหาวงศ์
ชร.1630036/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 591596025 นายณฐัพล  กวาวเจริญ
ชร.1630037/2562 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 591599008 นายธาดา  ก๋าเหล็ก
ชร.1730230/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792077 น.ส.ศรีทอง  คาํเมือง
ชร.1730231/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705050 นายอภินนัทธ์พทัธ์  ทองแดง
ชร.1730232/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705072 พระอาทิตย ์ มาคุณ
ชร.1730233/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705084 น.ส.ชลาธร  เกตุโสภา
ชร.1730234/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792140 นายอคัรชา  พรมเทพ
ชร.1730235/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705002 นางกาญจนา  สมเล็ก
ชร.1730236/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705071 พระทูล  ลุงต้ี
ชร.1730237/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705083 น.ส.โศภิษฐ์  สีเขียว
ชร.1730238/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 561791066 นายจิรวฒัน์  ชูนิรันด์
ชร.1730239/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 571791018 น.ส.ณฐัพร  เชียงแรง
ชร.1730240/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 571791086 นายนเรศ  อภิธนงั
ชร.1730241/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 581791040 น.ส.นวรัตน์  สมุหทยั
ชร.1730242/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 571792025 น.ส.ณฐักมล  บุญน๊ะ
ชร.1730243/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 571792101 นายแสงเพชร  เปาวลัย์
ชร.1730244/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 571792125 นายปิยะวฒัน์  ยีภิ่ญโญ
ชร.1730245/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792005 นายกิตติกร  คีรีสถาวร
ชร.1730246/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792008 น.ส.เกศรินทร์  ศรีวิชยั
ชร.1730247/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792011 นายจรณชยั  วิชยัเนตร
ชร.1730248/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792024 นายชิษณุพงศ ์ ขายเคร่ืองเทศ
ชร.1730249/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792025 น.ส.ชุมาลี  สีสนั
ชร.1730250/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792027 นายณภทัร  กนัทะวงค์
ชร.1730251/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792031 น.ส.ณตัวรากุญ  ธรรมสละ
ชร.1730252/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792032 นายทวีทรัพย ์ แสนค่ายแกว้
ชร.1730253/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792035 นายธนกร  มาสุข
ชร.1730254/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792037 น.ส.ธญัรดา  ธรรมจกัร
ชร.1730255/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792041 นายนฤดล  ชนะลี
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1730256/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792042 นายนฤเบศร์  สวา่งเรืองฤทธ์ิ
ชร.1730257/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792044 น.ส.นิสาชล  บุญกิตติพร
ชร.1730258/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792045 นายบรรณสิทธ์ิ  นยัต๊ิบ
ชร.1730259/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792050 น.ส.ปรารถนา  ใจธิ
ชร.1730260/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792056 น.ส.พรชนก  นามวงคเ์นาว์
ชร.1730261/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792067 น.ส.ระพีพรรณ  พยายาม
ชร.1730262/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792068 น.ส.รุ่งไพลิน  ธรรมเสน
ชร.1730263/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792069 นายศรัณยภ์ทัร  อุเทน
ชร.1730264/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792070 น.ส.วรินยพุา  สมเสียว
ชร.1730265/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792071 น.ส.วาสนา  คาํนวล
ชร.1730266/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792072 นายวิทยา  กนัทะวงค์
ชร.1730267/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792073 น.ส.วิรัชยา  นนัทะชาติ
ชร.1730268/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792074 น.ส.วิลาสินี  นนัทะ
ชร.1730269/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792079 นายศุภชยั  จ๋ิวเจริญ
ชร.1730270/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792081 นายสหรัฐ  สมบูรณ์ชยั
ชร.1730271/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792083 น.ส.สุชาดา  ดอนลาว
ชร.1730272/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792089 น.ส.อนงคศ์รี  แสงศรีจนัทร์
ชร.1730273/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792091 นายอภิเชษฐ์  ปัญโญใหญ่
ชร.1730274/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792093 น.ส.อมรรัตน์  บั้งเงิน
ชร.1730275/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792094 น.ส.อรพรรณ  กนัธิยะ
ชร.1730276/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792098 นายอานนท ์ ศรีเจริญกูล
ชร.1730277/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792104 น.ส.เกษราภรณ์  วงคม์ูล
ชร.1730278/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792112 น.ส.ชลกานต ์ มุงเมือง
ชร.1730279/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792113 น.ส.ชิดชนก  ยะปัญญา
ชร.1730280/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792119 นายนอ้ง  หมอกเงิน
ชร.1730281/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792121 นายปฏิญญ ์ เทวดุลย์
ชร.1730282/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792125 นายวรินธร  ขติัยะ
ชร.1730283/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792126 น.ส.วชัราภรณ์  สรรพสุข
ชร.1730284/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792128 นายวีรวฒิุ  ปาลี
ชร.1730285/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792135 น.ส.สุธิดา  สามเเกว้
ชร.1730286/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792137 น.ส.สุฤทยั  นตัตะโร
ชร.1730287/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 581792144 นายอิสระ  อินธิจกัร์
ชร.1730288/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 591792137 นายศกัด์ิชยั  เลิศวรกิตสกุล
ชร.1730289/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 462792037 นายเอกเพชร  แซ่ล่ี
ชร.1730290/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 582792001 นายกมลพิรุฬห์  ตาสาย
ชร.1730291/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 582792040 น.ส.เสาวณีย ์ แสงศรีจนัทร์

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 26 ใน 32



ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  10/2562  วนัท่ี  15  สิงหาคม  2562 (อนุมติัผลการเรียน 18  กรกฎาคม  2562)
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ชร.1730292/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 582792041 น.ส.พิมพล์ภสั  ใจเขียว
ชร.1730293/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 591892008 น.ส.นภา  นาลงพรม
ชร.1730294/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 591892033 นายวีระยทุธ  เมืองมูล
ชร.1730295/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 571794051 นายสิทธินนท ์ ปินทรายมูล
ชร.1730296/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 581794025 น.ส.มณฑิรา  สาริกา
ชร.1730297/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 581794033 นายวรวฒิุ  จิระมหาวิทยากุล
ชร.1730298/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 581794035 นายวีระยทุธ  จนัทร์หอม
ชร.1730299/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 581794051 นายกิตติชยั  สจัจา
ชร.1730300/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 581794060 น.ส.มนสันนัท ์ จนัทะบุรี
ชร.1730301/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 591894001 น.ส.จตุพร  แสงวงค์
ชร.1730302/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 591894003 น.ส.จิรัญญา  ศรีตา
ชร.1730303/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 591894007 นายประเสก  สมตุย้
ชร.1730304/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 591894009 น.ส.ศศิวรรณ  ศรีปัญญา
ชร.1730305/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 591894015 น.ส.รุ่งฟ้า  เชาวท์อง
ชร.1730306/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 581765022 น.ส.ศิริพร  แกว้กาศ
ชร.1730307/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 581765025 น.ส.สายนภา  คาํภีระ
ชร.1730308/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 571795053 นายปรีชา  นาต๊ิบ
ชร.1730309/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 571795142 น.ส.วรัมพร  ดีดวงเด่น
ชร.1730310/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 581795005 น.ส.กาญจนา  พญาใจ
ชร.1730311/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 581795028 น.ส.เจนจิรา  บุญทา
ชร.1730312/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 581795056 นายธนาวฒัน์  ต๊ิบประใจ
ชร.1730313/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 581795114 น.ส.ณฐัปภสัร์   ธีรพฒันานนทกุล
ชร.1730314/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 581795158 นายอภิชาต  เกียรติสมาน
ชร.1730315/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 581705150 น.ส.พรสุภา  ไชยวงค์
ชร.1730316/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 581705160 น.ส.พิชชาพร  คนธสิงห์
ชร.1730317/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 581705208 น.ส.วนชัพร  คาํตุย้
ชร.1730318/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 591705238 น.ส.รมทีรา  ภูวาดสอน
ชร.1730319/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705017 นายธนศกัด์ิ  เมืองมูล
ชร.1730320/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705018 น.ส.ธีรารัตน์  เหล็กป้อ
ชร.1730321/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705034 น.ส.ราตรี  นามแสง
ชร.1730322/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705035 นายวรชน  บุญวงค์
ชร.1730323/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705036 น.ส.วรางคณา  กนัชยั
ชร.1730324/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705037 นายวิชยั  พเูมีย
ชร.1730325/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705038 น.ส.ศนัสณีย ์ ศรีทอง
ชร.1730326/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705039 น.ส.ศิริพร  จิตตห์าญ
ชร.1730327/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705042 น.ส.อรพรรณ  วนัสุข
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1730328/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705043 น.ส.สุกญัญา  มณีรัตน์
ชร.1730329/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705048 น.ส.สุวนนัท ์ แสนไชย
ชร.1730330/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705052 น.ส.อรพรรณ  เบียงแล
ชร.1730331/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705053 น.ส.อรรญฎา  อ่อนหวาน
ชร.1730332/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705057 น.ส.อญัชลี  เหวย่หลา้
ชร.1730333/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705060 นายศุจินธร  พรหมเสน
ชร.1730334/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705062 นายธนกฤติ  อายิ
ชร.1730335/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705064 น.ส.พิมพกานต ์ ธรรมใจ
ชร.1730336/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705066 น.ส.กุลวรางค ์ กนัภยั
ชร.1730337/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705076 น.ส.ศศิธร  ยะฝ้ัน
ชร.1730338/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 582705081 น.ส.พรสุดา  ยาละ
ชร.1730339/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 581805032 น.ส.อญัชลี  หม่อมพกุล
ชร.1730340/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 591805038 น.ส.อุษณีย ์ ธรรมไชย
ชร.1730341/2562 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602805052 นายชชัวาล  มณีรัตน์
ชร.1830310/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770088 นายชยัวฒัน์  แสงเหล็ก
ชร.1830311/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770366 น.ส.สุรียนิ์ภา  ยศคาํ
ชร.1830312/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 582770018 พระครูปลดัตะวนั  กนัทะสอน
ชร.1830313/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 571770115 น.ส.ชชัฎาภรณ์  พานิชย์
ชร.1830314/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 571770142 นายณรงคศ์กัด์ิ  สิงห์ใจ
ชร.1830315/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 571770155 น.ส.ณฐันรี  ธิวงค์
ชร.1830316/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 571770196 นายธนฉตัร  เกียรติสิริกุล
ชร.1830317/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 571770328 นายพทัธพล  นิจจา
ชร.1830318/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770042 น.ส.คนึงนุช  สองปัญญา
ชร.1830319/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770043 นายคีรี  คีรีแกว้
ชร.1830320/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770045 นายจตุพงษ ์ สมวงค์
ชร.1830321/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770053 นายจาตุรงค ์ ชยันน
ชร.1830322/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770071 น.ส.เจนจิรา  เมืองแกว้มา
ชร.1830323/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770073 นายฉลองราช  หม่อมปัน
ชร.1830324/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770086 นายชยัพร  ผดุงโกมล
ชร.1830325/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770092 นายชินดนยั  พรมฝ้ัน
ชร.1830326/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770114 น.ส.ณฐันนัท ์ กนัยะ
ชร.1830327/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770144 นายเทวา  มาละพฒัน์
ชร.1830328/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770166 นายนนทวตัร  เทพสุรินทร์
ชร.1830329/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770167 นายนพกร  กุลอิทธิเชษฐ์
ชร.1830330/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770172 นายนพวินท ์ ทิวาคาํ
ชร.1830331/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770195 นายบญัญวตั  ฟองวารินทร์
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1830332/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770196 นายปฏิภาณ  เกษรพรม
ชร.1830333/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770251 น.ส.มนฑกรานต ์ ไพรกงัวาล
ชร.1830334/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770263 นายยทุธนา  อ่ินต๊ิบ
ชร.1830335/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770264 นายยทุธพนัธุ์  ธรรมตถา
ชร.1830336/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770326 น.ส.ศิริพร  คาํเป็ง
ชร.1830337/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770333 นายศุภชยั  เรือนสอน
ชร.1830338/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770350 น.ส.สุทตัตา  ยานะธรรม
ชร.1830339/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770358 น.ส.สุภสัตา  คาํเขียว
ชร.1830340/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770367 น.ส.สุวรา  ใจอาคะ
ชร.1830341/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770377 นายอนุพงศ ์ ปัญโญ
ชร.1830342/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770381 นายอภิศกัด์ิ  บุญเหมือน
ชร.1830343/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770411 น.ส.พิชญากร  ปวนศกัด์ิ
ชร.1830344/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770434 น.ส.จุฑามาศ  ไตรวิทยเ์มธี
ชร.1830345/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770445 นายณฐัธญั  กา้งออนตา
ชร.1830346/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770448 น.ส.ดวงหทยั  ชยัธนานนัท์
ชร.1830347/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770450 นายถิรวฒิุ  วงคแ์กว้
ชร.1830348/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770454 นายธนากร  อ่อนศรี
ชร.1830349/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770463 นายบวรพจน์  อินต๊ะจกัร์
ชร.1830350/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770472 นายพิชยั  แสงศรีจนัทร์
ชร.1830351/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770481 นายภูริณฐั  วงคช์ยั
ชร.1830352/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770493 นายวีรวฒัน์  ธนะปัด
ชร.1830353/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770509 น.ส.สุภาพร  เข่ือนธนะ
ชร.1830354/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 452770085 นายณรงค ์ สนัธิ
ชร.1830355/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 462770093 น.ส.วิศาสินี  สีเหลือง
ชร.1830356/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 462770094 น.ส.นริศรา  พรหมวิจิตร
ชร.1830357/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 582770054 สอ. หญิงอรณิภา  ธรรมสุโข
ชร.1830358/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 581777009 นายกิตติพงค ์ อุ่นนนักาศ
ชร.1830359/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 581777012 น.ส.ขวญัฤดี  กองแกว้
ชร.1830360/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 581777070 นายปิยะพงศ ์ อินชน
ชร.1830361/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 581777101 นายวราวฒิุ  เรืองบุญ
ชร.1830362/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 581777157 นายวิชยั  นนัทบวรเกียรติ
ชร.1830363/2562 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 462777023 น.ส.จรัสดาว  จุมปู
ชร.2030004/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744038 น.ส.นลิกาล  แซ่เต้ิน
ชร.2030005/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744069 น.ส.สิรินทรา  ปัญญาเรือง
ชร.2030006/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744104 นายเกษมศกัด์ิ  ชาวง้ิว
ชร.2030007/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744106 นายธิติพงศ ์ บุญอินทร์
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ชร.2030008/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744065 น.ส.ศกุณตลา  จรูญโกศลเกษม
ชร.2030009/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743046 น.ส.ภคัภร  สมุทรคุปต์ิ
ชร.2030010/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743092 น.ส.รังศิญา  วงัซา้ย
ชร.2030011/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 571744071 น.ส.สุดารัตน์  รัฐสมบูรณ์
ชร.2030012/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 571744088 นายธนาคาร  สวสัด์ิทิม
ชร.2030013/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744002 น.ส.กนกพร  ใจชุ่ม
ชร.2030014/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744003 นายกฤษฎา  วฒันา
ชร.2030015/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744007 นายเกริกฤทธ์ิ  สุภาวรรณ์
ชร.2030016/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744014 นายเฉลิมพล  เทพปัญญา
ชร.2030017/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744027 นายเทอดพงษ ์ บุญยนื
ชร.2030018/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744028 นายธนพล  กลดัเพชร
ชร.2030019/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744029 นายธนพนัธ์  หุ่นดี
ชร.2030020/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744031 นายธชัพงศ ์ สิงห์หา
ชร.2030021/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744032 น.ส.ธญัวรัตม ์ วรรณสอน
ชร.2030022/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744035 นายนครินทร์  ใจสา
ชร.2030023/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744036 นายนพรัตน์  เทพรัตน์
ชร.2030024/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744044 นายปาณฑบดี  โป่งคาํ
ชร.2030025/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744048 น.ส.พรธิพา  เผ่ายศ
ชร.2030026/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744052 น.ส.พิชญานนัท ์ กนัธิยะ
ชร.2030027/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744053 น.ส.พิมพช์นก  พิลาลยั
ชร.2030028/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744055 น.ส.พิมพวิ์ภา  กนัทาสม้
ชร.2030029/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744057 นายภูริวฒัน์  คาํหลา้
ชร.2030030/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744060 นายรังสิมนัตุ ์ วงคว์รรณ์
ชร.2030031/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744062 นายวรนิตย ์ อุทธวงั
ชร.2030032/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744067 นายสิทธิพงศ ์ ตะโท
ชร.2030033/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744072 น.ส.อรทยั  แลเซอะ
ชร.2030034/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744073 นายอศันี  เกิดคาํ
ชร.2030035/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744099 น.ส.สาวิณี  แผนอาํพนัธ์
ชร.2030036/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744103 นายธนพล  จนัทะเนตร
ชร.2030037/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744108 นายนฐัชพล  อุดใจ
ชร.2030038/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744109 นายสนธยา  คาํมา
ชร.2030039/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744111 นายคมกริช  สมเพาะ
ชร.2030040/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744114 นายนราธิป  ไชยราช
ชร.2030041/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 571743034 นายพฒิุเมธ  คงเกษม
ชร.2030042/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743001 น.ส.กนิษฐา  วอนสร้อย
ชร.2030043/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743003 นายเปมฤดี  ธิมา
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.2030044/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743004 น.ส.กญัญารัตน์  ชยัรัตน์
ชร.2030045/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743016 นายณฐักิตต์ิ  สุภารัตน์
ชร.2030046/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743018 นายณฐัวฒิุ  จนัอูน
ชร.2030047/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743019 น.ส.ดวงกมล  แกว้ดวงใจ
ชร.2030048/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743024 นายธนุเชาว ์ จิตตม์ุง
ชร.2030049/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743029 นายนนทวฒัน์  ท่วงที
ชร.2030050/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743032 น.ส.นฐักานต ์ ศรีลงักา
ชร.2030051/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743035 น.ส.นุสบา  กุณะ
ชร.2030052/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743042 น.ส.พรชิตา  นาราศกัด์ิ
ชร.2030053/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743047 นายภูริณฐั  บุญยิง่
ชร.2030054/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743049 น.ส.มีนา  ยอดรัก
ชร.2030055/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743051 นายวราวฒิุ  มาตะพาน
ชร.2030056/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743055 นายวิชชากร  ชุ่มวงศ์
ชร.2030057/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743059 น.ส.ศศินี  ชนะสงคราม
ชร.2030058/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743062 น.ส.สกุลรัตน์  วงคช์ยั
ชร.2030059/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743065 น.ส.สุนิสา  ดาํรงชยัวิชิต
ชร.2030060/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743066 น.ส.สุรตา  ผลชู
ชร.2030061/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743070 น.ส.อวภาส์  อุปคาํ
ชร.2030062/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743079 นายกมลณิชา  จิตหาญ
ชร.2030063/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743095 นายวรุณ  เตบุญมี
ชร.2030064/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743096 น.ส.วิภาวดี  สินใหม่
ชร.2030065/2562 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 581743106 น.ส.กญัญารัตน์  ฤทธ์ิมนตรี
ชร.2130007/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 551790161 น.ส.สุธีรา  จกัรนิล
ชร.2130008/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 571790020 น.ส.กาญจนา  ตาป้อม
ชร.2130009/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 571790085 นายธีรภทัร์  ใจคาํ
ชร.2130010/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 571790214 น.ส.ศศิธร  กนัตรี
ชร.2130011/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790030 น.ส.จนัจิรา  จนัแกว้
ชร.2130012/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790057 น.ส.ชชัวลยั  ดาํรงคเ์มือง
ชร.2130013/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790064 น.ส.ฐิติรัตน์  วงศป์ระเสริฐ
ชร.2130014/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790065 น.ส.ณฏัฐนิชา  ลดามาส
ชร.2130015/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790078 นายณฐัฤทธ์ิ  บุญศิลป์
ชร.2130016/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790094 นายนพณฐั  งามเริง
ชร.2130017/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790100 น.ส.นลินนิภา  ระมี
ชร.2130018/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790101 นายนฐัพล  ใฝ่ใจ
ชร.2130019/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790123 น.ส.ปาริชาติ  กอ้นแกว้
ชร.2130020/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790138 นายพิพฒัน์พล  บุญยงั
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ชร.2130021/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790201 นายวีรพงษ ์ เทพจนัตา
ชร.2130022/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790206 น.ส.ศศิวิมล  สุวรรณวงค์
ชร.2130023/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790245 น.ส.สุวนนัท ์ สมฟองทอง
ชร.2130024/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790252 นายอนุชา  ส่างซอ
ชร.2130025/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790296 น.ส.เจษฎาพร  ธรรมวงค์
ชร.2130026/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790303 นายณฐัวฒิุ  ธรรมวงค์
ชร.2130027/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790358 น.ส.สุมินตรา  อินขดั
ชร.2130028/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 591890011 นายณฐัพร  อินต๊ะวิกุล
ชร.2130029/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 591890016 น.ส.พชัรนนัท ์ ปาอินทร์
ชร.2130030/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 591890033 นายภทัราวธุ  วรรณนา
ชร.2130031/2562 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 591890073 น.ส.พร้ิมเพรา  อ่วมเพช็ร
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