
รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
1 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 591758085 นายเนติพงษ ์ วงษส์งคราม
2 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 591758104 น.ส.พชัรา  เลิศฤทธ์ิปัญญากุล
3 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 591758105 น.ส.เดลีมาน  อาแว
4 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 591758108 น.ส.พชัรินทร์  ยะกนัมูล
5 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 591758135 น.ส.ศิริวรรณ  ช้ีแจง
6 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 591758143 น.ส.สุณิสา  คาํสุข
7 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 591758148 น.ส.นูรซีลา  สูหลง
8 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758001 น.ส.กชกร  ศรีอินทยทุธ
9 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758003 น.ส.กมลชนก  ใยสุข
10 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758005 น.ส.กรรณิการ์  ไชยอ่ินคาํ
11 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758006 น.ส.กฤษณา  หนูเครือ
12 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758009 น.ส.เกตุสุดา  หลา้เรือน
13 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758010 น.ส.จินตนา  จนัมา
14 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758011 น.ส.จีรานนท ์ ขวา้งไชย
15 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758013 น.ส.ชมยัพร  ดอนลาดลี
16 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758014 น.ส.ชามาวีร์  วนัเต็ม
17 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758016 นายพฒันพงษ ์ ไชยราช
18 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758017 น.ส.ณฐักานต ์ มีเทพ
19 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758019 น.ส.ณฐัพร  ธรรมขนัคาํ
20 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758020 น.ส.ธญัญรัตน์  จินดาธนเดช
21 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758021 น.ส.ธญัญลกัษณ์  คงเมือง
22 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758022 นายธิวากร  ทองหล่อ
23 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758024 น.ส.นิลาวลัน์  หนูเครือ
24 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758026 น.ส.พทุธธิดา  แสนดี
25 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758027 น.ส.มลฐิตา  พ่ึงอาํนวย
26 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758029 น.ส.นารีรัตน์  วงศช์ยั
27 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758032 น.ส.พิจิตรา  เคร่งครัด
28 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758033 น.ส.รัชฎาพร  อคัรโคตร
29 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758034 นายศุภกิจ  สุตะวงค์
30 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758036 น.ส.สุทราทิพย ์ กีรติเมธาวิน
31 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758038 น.ส.หทยัรัตน์  เวศสุริยา
32 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758040 น.ส.อรวรรณ  สมประสงค์
33 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758041 น.ส.อินทร์ธิพร  สีหาพรม
34 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758044 น.ส.จุฑามาศ  จินะชยั
35 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758045 น.ส.เบญจวรรณ  ชุ่มเยน็
36 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758048 น.ส.ศิริญาพร  บุญหลา้
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
37 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758052 น.ส.อิสราพร  วงษท์วี
38 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758053 น.ส.กนิษฐา  มีเก็บ
39 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758054 น.ส.ขนิษฐา  ไชยวงค์
40 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758055 น.ส.จิราพร  แพงภูงา
41 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758057 น.ส.พรวิภา  เมืองสิทธ์ิ
42 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758058 น.ส.พณัณิตา  กาลญัํุตานนท์
43 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758059 น.ส.สุวนนัท ์ ชมจนัทร์
44 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758060 นายอนนัตชยั  ทองนอก
45 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758063 นายทวีวฒัน์  หิรัญคาํ
46 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758064 นายธวชัชยั  บวัลอย
47 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758065 นายสมาน  โคนาบาล
48 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758066 น.ส.ณฏัฐพร  แทนหาญ
49 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758068 น.ส.ชนิตา  ยาณะ
50 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758070 น.ส.นริศรา  โสกนัทตั
51 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758071 น.ส.พิมาย  สุจิมงคล
52 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758073 น.ส.สุภาวิณี  ถมคาํ
53 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758074 น.ส.ศุกภมาศ  จอมเดช
54 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758075 น.ส.วนิดา  สิงห์บุดดี
55 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758076 น.ส.นิภาพร  แกว้ชุม
56 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758077 น.ส.จนัทรัตน์  เมฆะ
57 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758078 น.ส.เมธาวี  ดีแกว้เกษ
58 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758079 น.ส.วรัญญา  ฟ้าแลบ
59 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758080 น.ส.สโรชา  พิมพจ์ตุรัส
60 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758083 น.ส.สาวีณา  ดนสตัย์
61 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758084 น.ส.ฐิติรัตน์  แกว้บงัวนั
62 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758085 น.ส.อรอุมา  เรืองสิทธ์ิ
63 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758086 น.ส.ชิดชนก  คูณยนิดี
64 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758087 นายณฏัฐวฒัน์  มณีขติัย์
65 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758090 น.ส.สุพรรษา  ตาคาํ
66 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758091 น.ส.เบญจวรรณ  อลินตา
67 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758092 น.ส.ฮาฟีซา  มูน๊ะ
68 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758093 น.ส.สุชาพนัธ์  แกว้พรหม
69 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758094 น.ส.นฤมล  ศรีอาํคา
70 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758095 น.ส.เบญจรัตน์  สุวรรณดี
71 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758096 น.ส.นนัทนชั  หมวกเหล็ก
72 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758097 น.ส.นภสร  ช่องวารินทร์
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
73 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758098 น.ส.ประภาพร  ก๋องใจ
74 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758099 น.ส.ปิยภรณ์  มีโสภา
75 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758100 น.ส.สิรีธร  ศุภนิมิตรวรกุล
76 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758101 น.ส.ภทัรพร  ดอนเลย
77 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758102 น.ส.นชฎาภา  ผ่องแผว้
78 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758103 น.ส.นนัธ์หทยั  สมใจ
79 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758104 น.ส.อชัญา  เช้ือหงษ์
80 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758105 น.ส.กิตติยา  อุดมวงษ์
81 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758106 น.ส.จิราวรรณ  กนัทะวงั
82 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758107 น.ส.สิรินาถ  กาทู
83 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758108 น.ส.อฟัฟานี  ลามุง
84 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758109 น.ส.กมลวรรณ  แซ่วา่ง
85 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116037 น.ส.นริศรา  วงษารัตน์
86 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116050 น.ส.วนิดา  รองนา
87 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 581100040 นายวศวตั  หาญพฒันนิยม
88 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100043 น.ส.พรทิพย ์ สิริพงศา
89 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 551123065 นายธรณินทร์  อินต๊ะนอ้ย
90 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123020 น.ส.ทิชากร  วนัดี
91 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123058 น.ส.ศุณฏัฐ์ฐา  ณฐัเกศศิณี
92 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 591137010 นายเกียรติศกัด์ิ  ยงสุนทรรุ่ง
93 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 591137030 นายประพนธ์  ใจวงัโลก
94 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 591137051 นายสิทธิพนั  อิกาํเหนิด
95 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117017 น.ส.ฐิตารีย ์ อ่ินคาํฟู
96 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117019 นายทรงพล  คาํพรรณ์
97 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117027 นายบุญชู  คาํจิตร
98 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117036 น.ส.ภทัรนนัท ์ ฟแูสง
99 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 541128001 นายกฤตพล  โกเสนตอ

100 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128008 น.ส.กุลนนัทน์  ปัถวี
101 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128012 น.ส.จินตปาตี  ธรรมบุตร
102 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128052 น.ส.สุนิสา  ไชยสถาน
103 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 581150049 นายอนุภทัร  สุตะวงศ์
104 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150007 นายคเณศ  ศรีจนัทร์
105 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150011 นายจกัรพงศ ์ กรีอุต
106 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150026 นายณฐัพงศ ์ เหมือนศาสตร์
107 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150034 นายธีรพฒัน์  สุขวนัมา
108 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150035 นายธีระพงศ ์ ทบัถมยา
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
109 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150048 นายพนัธกานต ์ ซา้ยคาํ
110 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150050 นายพีรพนัธ์  เตชนนัท์
111 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150058 นายภานุพนัธ์  เลขาโชค
112 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150059 นายภารากรณ์  อภิรมย์
113 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150064 นายเมธา  มาฟู
114 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150068 นายรังสรรค ์ มณีชยั
115 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150086 นายอภิโชติ  วงคปั์ญญา
116 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150090 นายอิสระ  เดินแปง
117 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 551144001 นายประชา  กิจวรรณศิลป์
118 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144004 น.ส.จารุพรรณ  สนัถนอม
119 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144011 น.ส.นวิยา  รัตนไตร
120 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144031 น.ส.สุทธิดา  สุขสถาน
121 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166035 นายธงชยั  ใจชรา
122 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166085 น.ส.องัคณา  บุญมา
123 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166094 นายจิโรภาส  อุตรชน
124 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153042 นายภพรักษ ์ ดวงจนัทร์
125 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153046 นายเมธสั  มาระวิชยั
126 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177017 นายสราวธุ  ลน้เหลือ
127 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 591772138 นายอมรทตัต ์ เน้ือทอง
128 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772002 นายกรรณชยั  บุญเจิง
129 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772006 นายกฤษดา  นาใจ
130 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772010 นายกิตติธร  ฝอยทอง
131 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772024 นายเฉลิมพล  กมลโชติกุล
132 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772032 นายญาณภทัร  เยาวธ์านี
133 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772034 น.ส.ณฐัธิดา  พรมอา้ย
134 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772042 นายทกัษิณ  หน่อหลา้
135 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772044 น.ส.ทิพยรัตน์  อ่อนนวล
136 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772055 นายธนาพนัธ์  ปัญญาเหมือง
137 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772056 นายธนิสร  เรือนสอน
138 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772061 นายนนทกร  สุพรม
139 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772062 นายนพดล  ยะแสง
140 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772065 น.ส.นริศรา  จ๋ีคาํวรรณ
141 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772071 นายนนัทิพฒัน์  นามดี
142 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772072 นายนนัยวนั  กา้งยาง
143 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772073 นายนารเมธ  ศุภเมธีศิลป์
144 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772077 นายปฏิพทัธ์  ลายงาม
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
145 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772078 นายปฐมพงศ ์ จนัโย
146 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772082 นายปรีชา  สีดาหลง
147 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772084 นายพงศธร  อ่ินคาํ
148 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772091 น.ส.พชัรี  แสดงมิตร
149 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772096 น.ส.พีรวรรณ  ขนัใจ
150 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772102 นายภานุเดช  แกว้มะณี
151 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772110 น.ส.ยมลพร  ธรรมศิริ
152 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772116 น.ส.รัชนีวรรณ  บุญญานนัท์
153 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772117 นายรัฐธรรมนูญ  ขดัทา
154 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772125 นายวรัชนน  มีอาหาร
155 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772128 นายวชัรพงษ ์ มณีทอง
156 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772131 น.ส.วิชญาพร  เวียงคาํ
157 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772133 น.ส.วิภาดา  พิมสอน
158 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772145 นายสมชาย  อายะ
159 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772146 นายสาริน  สิทธิมาส
160 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772148 น.ส.สิริวิมล  วงคใ์หญ่
161 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772152 น.ส.สุพตัรา  กนัฤทธ์ิ
162 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772157 นายหน่ึงพิรุณ  เหล็กคาํ
163 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772159 นายอนุชา  ดวงคาํ
164 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772162 นายอนุวฒัน์  จกัรมูล
165 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772168 น.ส.อมราพร  ปัญญา
166 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772184 นายพนัธวชั  เมืองต๊ิบ
167 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772199 น.ส.ปภาวดี  บวัเยน็
168 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772219 น.ส.พิมพิศา  ศรีธนะ
169 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772221 นายสุทธิพงษ ์ วงศไ์ชย
170 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772155 นายอษัฎา  ประฐมวงค์
171 นิเทศศาสตรบณัฑิต ดิจิทลัมลัติมีเดีย 601747013 นายมฆัวาน  บุญวงศ์
172 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 571743078 นายพงษพิ์ษณุ  ยนทะวงศ์
173 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 591743002 น.ส.กลรัตน์  วรรณภพ
174 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 591743006 น.ส.คุณามยั  อุยี่
175 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 591743016 นายทยากร  ทองแสง
176 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 601743001 น.ส.เกศินี  โพธิปัญญา
177 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 601743006 นายธเนศ  โพธิปัญญา
178 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 601743007 น.ส.ธิดารัตน์  ตนัทอง
179 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 601743013 นายภราเดช  เพชรประคอง
180 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 601743023 น.ส.วรนุช  ทาเกิด
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
181 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์) 601743031 น.ส.อญัมณี  วงคแ์สง
182 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 581744018 นายชิษณุ  ยอดหลา้
183 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744010 นายชนวีร์  บรรพตวิจิตร
184 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744028 น.ส.ปริฉตัร  คาํเงิน
185 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744035 น.ส.แพรวพราว  กนัทา
186 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744036 นายภาคภูมิ  ทองนพคุณ
187 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744046 น.ส.สโรชา  ใจบุญ
188 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744052 น.ส.เหมือนฝัน  ยารวง
189 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744066 นายเกม  เช้ือเมืองพาน
190 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744073 นายปรมินทร์  พรมมา
191 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744083 น.ส.วรานาถ  จินดาวิภูษิต
192 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795009 นายการัณย ์ สุนทรทศันะพงศ์
193 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795019 นายคีรีรัฐ  วงศช์ยั
194 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795021 นายจรัสพงษ ์ องคสิงห์
195 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795024 นายจิณณวตัร  รสหอม
196 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795032 น.ส.ชนากานต ์ ช่างยา
197 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795033 น.ส.ชนิการ์  ประเสริฐนพคุณ
198 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795042 น.ส.ฐิติพร  เหล่าใจ
199 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795047 น.ส.ณฐัฐินนัท ์ พฒันา
200 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795048 นายณฐัธญั  มหาวรรณ์
201 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795049 นายณฐันนัท ์ ทิยะ
202 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795056 นายณฐัวฒิุ  คณานิตย์
203 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795058 นายถิรวฒัน์  อภิวรรณ
204 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795069 น.ส.ธญัญลกัษณ์  เทพมูล
205 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795071 นายธีรโชติ  คาํลือ
206 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795073 นายนครินทร์  ใหม่ธรรม
207 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795077 น.ส.นริศรา  ปงกนัมูล
208 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795088 น.ส.ประภาศิริ  ใจกลา้
209 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795095 นายพงศกร  ดอนชยั
210 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795152 น.ส.สุวนนัท ์ คาํวงั
211 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795159 นายอติชาติ  สุประการ
212 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795162 น.ส.อภิชญา  นาเตา
213 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795169 นายอรรถพล  ขนัรินทร์
214 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795172 น.ส.อุบลวรรณ  ไคร้วงค์
215 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795182 น.ส.นุชรวี  ซางสุภาพ
216 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795186 นายรังสิมนัตุ ์ กิจรักษ์
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217 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 591705137 นายรัฐเขตต ์ กิตติสวา่งวงค์
218 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 591705218 นายธนพนธ์  อินต๊ะพรม
219 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 591705220 น.ส.ธญัชนก  อินทา
220 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705002 นายกรณ์  ไชยโย
221 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705006 น.ส.กญัชิตา  ตั้งฝาย
222 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705037 น.ส.ณฏัฐณิชา  ปาโน
223 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705042 น.ส.ณฐัพร  จิตมโนวรรณ
224 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705062 นายนิธินนัท ์ พรหมชยัวงค์
225 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705099 น.ส.วรมาศ  ปานเพชร
226 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705124 น.ส.สร้อยสุดา  สะโง้
227 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705132 น.ส.สุนทรี  อินทวิชยั
228 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705136 นายอทินนัต ์ บุญนาํ
229 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705137 น.ส.อนงนาฎ  บุศยรั์ศมี
230 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705144 นายอานนท ์ จ้ีโปทา
231 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705159 น.ส.จรินพร  ไชยวลัลา
232 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705185 น.ส.ศศิณา  มณีวงศ์
233 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705186 น.ส.ศิภาวินี  กนัธะคาํ
234 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705204 น.ส.ดวงฤทยั  ทายะนา
235 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705207 นายอิทธิพทัธ์  ไชยชมภู
236 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705209 น.ส.จนัแสง  สมยศ
237 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705212 น.ส.เกศวรินทร์  กล่ินสุคนธ์
238 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705142 น.ส.อมรรัตน์  โอนอ่อน
239 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611805011 น.ส.เปรมภสัสร  ใจกวา้ง
240 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611805014 น.ส.พิมพนิ์ภา  ทรงสิทธิเจริญ
241 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611805022 น.ส.วรางคณา  อารียว์งค์
242 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611805038 น.ส.ประณยา  ชฎาวงษ์
243 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611805040 น.ส.สุพาณิกา  อรินราช
244 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611805042 น.ส.ชนากานต ์ ศรีแปง
245 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611805046 น.ส.สายฝน  ยแีจะ
246 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611805047 นายณฐักร  วงคสิ์ทธ์ิ
247 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611805048 น.ส.นภสัวรรณ  สิงพานวงษ์
248 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 592705021 นายพงศกร  ปัญญาสุ
249 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 592705066 น.ส.พิมผกา  ปัญญาโล
250 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705001 นางกรรณิการ์  ปิติเจริญวงศ์
251 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705004 น.ส.จินตพร  ใจสระ
252 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705009 นายเทพทตั  คาํคีมา
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253 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705010 นายนฤป  ศรีสาคร
254 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705011 น.ส.นนัทกา  ถ่ินเล็ก
255 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705014 น.ส.บุษบา  โวยแม
256 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705024 น.ส.สุธาสินี  ศรีสาคร
257 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705029 น.ส.จนัจิรา  แวน่ปันไชย
258 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705039 นายศราวฒิุ  โรหิตจนัทร
259 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705040 นายรอฟีกี  หวนัเหล็ม
260 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705041 นายชวินทร์  ศุภมงคล
261 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705044 น.ส.พรรณี  บุญศรี
262 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705050 น.ส.ภทัรสวนัต ์ แซ่โซง้
263 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705052 น.ส.กลางกมล  กมลสิงห์
264 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705065 น.ส.เจนจิรา  เจริญผล
265 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705073 นายเสฎฐวฒิุ  ใจการ
266 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705076 นายอาฮาหมดั  แอนมาจาร์
267 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705080 นายคณิศร  ศรีสองเมือง
268 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705081 น.ส.จีรวรรณ  อินวรรณ์
269 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602705090 น.ส.สุปรียา  วงคใ์หญ่
270 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 602805018 น.ส.ไพริน  พงษเ์ตา้
271 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612805006 น.ส.ชลธิชา  สุพะตาน
272 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612805008 น.ส.ณฐัริกา  อ่ินคาํ
273 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612805014 น.ส.นนทิยา  ก๋ามา
274 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612805043 น.ส.อาภิสรา  รุ่งเจริญวงค์
275 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612805056 น.ส.อรสิยา  เรือนแกว้
276 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 591792018 นายชยนัธร  รัตนธร
277 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 591792042 นายนฐัพงศ ์ เกตุลกัษณ์
278 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792007 น.ส.จิราวรรณ  อาํรุงสาคร
279 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792012 นายซมัสูดิน  แสแลแม
280 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792024 น.ส.ธญัสุดา  หลวงช่ืน
281 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792031 น.ส.นํ้าผ้ึง  ริทู
282 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792034 น.ส.ปนดัดา  ลลิปัญญกุล
283 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792050 น.ส.วธิดา  สุภาศิริ
284 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792055 นายสถาพร  ฟองสมุทร
285 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792065 น.ส.หทยัชนก  ฝ้ันเสาร์
286 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792070 น.ส.อณัชริญา  พิรักษ์
287 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792081 นายณฐันนัท ์ ศรีนวล
288 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792084 น.ส.นชัชา  เวทการ
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289 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792091 น.ส.อนงค ์ เป็งแสนหนู
290 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792098 น.ส.พทุธลกัษณ์  พินชยั
291 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792099 น.ส.ศิราภรณ์  ศรีธนะ
292 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611892006 น.ส.ธญัญาลกัษณ์  ชุ่มวงศ์
293 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611892012 น.ส.ศรัณยพ์ร  ต๊ิบหน่อ
294 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์ 591791013 นายนฐัพล  ใจพนัธ์
295 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์ 601791001 น.ส.กมลชนก  แซ่ลี
296 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์ 601791002 น.ส.จารุวรรณ  ภูเขาทรัพย์
297 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์ 601791007 น.ส.ฐิฌาณี  ขาวงาม
298 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์ 601791021 น.ส.สุพตัรา  วงศส์อน
299 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์ 601791028 น.ส.ณฐัชา  คา้แป้ง
300 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 581765019 น.ส.วิมพวิ์ภา  ภูครองจิต
301 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 591765033 น.ส.กานตินนัท ์ วงษา
302 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 601765011 น.ส.นพมาศ  เหล่ารินทอง
303 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 601765015 นายวิทยากร  พรมวงค์
304 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 601765019 น.ส.เจนจิรา  ปัญญาผาบ
305 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 601765022 น.ส.วรรณภา  มูลชยั
306 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 601765027 นายเมธิชยั  ศรีเกรียงไกร
307 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 581794056 นายธีรวฒิุ  จ๋ีภิโล
308 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 591794030 น.ส.ฐิติภา  ภูมิชยั
309 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 591794040 น.ส.รุจิรา  เช้ือเมืองพาน
310 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 601794015 นายธนดล  เวียงลอ
311 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 601794016 น.ส.นงลกัษณ์  การภกัดี
312 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 601794021 นายยทุธชยั  ปันสกูล
313 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 601794028 น.ส.ศรีประไพ  จนัทร์ตรี
314 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 611894002 นายจีระศกัด์ิ  บุญทา
315 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561790071 น.ส.จิรารัตน์  เดือนดาว
316 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611890017 น.ส.นิตยา  ของงาม
317 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611890027 น.ส.ภานุกุล  ฝุ่ นวงั
318 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770022 น.ส.ขวญัพร  เข่ือนพนัธ์
319 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770141 นายภูมินทร์  ยางยทุธ์
320 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571420002 นายกญัจนริศ  พ่ึงสุข
321 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420001 น.ส.กนกพร  ปันนวน
322 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420002 น.ส.กญัญารัตน์  สุวรรณ์
323 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420004 นายขจรศกัด์ิ  กา้งยาง
324 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420005 น.ส.จนัทร์จิรา  ราญรอน
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325 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420006 น.ส.จิราย ุ ศรีฉาย
326 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420009 น.ส.ณฐัมน  ปันปะ
327 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420011 นายทวี  จินดาธรรม
328 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420012 น.ส.ธนชัญา  สมควร
329 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420014 นายธีรธชั  กนัทาใจ
330 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420015 น.ส.นฤมล  พทุธรักษา
331 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420016 นายปิยวฒัน์  จนัเลิก
332 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420017 นายปิยวฒิุ  เบิกบาน
333 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420018 น.ส.ผกาพรรณ  บุญปลูก
334 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420021 น.ส.มลัลิกา  ร้องหาญแกว้
335 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420028 น.ส.โสรญา  บุญป๋ัน
336 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420030 นายอคัคเดช  สวยศรี
337 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420031 น.ส.อมัพิกา  จนัแปงเงิน
338 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420032 น.ส.ณฐันิชา  มะลิลา
339 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420033 น.ส.ณฐัพร  นอ้ยตุ่น
340 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420034 นายทีปกรณ์  ฝักฝ่าย
341 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601420035 น.ส.ปนดัดา  เสธา
342 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591438033 น.ส.เสาวรีย ์ คาํอินทร์
343 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601438004 น.ส.ฐิตินนัท ์ วรรณโน
344 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601438006 น.ส.ธญัสุดา  สิทธิมงคล
345 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601438015 นายมีโชค  เหล่ียมมา
346 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601438016 น.ส.ยพุารัตน์  อินตะวงค์
347 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601438020 น.ส.อทิตยา  กนัจินะ
348 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601438021 น.ส.องัศณา  ปรัชญาชมพู
349 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601438023 น.ส.กุหลาบ  แซ่กือ
350 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601438025 น.ส.อุดมลกัษณ์  วงคจุ์มปู
351 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 591431022 น.ส.สุมิตรตา  คาํม่วง
352 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 601431012 น.ส.พิมพช์นก  วิเชียร
353 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 601431018 นายอติชาต  หน่อโอย
354 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 601459001 นายจตุพล  ไชยรินทร์
355 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 601459007 น.ส.ปริชญา  อินเทพ
356 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 601459019 น.ส.ชลลดา  ลอยฟ้า
357 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 591435030 น.ส.วราลกัษณ์  กาวี
358 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 591535007 นายภูวดินทร์  คาํเงิน
359 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 591535015 นายอมรเทพ  ผลสวา่ง
360 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 601535003 นายคุณญัยทุ  ปัญญาหลง
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361 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 611535002 นายณฐัพล  กนัขา
362 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยไีฟฟ้า 581467016 นายบุญแกว้  คาํดี
363 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยไีฟฟ้า 591467008 นายภาณุมาศ  ดวงกางกอ
364 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยไีฟฟ้า 601467005 นายนีลาโพ  ลูซือ
365 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยไีฟฟ้า 601467007 นายประดบัพร  พรมเมือง
366 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยไีฟฟ้า 601467011 นายศุภกิตต์ิ  กนันิกา
367 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม 551427030 น.ส.ชมพนุูช  กรวชัรปาณี
368 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 591427033 น.ส.พรสวรรค ์ ก๋าใจ
369 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 601427004 น.ส.ดาว  อาชาวฒันกุล
370 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 601427005 น.ส.ทศันีย ์ ไชยชมภู
371 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 601427006 น.ส.ธญัลกัษณ์  ขติัทจกัร์
372 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 601427007 นายธีรวฒัน์  อุตตะมา
373 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 601427011 น.ส.ปลายฟ้า  แสนโพธ์ิ
374 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 601427013 น.ส.พรรณราย  ไชยกอ
375 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 601427014 น.ส.พชัรี  ใจหมั้น
376 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 601427016 น.ส.วรารัตน์  มีต่อ
377 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 601427018 น.ส.วิลาวณัย ์ ชมภูธิมา
378 วิทยาศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาสงัคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 601427024 นายจิราย ุ วิทยประภารัตน์
379 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 601456001 น.ส.ชนญัธิดา  เสาร์ปา
380 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 601456006 น.ส.พนิตพร  สินหม่ี
381 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 601456012 นายภานุพงษ ์ เผ่าเผีย
382 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 591413013 นายวรเทพ  หม่ือโปกู่
383 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 561463049 นายณฐัวฒิุ  ใจตา
384 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 591463007 นายจกัรกริช  ตนฟู
385 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 591463011 นายฐิติพงศ ์ อภิวงศษ์า
386 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 591463065 นายอนุชิต  ดอยไพรสณฑ์
387 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473004 น.ส.กญัจนา  มนสัมโนธรรม
388 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473026 น.ส.นลิน  อุสาใจ
389 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473030 น.ส.บุษยมาศ  โคตะนนัท์
390 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473032 น.ส.ปวีณา  ผาด่าน
391 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473048 น.ส.วราภรณ์  วรรณโกฏิ
392 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473054 นายเศรษฐมนัตร์  จาํปานคร
393 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473059 น.ส.สุกญัญา  จาวเจริญกุล
394 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473079 น.ส.ยวุธิดา  ประชุมพร
395 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 581418022 น.ส.สุดารัตน์  ขนัทวงค์
396 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 591418007 น.ส.บุญฑริกา  หมอ้งาม
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397 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 591418010 น.ส.พลอยไพลิน  ทองแกว้
398 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 591418012 น.ส.เมธิณี  กนัทะเนตร
399 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 591418014 น.ส.วนัวิสาข ์ ศรีใจมา
400 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 591418018 น.ส.ณฏัฐ์ชวลั  อินใจ
401 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 591418019 น.ส.จุฑามาศ  ทนัไชย
402 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 591418022 น.ส.พิทยารัตน์  โกติรัมย์
403 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 591996025 นายอนุกุล  อินชุมภู
404 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996009 นายธญัญะ  เตชะ
405 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996025 Mr.Titiasak  Chea
406 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611596001 นายศราวฒิุ  วงศข์ติัย์
407 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611596004 นายธวชัชยั  ถือศกัด์ิ
408 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611596005 นายพสธร  ตะรังษี
409 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611596006 นายวิทวชั  เวศสนัติ
410 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611596008 นายสรยทุธ์  สมแกว้
411 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611596010 นายจาสา  แซ่ยา่ง
412 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611596012 นายพิสุทธิ  มะลิ
413 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 581732008 นายธิติวฒิุ  ถาคาํดี
414 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 591732019 น.ส.มาริสา  คุณารูป
415 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 591732023 นายวีรพล  ศรียา
416 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 591732028 นายเอกราช  แผ่นทอง
417 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 601732002 นายโกสินทร์  หอมหวล
418 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 601732004 นายคณาธิป  วงศเ์ก่ีย
419 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 601732009 นายดนุสรณ์  กนัทะเสน
420 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 601732022 นายพชัรพงศ ์ เทพา
421 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 601732037 นายอรัญ  อินสมบติั
422 ศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ 591767004 นายถิรวฒัน์  โชติสุภาพ
423 ศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ 601767014 น.ส.ศรัณยภ์ทัร  จีระยา
424 ศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ 601767019 น.ส.ประภาพรรณ  วงคก์าวิน
425 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 591788020 น.ส.ทศันีพร  ฐานะงาม
426 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 591788047 น.ส.ญาสุมินทร์  หอมนาน
427 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 591788063 น.ส.สุวรรณลกัษณ์  ภกัดีวิจิตรกุล
428 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 601788001 น.ส.กชกร  สีลารักษ์
429 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 601788003 น.ส.กมลรัตน์  หอมนาน
430 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 601788007 น.ส.จารุกญัญ ์ อาํพนัเรือง
431 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 601788012 น.ส.รัตติกาลยรันต ์ เมธาวฒันภาคิน
432 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 601788016 น.ส.นฤมล  แกว้มะโน

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 12 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
433 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 601788030 น.ส.มาริษา  แซ่ฟุ้ง
434 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 601788037 น.ส.วิลาวรรณ  แก่นภูเลิศ
435 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 601788041 น.ส.หงส์วดี  สมวนั
436 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 601788043 นายอธิวฒัน์  ทุ่งไพศาล
437 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 601788049 น.ส.ศิริจนัทร์  คงประหยดัดี
438 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 601788050 น.ส.กญัญาณฐั  เดชอนนัตก์าญจน์
439 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 561700117 น.ส.สุธาสินิ  ใจพรม
440 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700021 น.ส.เกศวรินทร์  เทิดไพรพนาวลัย์
441 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700285 น.ส.ชฏาพร  ศรีโลโพง้
442 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 591700008 น.ส.กาญจนาพร  ย ัง่ยนืเจริญกิจ
443 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 591700119 น.ส.มณีรัตน์  ชมจกัรวาล
444 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 591700217 น.ส.ช่อผกา  ภทัรขนัติธรรม
445 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700079 น.ส.ปรีชญาพร  วนัดี
446 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700080 น.ส.ปรียานุช  แซ่ซง้
447 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700222 น.ส.นภา  แซ่โล่
448 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 601710042 นายอาทิตย ์ ยิง่สจัธรรม
449 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 601710045 น.ส.เฉ่ียวยงิ  แซ่โถง
450 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 571799050 นายปัญจวฒิุ  ป่ินจินดา
451 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799097 นายบุญญฤทธ์ิ  มณีวรรณ
452 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799098 น.ส.พิชษสินี  ทวีคุณ
453 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 591799085 Miss Zhou  Nong
454 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 601799020 น.ส.ประภาวี  เต็มอุ่น
455 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 601799059 น.ส.ศุภิสรา  ชมภูม่ิง
456 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591755027 น.ส.ธีรนทัธญา  คิดดี
457 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701004 Mr.Ye  Liqing
458 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701009 Mr.Yang  Yunfei
459 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701010 Miss Zhang  Wenxi
460 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701017 Mr.Zhang  Song
461 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 591749007 น.ส.กวินา  มาแกว้
462 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 591749023 น.ส.ทศัณีญา  มุง้ทอง
463 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749007 น.ส.จารุมาศ  บุญมะโน
464 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749011 น.ส.จุฑาทิพย ์ กนัทะเรือน
465 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749018 นายฐาปนพงษ ์ ชยับุญศรี
466 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749026 น.ส.ทตัชญา  นพคุณ
467 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749032 นายธนเดช  พชัรมโน
468 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749033 นายธนวฒัน์  ไชยสวสัด์ิ
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469 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749037 น.ส.ธนาวรรณ  แวงอุย้
470 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749039 น.ส.ธญัญา  ณ ราช
471 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749043 นายธีระปกรศ ์ เนตรดวง
472 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749045 นายนนทป์วิธ  ร่วมชาติ
473 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749048 น.ส.นนัทิกานต ์ มีสี
474 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749050 น.ส.บูเพียว  มาเยอะ
475 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749053 น.ส.ปฏิมากร  สลกัลาย
476 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749059 น.ส.ปิยกมล  อินใจ
477 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749060 น.ส.ปิยธิดา  ดวงแกว้
478 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749063 น.ส.พนิดา  ตะงุ
479 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749069 น.ส.พรรณวรท  ก. บวัเกษร
480 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749073 น.ส.พณัณ์ธิตา  มณีรัตน์
481 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749076 นายพิพฒัน์พงศ ์ เปล่งใส
482 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749077 น.ส.พิมพป์ระไพ  ปาสาณพงศ์
483 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749085 น.ส.รุ่งทิวา  จิตเผือก
484 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749088 น.ส.วลัลภา  คาํวงั
485 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749092 น.ส.วิไลวรรณ  นนัธิ
486 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749118 น.ส.อภิญญา  จนัทร์ศรี
487 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749120 น.ส.อรวี  คาํใหญ่
488 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749123 น.ส.อญัธิฌา  สอนแวว
489 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749125 น.ส.อารียา  บุญเป็ง
490 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750001 น.ส.กมลวรรณ์  แซ่ยา่ง
491 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750005 น.ส.โกมลรัชฏุ์  แสนศกัด์ิหาญ
492 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750007 น.ส.จรรยา  เขียวขาํ
493 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750008 น.ส.จรรยาภรณ์  วงษก์ุณา
494 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750017 น.ส.ภริตพร  โหจิระวฒันพนัธ์
495 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750021 นายณฐันนัท ์ ไชยทน
496 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750025 นายดาวิด  หม่อโมะ๊กู่
497 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750036 น.ส.นิภาพร  เลเชอร์
498 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750042 น.ส.พรพรรณ  เล็ดลอด
499 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750044 น.ส.พชัรี  ปัญญาเสน
500 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750048 น.ส.มรกต  ภมร
501 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750053 น.ส.ราชาวดี  แซ่หลี
502 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750054 น.ส.รุ้ง  ลกคาํ
503 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750061 น.ส.วราพร  เสรีสวสัด์ิศรี
504 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750074 น.ส.สุพรรณนิกา  ชยัวงศ์
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
505 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750077 น.ส.เสาวคนธ์  ศรีกุลิ
506 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750086 นายเอกชยั  ตงัคเสถียร
507 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750095 น.ส.ชนิดา  อินทราวฒิุ
508 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750096 น.ส.ซอนเนียมานูเอล่า  อลับิสเซอร์
509 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750107 น.ส.พรทิพย ์ จะเซอ
510 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750110 น.ส.พิมพร  เจนสาม
511 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750117 นายศิริศกัด์ิ  พิทกัษไ์พรสกุล
512 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750123 น.ส.องัคณา  อุดมวรกิจ
513 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750125 น.ส.จรรยา  แซ่ทา้ว
514 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753001 นายกนกพล  ศิลปะการสกุล
515 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753002 น.ส.กมลทิพย ์ คาํแหง
516 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753003 น.ส.กรนิกา  เข่ือนแกว้
517 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753007 น.ส.จตุพร  เข่ือนเพช็ร
518 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753008 น.ส.จรัญญา  ดอนชยั
519 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753009 นายคริสตลินทร์  สมเสมอใจ
520 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753012 น.ส.จิราพร  มาเยอะ
521 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753017 นายชชันนัท ์ จิรกาลนุกุล
522 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753025 น.ส.ณีรนุช  ธิสอน
523 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753026 นายธนุพล  เพียรศาลพิพฒัน์
524 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753036 นายปฏิภาณ  ธาดากุลวิจิตร
525 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753039 น.ส.ประไพศรี  ยลึู
526 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753045 น.ส.พทุธรักษา  โฉมยง
527 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753047 น.ส.ไพลิน  หตัถชาติ
528 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753048 น.ส.ภทัรธิดา  อธิพฒัน์เดชาสกุล
529 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753049 น.ส.ภทัรวรรณ  กล่ินเพช็ร
530 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753060 น.ส.ลลัลนา  โสภาดิษฐ์
531 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753064 น.ส.สกาวเดือน  พอ่นา
532 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753066 นายสิงหนาท  ปงกนัคาํ
533 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753070 น.ส.สุดารัตน์  หม่ือแหล่
534 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753073 น.ส.สุพตัรา  กนัแกว้
535 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753075 น.ส.สุภนิดา  ชีวินจรัสเรือง
536 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753076 น.ส.สุภาพร  บุญเป็ง
537 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753077 น.ส.สุภาวดี  พรหมณะ
538 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753080 น.ส.อภิชญา  โย
539 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753082 น.ส.อรนภา  ศีรี
540 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753087 นายอาทร  เช้ือวงัคาํ
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
541 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753090 น.ส.เอ่ียมธิดา  อุตตะมะ
542 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753091 Mr.Roth  Tara
543 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753095 นายฐิติพงษ ์ พรหมสวสัด์ิ
544 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753103 น.ส.พิสุทธ์ิทยั  ใจแปง
545 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753105 น.ส.วนัวิสา  ศรีเก้ือกล่ิน
546 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 601753106 น.ส.แสงดาว  โซเซกู่
547 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 571702052 น.ส.ณฐัชยา  จุ่มเขียว
548 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 591702010 นายจิรศกัด์ิ  ยอดดี
549 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 591702024 นายณฐัพล  คนแรง
550 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702004 นายกิตติพงศ ์ เตจ๊ะ
551 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702005 นายกิตติภพ  วงคโ์ยธา
552 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702008 นายจีรวฒัน์  ปกแกว้
553 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702009 น.ส.เจนจิรา  ดงดี
554 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702010 นายชรินทร์  แสงงาม
555 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702011 น.ส.ชลดา  ขวญัตารุ่งเรือง
556 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702015 นายณฐัพล  แผ่นทอง
557 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702017 นายธวชัชยั  กนัทะดง
558 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702018 น.ส.ธนัยช์นก  ทาตาล
559 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702024 น.ส.ปาริฉตัร  กุออ
560 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702026 น.ส.ผกามาศ  สงัขโ์บสถ์
561 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702035 น.ส.ศศิธร  เป็งแกว้
562 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702036 นายศิริชยั  ทิศสุกใส
563 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702038 น.ส.สิริกนัยา  ฝันถึงภูมิ
564 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702041 น.ส.สุนิจตรา  มูลธิจนัทร์
565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702042 น.ส.สุภางพกัตร์  ยอดโนชยั
566 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702043 นายสุวฒัน์  จาก่อ
567 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702046 นายอนุพงศ ์ แกว้พลอย
568 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702050 น.ส.อมรรัตน์  ยะแสง
569 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702052 น.ส.สุภกัตรี  สุกระรงคะ
570 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702053 น.ส.สศินนัท ์ ศรีเรือน
571 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702059 น.ส.ชนิกานต ์ คาํแพร
572 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702065 นายนิติพงษ ์ เวียงคาํ
573 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702078 น.ส.ชนญัธิดา  วงศจุ์มปู
574 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702091 น.ส.หสัตก์มล  อรุณศกัด์ิ
575 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702092 น.ส.อรดา  แสนสล่า
576 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702096 น.ส.สิรินทรา  กนัจินะ

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 16 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
577 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702100 น.ส.วรัญญา  วิชยัเนตร
578 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702101 น.ส.ศศิวิมล  ยาสมุด
579 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702102 น.ส.ศิรินทร์ทิพย ์ อินทจกัร
580 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702103 น.ส.เอมมิกา  อินถาใจยา
581 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 592702033 น.ส.สาวิตรี  ไชยลงัการ
582 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 602702002 น.ส.เจนจิรา  แซ่ลี
583 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 602702015 นายยงยทุธ  อภิพงศศ์กัด์ิ
584 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 602702017 น.ส.สุกลัยา  ปันดวง
585 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 602702022 น.ส.แอล่ี  หม่อโป๊ะกู่
586 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 602702027 นางอญัชลี  โอภาสเกษม
587 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 602702032 น.ส.นุชนาฎ  แซ่ตั้ง
588 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 591771070 น.ส.ศุภลกัษณ์  นนทะพกั
589 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 591771097 น.ส.นาอ่ือ  หล่อจา
590 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 591771099 น.ส.อาํไพ  ปะกู่
591 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771003 น.ส.กนกรัฐ  สินสุรินทร์
592 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771004 น.ส.กรวิภา  บูลยเลิศ
593 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771012 น.ส.จุฑารัตน์  ธิพึง
594 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771013 น.ส.แจ่มจนัทร์  เสรีรณฤทธ์ิ
595 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771014 น.ส.ชนานุช  ทาลมดี
596 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771018 น.ส.ชิณพร  ไชยชมภู
597 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771021 น.ส.ณฤทยั  เมทาดุก
598 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771022 น.ส.ณฐัชญา  พิริยะพงษสิ์ริ
599 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771027 น.ส.ธนพร  รักษาสตัย์
600 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771031 นายธนานนัต ์ ทาํปูน
601 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771035 น.ส.นิชา  แซ่ทา้ว
602 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771037 น.ส.นิรันดร์พร  ยนืยงชลาลยั
603 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771039 นายบวร  เมืองเหมอะ
604 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771043 น.ส.ปิยะนุช  อภิวงคง์าม
605 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771047 น.ส.พณัณิตา  นกัการ
606 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771049 น.ส.แพรพิสุทธ์ิ  ชุมภูศรี
607 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771053 น.ส.โยธกา  แกว้จม
608 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771054 น.ส.รัฐฐา  รักสตัย์
609 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771055 น.ส.ลดัดาวรรณ  ศิริอนนัตญา
610 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771056 น.ส.วรรลภา  แกว้ซอ้ย
611 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771057 น.ส.วนัทนีย ์ บุญมา
612 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771058 น.ส.วิชิตา  ศรีไชยอินทร์
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
613 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771062 นายศิรเศรษฐ์  อาริยะวรกุล
614 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771065 น.ส.สมิตานนัท ์ จนัทร์รักงาม
615 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771071 นายอนาวินทร์  ปินตา
616 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771076 น.ส.อจัจิมา  ถาดทอง
617 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771078 น.ส.ป่ินรธิดา  ภวนะเจริญสุข
618 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771090 น.ส.ปรียานุช  เยอเมิน
619 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771091 นายพรสวสัด์ิ  แซ่ยา้
620 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771094 น.ส.วิภา  นุแฮ
621 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771096 น.ส.สุดท่ีรัก  เงินทอง
622 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771097 น.ส.สุธาสินี  ชมรัมย์
623 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771104 น.ส.อาริญา  วงศผ์า
624 ศิลปศาสตรบณัฑิต นวตักรรมสงัคม 591712014 น.ส.รุ่งนภา  ภทัรพงศเ์จริญ
625 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764005 น.ส.จรัสพร  สมใจ
626 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764014 นายธนากร  การขาย
627 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764016 น.ส.นนัทชัพร  สิงห์แกว้
628 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764017 น.ส.ปาริฉตัร  เข่ือนจนัน่าน
629 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764018 น.ส.พจัน์ธญัชนนั  วงคไ์ชย
630 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764019 น.ส.ภทัรกนัย ์ สีต้ือ
631 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764021 น.ส.รุ่งไพลิน  คาํวิลยั
632 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764022 น.ส.วลยัลกัษณ์  อิยวญใจ
633 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764023 นายศุภณฐั  ดะนยั
634 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764029 น.ส.วริศรา  มะลิ
635 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764030 นายพงษศ์กัด์ิ  ศรีมาปัน
636 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764032 น.ส.พิชชาพร  ปานกลาง
637 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 591781015 น.ส.จริญญา  ใจคาํ
638 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 591781016 น.ส.จนัทรรัตน์  คนงานจรูญใจ
639 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 591781063 นายพิทวสั  สนัลาด
640 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 591781075 น.ส.รัตนาภรณ์  หน่อคาํหลา้
641 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 591781077 น.ส.รัศดา  แสงรัตน์
642 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 591781087 นายวิชพฒัน์  ทองเหม
643 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 591781088 น.ส.ศรัณยพ์ร  ประทุม
644 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781007 น.ส.กลัญาณี  เบเชกู
645 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781009 น.ส.กลัยารัตน์  จิตการณ์
646 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781014 น.ส.จิตรานุช  สวยสม
647 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781017 น.ส.จิราพรรณ  วงคห์ลา้
648 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781019 น.ส.ชนิศา  สุริยาสกั

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 18 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
649 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781021 น.ส.ชมพนุูท  แกว้โก๋
650 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781035 น.ส.ทิพพาพร  เหมือนปืน
651 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781040 น.ส.ธิดา  อีต๊ะ
652 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781052 น.ส.พณัณิตา  บุญธรรม
653 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781061 น.ส.เมทินี  ศิริตา
654 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781063 นายระพีพฒัน์  พวงแกว้
655 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781069 นายวิฑูรย ์ โสดรัมย์
656 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781075 น.ส.ศิโรรัตน์  ศิริประกอบ
657 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781079 น.ส.สร้อยทิพย ์ ศรียาหลา้
658 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781087 นายสุรพงษ ์ จาจา
659 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781099 น.ส.เบญจภรณ์  ตนัตระกูล
660 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611881005 นายศุภากร  นนัคาํ
661 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 621881001 น.ส.กานธิดา  จัน่คาํ
662 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 591706031 น.ส.ธิดารัตน์  มามาตร
663 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 591706051 น.ส.พลอยไพลิน  ศรีนะ
664 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 591706062 น.ส.ลดัดา  เชอม่ือ
665 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 591706130 น.ส.ธมล  ไพศาลธารา
666 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706007 น.ส.กุลจิรา  กิตตินภาพงษ์
667 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706010 น.ส.ขวญัศิริ  เป็กธนู
668 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706016 น.ส.เจนจิรา  นวลจา
669 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706017 น.ส.ชนากานต ์ ธรรมปัญญา
670 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706053 น.ส.พิมพช์นก  มโนศิลป์
671 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706066 น.ส.ศศินา  ตาคาํ
672 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706079 น.ส.หทยัรัตน์  ดาํหริเวช
673 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706097 น.ส.ปณิดา  แสนใจนา
674 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706099 นายภทัรพล  กามล
675 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 561479008 นายเฉลิมพงศ ์ เทพอุดม
676 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 591479035 นายสุรพร  แสนพนัธ์
677 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479011 นายชชัพล  บุญยวง
678 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479019 นายธรรมนูญ  มีชยั
679 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479026 นายพีรพฒัน์  กนัธิมา
680 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479029 น.ส.มณฑกานต ์ อินทรเสนา
681 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479030 น.ส.มธุรตฤน  แกว้มะโน
682 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479036 น.ส.วลินดา  มณีธรรม
683 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479037 น.ส.วิไลวรรณ  เรือนแกว้
684 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479040 นายศรชยั  แซ่ลี
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
685 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479044 น.ส.สุพรรษา  ใจหมั้น
686 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479049 น.ส.อาทิตยา  นินตา
687 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479054 นายตรัยรัตน์  โปเส้ียว
688 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 591419025 น.ส.ธิภาพร  อ่อนแกว้
689 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 601419006 นายสรศกัด์ิ  ธิตานนท์
690 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 601419009 น.ส.อญัชลี  มาเยอะ
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รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 22 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 23 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 24 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 25 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 26 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 27 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 28 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 29 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 30 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 31 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

น.ส.รัตติกาลยรันต ์ เมธาวฒันภาคิน

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 32 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 33 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 34 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

น.ส.ซอนเนียมานูเอล่า  อลับิสเซอร์

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 35 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 36 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 37 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 38 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 39 ใน 40



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 40 ใน 40


