
ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1130001/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116014 น.ส.เฉลิมขวญั  วางวงศ์
ชร.1130002/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116015 น.ส.ชนากานต ์ อริยพนัธ์
ชร.1130003/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116018 น.ส.ชุติกาญจน์  เทพจร
ชร.1130004/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116019 น.ส.ญาดา  สุริยะ
ชร.1130005/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116042 น.ส.รุ้งทราย  ลูนปัน
ชร.1130006/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116051 นายสนัติราช  เลิกการ
ชร.1130007/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116056 น.ส.สุวฒันา  สมัพนัธ์สิทธ์ิ
ชร.1130008/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117003 น.ส.กุลณฐั  พิมพมี์ลาย
ชร.1130009/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117004 น.ส.จินตนา  สุวรรณปราการ
ชร.1130010/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117007 น.ส.ชริญญา  อุปรัตน์
ชร.1130011/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117014 น.ส.ธนาพรรณ  กองวงศ์
ชร.1130012/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117018 น.ส.พชัรา  เนตรยอง
ชร.1130013/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117020 น.ส.วราภรณ์  จนัทาพนู
ชร.1130014/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117023 น.ส.ศุภรัตน์  สิงห์ต้ือ
ชร.1130015/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120025 น.ส.นีรชา  โมงยาม
ชร.1130016/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120035 นายพินิจนนั  กนัทะสอน
ชร.1130017/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120042 น.ส.ลกัษิกา  โชคประเสริฐ
ชร.1130018/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123002 นายกอ้งภพ  มูลศรี
ชร.1130019/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123022 น.ส.ปวนัรัตน์  กาแกว้
ชร.1130020/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128004 น.ส.กญัญา  ใจสาม
ชร.1130021/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128006 น.ส.กานดา  โซคากุ
ชร.1130022/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128010 นายชาญณรงค ์ ธรรมสาร
ชร.1130023/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128014 นายณฐัวฒิุ  กิติโกศล
ชร.1130024/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128022 นายธีรภทัร  ภิระจนัทร์
ชร.1130025/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128025 น.ส.นฐัธิดา  มณีอินตา
ชร.1130026/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128026 น.ส.นีรนุช  ทะนนัไชย
ชร.1130027/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128030 น.ส.ปราวีณ  จินา
ชร.1130028/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128032 น.ส.ปัญญาพร  จ๋อมอ๊อด
ชร.1130029/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128035 น.ส.พิชชาภรณ์  ผดัอ่ิน
ชร.1130030/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128036 น.ส.พิมผกานต ์ แซ่เล่า
ชร.1130031/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128037 น.ส.พิมลวรรณ  แซ่ล่ี
ชร.1130032/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128042 น.ส.วรรณิดา  วารินทร์
ชร.1130033/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128043 น.ส.วรวรรณ  พานแกว้
ชร.1130034/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128044 น.ส.วรัญญา  สุกนัธา
ชร.1130035/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128046 น.ส.วารุณี  แซ่ลี
ชร.1130036/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128048 น.ส.ศศิพร  ยอดต่ิง
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ชร.1130037/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128049 น.ส.ศิรินยา  สาลีวฒัน์
ชร.1130038/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128052 น.ส.สุจิตรา  กนัทะ
ชร.1130039/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128054 น.ส.โสภี  ธรรมวงค์
ชร.1130040/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128055 น.ส.หทยักาญจน์  ยอดสุวรรณ์
ชร.1130041/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144036 น.ส.สุพรรณษา  อินเรือน
ชร.1130042/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153013 นายจีรภทัร  ริยะสาร
ชร.1130043/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153019 น.ส.ทกัษิณา  สุริยวงค์
ชร.1130044/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153020 น.ส.ธญัลกัษณ์  ยอดออ้ย
ชร.1130045/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153021 นายนครินทร์  พร้อมสุข
ชร.1130046/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153022 น.ส.นภา  เชอมือ
ชร.1130047/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153026 น.ส.ปนิกกา  สุมะโน
ชร.1130048/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153027 น.ส.ปริยากร  นรรัตน์
ชร.1130049/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153028 น.ส.ปวีณา  นรา
ชร.1130050/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153033 นายภทัรพล  แกว้จิโน
ชร.1130051/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153037 นายภูวดล  ผากาเชิด
ชร.1130052/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153041 น.ส.รัชฎาวรรณ  นิกรวงศสิ์ริ
ชร.1130053/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153044 นายวรวฒัน์  กองสุข
ชร.1130054/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153047 น.ส.สโรชา  ดอนไฟ
ชร.1130055/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153050 น.ส.สิริพร  เหล่าสกุล
ชร.1130056/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166002 นายชชัพล  ลาํดวน
ชร.1130057/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166010 น.ส.กณัฐิกา  หลงสกุล
ชร.1130058/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166022 น.ส.ธญัญารัตน์  เหล่ารินทอง
ชร.1130059/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166025 นายธีระพงษ ์ ผิวผ่อง
ชร.1130060/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166035 นายพงษร์ะวี  ตานอ้ย
ชร.1130061/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166036 น.ส.พรพิมล  สุนนัสา
ชร.1130062/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166043 น.ส.รสสุคนธ์  วงคแ์สนศรี
ชร.1130063/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166050 น.ส.ศิถีธร  สุภา
ชร.1130064/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166057 น.ส.หยาดดาว  บญัญติั
ชร.1130065/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171004 น.ส.เกียรติติมา  มณีวรรณ
ชร.1130066/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171016 น.ส.จุฬาลกัษณ์  นนัตา
ชร.1130067/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171017 นายเจนณรงค ์ ชุ่มเมืองเยน็
ชร.1130068/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171020 นายชาคร  ลาํเจียกวิสยั
ชร.1130069/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171023 น.ส.ณฐัพร  แลเชอะ
ชร.1130070/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171025 นายธนโชติ  ราชเนตร
ชร.1130071/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171028 น.ส.ธญัจิรา  ศรีสุวรรณ์
ชร.1130072/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171029 น.ส.ธารีญา  เขจร
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ชร.1130073/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171031 นายธีรยทุธ  ธรรมวงค์
ชร.1130074/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171035 น.ส.นิตยา  ประวงั
ชร.1130075/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171037 น.ส.บุญทิวา  ธาํรงคส์ตัย์
ชร.1130076/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171039 น.ส.ปิยธิดา  ธิการ
ชร.1130077/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171043 น.ส.พิมลรัตน์  มาเยอะ
ชร.1130078/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171045 นายภคัพงษ ์ ศรีบุตร
ชร.1130079/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171050 น.ส.วอลดัดา  แซ่เต๋ิน
ชร.1130080/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171051 นายวิชยั  เชอหม่ือกู่
ชร.1130081/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171053 น.ส.ศิริรัตน์  ขนัโท
ชร.1130082/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171055 น.ส.สิรภทัร  นนัตา
ชร.1130083/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171056 น.ส.สุดารัตน์  จกัรบุตร
ชร.1130084/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171058 น.ส.อรสา  โลกคาํลือ
ชร.1130085/2565 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 601177004 น.ส.จิรารัตน์  แกว้กระโทก
ชร.1130086/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161006 น.ส.กมลลกัษณ์  วงศใ์หญ่
ชร.1130087/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161022 น.ส.ณฏัฐ์ชญาภา  จิรกุลชยันพกร
ชร.1130088/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161024 นายทรงพล  มาไกล
ชร.1130089/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161030 นายนพนนัท ์ เอ่ียมสะอาด
ชร.1130090/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161038 น.ส.รวินทนิ์ภา  ปราศยั
ชร.1130091/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161040 น.ส.วรัญญา  เผือดนอก
ชร.1130092/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161042 น.ส.วิณฐัญา  รินเท่ียง
ชร.1130093/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161055 น.ส.สุทตัตา  ชะนะนาค
ชร.1130094/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161057 น.ส.สุพตัรา  ขวญัใจ
ชร.1130095/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161059 น.ส.โสรญา  ภาระจาํ
ชร.1130096/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100040 น.ส.ลกัษิกา  แซ่จ๋าว
ชร.1130097/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100056 น.ส.องัคณา  ช่ืนม่ืน
ชร.1130098/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116001 น.ส.ศุภกร  วงคศิ์ริ
ชร.1130099/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116002 น.ส.ปนสัยา  กาเพ้ียน
ชร.1130100/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116003 น.ส.ทกัษิณา  อินทร์คาํ
ชร.1130101/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116005 น.ส.กญัญารัตน์  คาํมงคล
ชร.1130102/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116006 น.ส.กุลปรียา  มะลิดง
ชร.1130103/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116008 น.ส.เขมิกา  กาญจนวาส
ชร.1130104/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116010 น.ส.จารุณี  นุภาดี
ชร.1130105/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116011 น.ส.จารุวรรณ  แซ่ฟุ้ง
ชร.1130106/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116013 น.ส.จิรารัตน์  สุกร
ชร.1130107/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116016 น.ส.ชนาพร  หน่อแกว้
ชร.1130108/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116021 น.ส.ฐานิตา  ศิริประยงค์
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1130109/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116022 น.ส.ณฐัชา  พรพิชยัเวทย์
ชร.1130110/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116023 น.ส.ดวงกมล  พรมตนั
ชร.1130111/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116027 น.ส.นฤนี  ณ.เชียงใหม่
ชร.1130112/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116028 น.ส.นิจวิภา  แกว้ปุ๋ ย
ชร.1130113/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116029 น.ส.นุตประวีณ  วนัทา
ชร.1130114/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116030 น.ส.เบญจมาศ  มาฟู
ชร.1130115/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116031 น.ส.ปภาดา  ใจเร็ว
ชร.1130116/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116037 น.ส.พิมพช์นก  หอมอ่อน
ชร.1130117/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116039 น.ส.มนธิรา  ใจปิง
ชร.1130118/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116040 น.ส.มุทิตา  คาํยวง
ชร.1130119/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116048 น.ส.วิมลวรรณ  พนูสุวรรณ
ชร.1130120/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116049 น.ส.ศิวิไล  จะชาลี
ชร.1130121/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116053 น.ส.สิรินทรา  สุขมุนินทร์
ชร.1130122/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116055 น.ส.สุนีย ์ สมเกียรติคีรี
ชร.1130123/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116059 น.ส.องัศุมาลี  กนัทะเสน
ชร.1130124/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117001 นายกลตกานต ์ วนัดี
ชร.1130125/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117010 น.ส.ดาราณี  หวลอารมณ์
ชร.1130126/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117013 น.ส.ธนวรรณ  เทพสืบ
ชร.1130127/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117021 น.ส.วิไลพร  โสภณสุขไพบูลย์
ชร.1130128/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117028 น.ส.อจัฉรา  ปานขาว
ชร.1130129/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123005 น.ส.เกศริน  วงคเ์มืองมา
ชร.1130130/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123012 น.ส.ณฐัริกา  สุขตวั
ชร.1130131/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123015 น.ส.ธนิษฐา  แสนแกว้
ชร.1130132/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123028 นายพทัธรินทร์  ทา้วคาํ
ชร.1130133/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128007 น.ส.กานตธี์รา  ไชยเดช
ชร.1130134/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128009 นายคนัธารัตน์  ใจอินถา
ชร.1130135/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128024 น.ส.นฤมล  มาละวรรณา
ชร.1130136/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128034 น.ส.พศิกา  กุณา
ชร.1130137/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128038 น.ส.ภคัจิรา  มะโนวรรณ์
ชร.1130138/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128045 น.ส.วริศรา  ธรรมวงค์
ชร.1130139/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128057 น.ส.อนัดามนั  กะรัตน์
ชร.1130140/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128058 น.ส.เอมมิกา  ยอดแกว้
ชร.1130141/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144012 นายธนวิชญ ์ กานนัตา
ชร.1130142/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150012 น.ส.ฉตัรฤดี  ดอกคาํ
ชร.1130143/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150026 นายธนญชยั  ทรายหมอ
ชร.1130144/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150030 น.ส.ธญัพิชชา  เมืองคาํ
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1130145/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150039 น.ส.พิมพวิ์ไล  ดูกรณ์
ชร.1130146/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150047 นายวิกาวี  ชยัอารีย์
ชร.1130147/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153003 น.ส.อจัฉริญา  อนาวนั
ชร.1130148/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153005 น.ส.อมรรัตน์  สุกปัญญา
ชร.1130149/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153007 นายจิรัฏฐ์  นนัต๊ะแขม
ชร.1130150/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153012 น.ส.จิรัศยา  หอมนาน
ชร.1130151/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153014 น.ส.จุฬาพรรณ  แสนใจ
ชร.1130152/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153016 น.ส.ฐิติรัตน์  วนัดี
ชร.1130153/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153017 น.ส.ณฐัวรา  ทาปัน
ชร.1130154/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153018 น.ส.ทกัษิณา  แซ่ลี
ชร.1130155/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153023 น.ส.นนัทพร  ถานอ้ย
ชร.1130156/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153043 น.ส.วรรณกานต ์ กะโพ
ชร.1130157/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153055 น.ส.โสภิดา  บานเยน็
ชร.1130158/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153056 น.ส.หทยัชนก  สุทธศรี
ชร.1130159/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166004 น.ส.อรธิตา  เป็งชิต
ชร.1130160/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166007 น.ส.กมลลกัษณ์  รินแกว้
ชร.1130161/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166008 น.ส.กรรณิการ์  ทรงจาํปา
ชร.1130162/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166017 น.ส.จุฑามาศ  วามะลุน
ชร.1130163/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166018 น.ส.ฐิติรัตน์  ใจอา้ย
ชร.1130164/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166019 นายณฐัภทัร  วงศสุ์วรรณ
ชร.1130165/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166020 นายธนกร  ดอนมูล
ชร.1130166/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166021 นายธวชัชยั  อายยุนื
ชร.1130167/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166028 น.ส.นางแกว้  ใสเงิน
ชร.1130168/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166039 น.ส.พิทยา  พรรดา
ชร.1130169/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166041 น.ส.ยวุธิดา  จิณกบั
ชร.1130170/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166042 น.ส.เยาวเรศ  ม่วงคีรีคาม
ชร.1130171/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166044 น.ส.รุ่งทิพย ์ ธิมงคล
ชร.1130172/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166045 น.ส.รุ้งสินี  ปีกดว้ง
ชร.1130173/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166048 น.ส.วริศรา  กรสวรรค์
ชร.1130174/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166052 น.ส.ศิริยาภรณ์  จดัแจง
ชร.1130175/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166055 น.ส.สุวิภา  พรมดีมา
ชร.1130176/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166056 น.ส.สุวิมล  ชยัเลิศ
ชร.1130177/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166058 น.ส.อรพรรณ  ชยัศรี
ชร.1130178/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166059 น.ส.อญัชลี  โปทา
ชร.1130179/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171003 น.ส.พิมพผ์กา  พรมณี
ชร.1130180/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171013 น.ส.งามสิริ  แอโหล
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1130181/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171014 น.ส.จนัทกานต ์ วรรณคาํ
ชร.1130182/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171019 นายชญานิตย ์ กมลเพชร
ชร.1130183/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171026 น.ส.ธนชัพร  บา้นคุม้
ชร.1130184/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171027 นายธนิชสร  กวนสีลา
ชร.1130185/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171046 นายภาณุพนัธ์  กิติสาร
ชร.1130186/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171047 นายภีรพฒัน์  ชยัทานี
ชร.1130187/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171052 น.ส.ศิรดา  ขดัมูล
ชร.1130188/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171054 นายสิทธานต ์ ตนใจ
ชร.1130189/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171060 นายอิทธิพนัธุ์  พรมพงั
ชร.1130190/2565 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 601177001 นายกฤษฎากร  ธิมา
ชร.1130191/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161020 น.ส.ช่อผกา  กนัทาเดช
ชร.1130192/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161031 น.ส.นภาพร  ศรีคาํ
ชร.1130193/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161035 น.ส.พรพิมล  ดวงใจ
ชร.1130194/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161043 น.ส.ศศิณา  หม่ืนลาง
ชร.1130195/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161046 น.ส.ศิริพนู  พระวงศค์าํ
ชร.1130196/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161053 น.ส.สินีนาถ  เปล้ืองเจริญ
ชร.1130197/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161054 น.ส.สิรณิชา  กิลยั
ชร.1130198/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161056 นายสุทิวสั  จนัทร์ต๊ะ
ชร.1130199/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100038 นายลอจิ  แซ่ว่ือ
ชร.1130200/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116007 น.ส.ขวญัชนก  รุ่งกมล
ชร.1130201/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116017 น.ส.ชุติกาญจน์  ปัญจทรัพยสิ์ริ
ชร.1130202/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116020 น.ส.ฐานิกา  ชูวา
ชร.1130203/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116024 น.ส.ธญัญารัตน์  อุษา
ชร.1130204/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116025 น.ส.ธนัยชนก  อาจโพธิ
ชร.1130205/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116032 น.ส.ประภสัสร  ใจฝ้ัน
ชร.1130206/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116035 น.ส.พรพฤกษา  จินะใจหาญ
ชร.1130207/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116036 นายพิชยัยทุธ  ศิริจนัทร์
ชร.1130208/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116038 น.ส.พิมพพ์ร  สุราเมย์
ชร.1130209/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116041 น.ส.รัชนีกร  ต๊ะศร
ชร.1130210/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116043 น.ส.เรณุกา  วนารักษ์
ชร.1130211/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116045 น.ส.วรัญญา  ปริมา
ชร.1130212/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116046 น.ส.วรัญญา  อุ่นเมือง
ชร.1130213/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116050 นายสนัติ  ชยัลงักา
ชร.1130214/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116052 น.ส.สายนรี  แซ่วา่ง
ชร.1130215/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116058 น.ส.อภิชญา  จนัทาพนู
ชร.1130216/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 601116060 น.ส.อลิสา  ตามยั
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1130217/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117002 น.ส.กณัฐิกา  มโนสา
ชร.1130218/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117005 น.ส.จิราภรณ์  สุคาํ
ชร.1130219/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117011 น.ส.ดาอิยะห์  หมุดหวนั
ชร.1130220/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117012 น.ส.ทศัน์วรรณ  กนันา
ชร.1130221/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117016 น.ส.ธนัวารัตน์  ขนัทะบุตร์
ชร.1130222/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117024 น.ส.หทยักาญจน์  วงศช์ยั
ชร.1130223/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117025 น.ส.หยดเทียน  ไชยพรม
ชร.1130224/2565 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 601117026 น.ส.อนงคน์าฎ  คิดขา้งบน
ชร.1130225/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120001 นายมณฑวรรษ  จนัต๊ะ
ชร.1130226/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120002 น.ส.ศุภิสรา  พนัธ์วงศ์
ชร.1130227/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120003 นายวรณฐั  แกว้คาํเรือง
ชร.1130228/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120006 น.ส.กนิษฐา  ชุ่มใจ
ชร.1130229/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120008 น.ส.กญัจน์อมล  คาํงาม
ชร.1130230/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120011 น.ส.จนัทร์  นามคาํ
ชร.1130231/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120012 น.ส.จุฑารัตน์  ขนัตา
ชร.1130232/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120016 นายธนโชติ  เม่อแล
ชร.1130233/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120019 น.ส.ธิติยา  พิชยั
ชร.1130234/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120022 นายวชัรัพพล  บุญธิมา
ชร.1130235/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120023 น.ส.นฐัวดี  ช่ืนอารมณ์
ชร.1130236/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120024 น.ส.นิฌากรณ์  คาํปิน
ชร.1130237/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120026 น.ส.นุชนาถ  อินต๊ะฟู
ชร.1130238/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120027 นายปรมตัถพงศ ์ ขนัธะ
ชร.1130239/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120028 นายปวีณ  พรหมเผ่า
ชร.1130240/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120029 น.ส.ผกาวรรณ  คาํเข่ือน
ชร.1130241/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120030 น.ส.พรชิตา  บวัตูม
ชร.1130242/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120032 น.ส.พชัริญา  สุทา
ชร.1130243/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120033 น.ส.พฒัน์นรี  เตชาติ
ชร.1130244/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120034 น.ส.พณัทิวา  โยธา
ชร.1130245/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120038 นายรัชชานนท ์ ยาวิเริง
ชร.1130246/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120040 น.ส.รุ่งนภา  สุวรรณโภค
ชร.1130247/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120041 น.ส.รุ่งอรุณ  บุญธรรม
ชร.1130248/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120043 น.ส.วธูสิริ  ทิพวรรณทรัพย์
ชร.1130249/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120044 น.ส.วนทัปรียา  ศุภรโกมล
ชร.1130250/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120046 นายวิทวสั  ดอนมูล
ชร.1130251/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120047 นายวินยั  นิกุลพินิจ
ชร.1130252/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120048 น.ส.วิภาดา  ปัญญา
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1130253/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120049 น.ส.ศรัญญา  ลามีชยั
ชร.1130254/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120050 น.ส.ศศินา  อินตาคาํ
ชร.1130255/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120052 น.ส.ศิริรัตน์  ปัญญาจนัทร์
ชร.1130256/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120054 นายสาริศ  แซ่มวั
ชร.1130257/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120056 น.ส.สุธิดา  เป็งเรือน
ชร.1130258/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120057 น.ส.สุวิมล  พนูทรัพย์
ชร.1130259/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 601120058 นายอนุศิษฏ ์ ใจแปง
ชร.1130260/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123001 น.ส.กมลชนก  กนัทะวงค์
ชร.1130261/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123004 น.ส.กณัญภสัน์  บางยิม้
ชร.1130262/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123006 น.ส.ณฐัธยาน์  ใจดี
ชร.1130263/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123008 น.ส.ชมพนุูช  อุปถมัภ์
ชร.1130264/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123011 น.ส.ณฐัริกา  ทาบุญ
ชร.1130265/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123014 น.ส.ทิพยรั์ตน์  กนันา
ชร.1130266/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123017 น.ส.ธาลิตา  เจียมภูเขียว
ชร.1130267/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123018 น.ส.นริสา  วจนะผาสุข
ชร.1130268/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123019 น.ส.นํ้าฝน  พม่า
ชร.1130269/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123021 น.ส.ประภากร  สอนใจ
ชร.1130270/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123025 น.ส.พรพิมล  วิชยัวงค์
ชร.1130271/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123026 น.ส.พชัรวรรณ  ชยัรังษี
ชร.1130272/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123029 น.ส.พิมพฝั์น  มหาพราหมณ์
ชร.1130273/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123033 น.ส.วราศิณี  สุภาแกว้
ชร.1130274/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123035 น.ส.วิชชุดา  เทพกนั
ชร.1130275/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123036 น.ส.ศิริรัตน์  วิชยัยา
ชร.1130276/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123039 น.ส.รุ้งไพลิน  แซ่วา้
ชร.1130277/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123040 น.ส.สุดารัตน์  เลาหล่ือ
ชร.1130278/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123041 น.ส.สุภสัสรา  ราชกนัธร
ชร.1130279/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123042 น.ส.สุภาวดี  ลือชา
ชร.1130280/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123045 น.ส.อารีรัตน์  อุดนํ้า
ชร.1130281/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123047 น.ส.อินทิรา  เข่ือนเพช็ร์
ชร.1130282/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 601123048 น.ส.อุรารัก  เบาใจ
ชร.1130283/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128002 น.ส.จารุมน  ตาสาย
ชร.1130284/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128003 น.ส.กนกวรรณ  ปันติ
ชร.1130285/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128008 น.ส.การะเกด  ฟุ่ มเฟ้ือง
ชร.1130286/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128011 น.ส.ญาสุมินทร์  มะลิดง
ชร.1130287/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128013 นายณฐัภูมิ  มาแวน่
ชร.1130288/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128016 น.ส.ณิชกุล  วรรณชน
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1130289/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128017 น.ส.ณิชารีย ์ คงเกิด
ชร.1130290/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128018 น.ส.เตือนใจ  ทรายกนกธารา
ชร.1130291/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128019 น.ส.ธนัยช์นก  ศรีวิชยัมูล
ชร.1130292/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128029 น.ส.ประวีณา  อินเทพ
ชร.1130293/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128031 น.ส.ปรียานุช  จนัเขียว
ชร.1130294/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128040 น.ส.มนสัวี  เช้ือสะอาด
ชร.1130295/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128047 น.ส.ศศิธร  ไชยสถาน
ชร.1130296/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128051 น.ส.ศุภานิช  มูลทาศรี
ชร.1130297/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601128056 น.ส.อญัชลี  ไชยคาํ
ชร.1130298/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144044 นายเจษฎากร  ลออาํ
ชร.1130299/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144001 นายกตญัํู  เกสรกติกา
ชร.1130300/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144002 น.ส.กาญจนา  ปัญญาไว
ชร.1130301/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144003 นายกิตติกร  เตชะ
ชร.1130302/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144005 น.ส.จิรภิญญา  ยอดวงศ์
ชร.1130303/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144006 นายชยัมงคล  โพธ์ิใต้
ชร.1130304/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144007 น.ส.โชติกา  ราชแผน
ชร.1130305/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144008 น.ส.ณฐัณิชา  ขอมดาํดิน
ชร.1130306/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144010 น.ส.ดวงพร  ผิวเขียว
ชร.1130307/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144011 น.ส.ตะวนัฉาย  ประสพสุข
ชร.1130308/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144013 นายธีรพนัธ์  ชุมภู
ชร.1130309/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144014 นายธีรวฒัน์  ฟ้ืนอินต๊ะศรี
ชร.1130310/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144017 น.ส.นทัชา  สมศรี
ชร.1130311/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144018 น.ส.ปสุตา  สอนขยนั
ชร.1130312/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144020 นายพงศกร  บุญวงค์
ชร.1130313/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144023 น.ส.ภคัจิรา  กนัคาํ
ชร.1130314/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144027 นายวิทวธั  วงศใ์หญ่
ชร.1130315/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144028 น.ส.วิยะดา  วงศพิ์ทกัษว์รกุล
ชร.1130316/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144029 น.ส.วิไลภรณ์  เขียนนอก
ชร.1130317/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144031 นายวฒิุไกร  ไชยราช
ชร.1130318/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144033 นายศราวธุ  เกษแกว้
ชร.1130319/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144035 น.ส.สุทธิดา  นะวะยศ
ชร.1130320/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144037 น.ส.อรจิรา  ผูกชอบ
ชร.1130321/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 601144038 น.ส.อาหม่ี  แสนเหลียว
ชร.1130322/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150043 นายบรรพกิจ  พรหมณี
ชร.1130323/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150091 นายกรกช  ศรีวิชยั
ชร.1130324/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150001 นายนพดล  แจง้สวา่ง
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 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1130325/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150002 นายขจรพงค ์ สิงทะนะ
ชร.1130326/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150003 นายถิรวฒัน์  ปวงคาํ
ชร.1130327/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150006 นายไกรวิชญ ์ แสนโชติอรุณ
ชร.1130328/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150007 นายจกัรพนัธ์  ปัญญาป้อ
ชร.1130329/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150015 นายชฎาวฒิุ  สุดชาติ
ชร.1130330/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150016 นายชลทิต  กุลยะณี
ชร.1130331/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150017 นายชยันนัท ์ ลาํปาง
ชร.1130332/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150020 นายณรงคเ์ดช  แสวงผล
ชร.1130333/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150021 นายณฐัพล  สุดชาติ
ชร.1130334/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150024 นายถิรวฒัน์  เวียงลอ
ชร.1130335/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150025 นายธนกร  บญัชาเกียรติ
ชร.1130336/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150027 นายธนดล  ทวีสุข
ชร.1130337/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150028 น.ส.ธนญัญา  กนัต๊ิบ
ชร.1130338/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150033 น.ส.เบญจวรรณ  ศรีเมืองแกว้
ชร.1130339/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150034 นายปกรณ์  เกษม
ชร.1130340/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150035 นายปริญญา  ศรีจนัทร์
ชร.1130341/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150038 น.ส.พชัราวรรณ  กนัทะเสน
ชร.1130342/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150041 นายภานุวฒัน์  เข่ือนเพชร
ชร.1130343/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150043 นายมนตรี  นาคทอง
ชร.1130344/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150044 นายฤทธิชยั  หารป่า
ชร.1130345/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150045 นายวรวฒิุ  ธรรมธิ
ชร.1130346/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150046 นายวชัรพล  หอมนาน
ชร.1130347/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150048 นายวีรพล  คาํแก่น
ชร.1130348/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150051 นายเวียงคาํ  แซ่ท่อ
ชร.1130349/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150052 นายสนัติสุข  การขาย
ชร.1130350/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150054 น.ส.โสภาพรรณ  ศรีทอง
ชร.1130351/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150055 นายอธิวฒัน์  อินออน
ชร.1130352/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150056 น.ส.อรกมล  ทองคาํ
ชร.1130353/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150058 นายอรัญ  ธนะวงั
ชร.1130354/2565 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 601150059 นายอฏัดฮา  หมุดหวนั
ชร.1130355/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153023 น.ส.นจันนัท ์ ไชยมงคล
ชร.1130356/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153001 น.ส.อญัชิษฐา  เจริญกุล
ชร.1130357/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153004 น.ส.อรณิชา  นภสัรพี
ชร.1130358/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153008 น.ส.อรนฏั  ขดัคาํ
ชร.1130359/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153009 น.ส.ธิดารักษ ์ วงคย์ศ
ชร.1130360/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153011 น.ส.จิรวรรณ  อภิวงษา
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1130361/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153024 นายปฏิภาณ  ภาชนะ
ชร.1130362/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153025 น.ส.ปณิดา  อินต๊ะอา้ย
ชร.1130363/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153032 น.ส.พิมพกา  คาํหลา้
ชร.1130364/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153036 นายภูมินนัท ์ บุญยงั
ชร.1130365/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153038 น.ส.มนธิรา  ธิต๋า
ชร.1130366/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153039 นายมฤคินทร์  มานะเจริญพงษ์
ชร.1130367/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153045 น.ส.วาสนา  ชยัวาฤทธ์ิ
ชร.1130368/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153046 นายศกัดา  มาเยอะ
ชร.1130369/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153048 น.ส.สจัจพร  มีเพช็ร
ชร.1130370/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153051 น.ส.สุทธิชา  สะอาดลว้น
ชร.1130371/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153052 น.ส.สุภสัสร  ทิพยอุ์บล
ชร.1130372/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153057 น.ส.อธิชา  สองสีใส
ชร.1130373/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153058 น.ส.อรจิรา  นภสัรพี
ชร.1130374/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 601153059 น.ส.อรณิช  กุ่งละ
ชร.1130375/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166001 น.ส.ชุติมา  ษมาจิตสวยงาม
ชร.1130376/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166003 นายอธิวฒัน์  จนัเฟย
ชร.1130377/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166005 น.ส.สุกญัญา  ตาดเต่ิง
ชร.1130378/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166006 น.ส.วิลาสินี  ม่ิงขวญั
ชร.1130379/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166011 น.ส.กลัญา  แข่งขนั
ชร.1130380/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166012 นายกิตติศกัด์ิ  ชยัยาสิทธ์ิ
ชร.1130381/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166013 นายจิตรติพงษ ์ ชยัสิทธิ
ชร.1130382/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166015 น.ส.จิราพร  ศรีออน
ชร.1130383/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166016 น.ส.จิราภรณ์  ไชยวงค์
ชร.1130384/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166023 นายธมัมนาถ  วงศธิ์ดาธร
ชร.1130385/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166024 น.ส.ธีร์จุฑา  แจง้สวา่ง
ชร.1130386/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166026 น.ส.นฤมล  เมืองใจ
ชร.1130387/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166030 นายบรพฒัน์  กาต๊ิบ
ชร.1130388/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166037 น.ส.พรศิริ  เรืองไชยชนะ
ชร.1130389/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166047 น.ส.วริชญา  ชาวน่าน
ชร.1130390/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166049 น.ส.วาสนา  คาํเทพ
ชร.1130391/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166054 น.ส.สุพิชญา  พฒันอุตมา
ชร.1130392/2565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601166060 น.ส.ภูรชญา  ชนกธนนัดนย์
ชร.1130393/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171001 น.ส.ศิริลกัษณ์  ธนูสา
ชร.1130394/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171002 นายอารักษ ์ แสงแกว้
ชร.1130395/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171006 น.ส.นรินทร์ลกัษณ์  นกัหล่อ
ชร.1130396/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171010 นายกฤตย ์ คานาซาวา
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1130397/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171011 น.ส.เกศินี  สีเสียดคา้
ชร.1130398/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171012 นายคณาทิป  ชยัลงักา
ชร.1130399/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171015 น.ส.จนัทมณี  เลิศสม
ชร.1130400/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171021 นายชาญณรงค ์ จอมปัญญา
ชร.1130401/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171030 นายธีรภพ  หาลือ
ชร.1130402/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171032 นายนนทนนัท ์ มูลสาร
ชร.1130403/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171033 นายนพรัตน์  ปวงคาํ
ชร.1130404/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171036 นายนิวตัรนที  จีทิพย์
ชร.1130405/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171038 น.ส.บุษกร  อภิธรรมพงศ์
ชร.1130406/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171040 นายพงศกร  พรหมดวงศรี
ชร.1130407/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171041 น.ส.พลอยพราว  มูลแม
ชร.1130408/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171048 นายรวิพล  ต่างใจ
ชร.1130409/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171057 นายสุธี  ม่ิงสุวรรณ
ชร.1130410/2565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 601171059 น.ส.อวศัยา  พิลาไลย
ชร.1130411/2565 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 601177002 นายจตุพร  มากด่าน
ชร.1130412/2565 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 601177003 นายจิรายสุ  สมกาศ
ชร.1130413/2565 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 601177005 น.ส.จุฑารัตน์  ดวงหาญ
ชร.1130414/2565 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 601177006 น.ส.ชไมพร  กนัใจ
ชร.1130415/2565 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 601177007 นายชาญณรงค ์ วฒันารี
ชร.1130416/2565 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 601177008 นายณฐัวฒัน์  ผิวแดง
ชร.1130417/2565 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 601177009 นายธนะชยั  งามช่วง
ชร.1130418/2565 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 601177010 นายนราธิต  สีทา
ชร.1130419/2565 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 601177011 นายเนติพงษ ์ สนักวา๊น
ชร.1130420/2565 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 601177015 น.ส.มยรีุ  ปูเลย
ชร.1130421/2565 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 601177016 น.ส.มินทรา  รักษาสตัย์
ชร.1130422/2565 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 591137026 นายธีรชยั  ฉางขา้วชยั
ชร.1130423/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161001 น.ส.สุนิพนัธ์  มหายศ
ชร.1130424/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161002 น.ส.จิระดา  แซ่คาํ
ชร.1130425/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161003 นายภานุพงศ ์ มาเกิน
ชร.1130426/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161004 นายธนวิชญ ์ แสงเมือง
ชร.1130427/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161005 น.ส.กญัญารัตน์  เพตะกร
ชร.1130428/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161008 น.ส.กรรณิการ์  แกว้ภิรมณ์
ชร.1130429/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161010 น.ส.กิตติยา  รู้ยาม
ชร.1130430/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161011 น.ส.กิตติวรา  ธรรมสอน
ชร.1130431/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161014 น.ส.คทาเพชร  คาํช่ืน
ชร.1130432/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161015 น.ส.จรรยา  วงไฟสวา่ง
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1130433/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161016 น.ส.จิตติมา  เข่ือนแกว้
ชร.1130434/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161017 น.ส.จิตราพร  ก๋องจนั
ชร.1130435/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161023 น.ส.ณฐัสุดา  ใจลงักา
ชร.1130436/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161025 น.ส.ทิพยภ์าวี  ธรรมนิยาม
ชร.1130437/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161026 น.ส.ธนพร  ของดีงาม
ชร.1130438/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161028 น.ส.ธญัญรัตน์  อินทาํ
ชร.1130439/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161036 นายพชัรพล  แสนกนั
ชร.1130440/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161037 น.ส.ภาณุมาศ  เวียงแปด
ชร.1130441/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161039 น.ส.รุ่งทิพย ์ แกว้กอง
ชร.1130442/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161047 นายศุภกานต ์ หม่ือแล
ชร.1130443/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161049 นายศุภชาติ  วรรณราช
ชร.1130444/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161050 น.ส.ศุภรานนัท ์ สนัตา
ชร.1130445/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161051 นายสากล  ปันหมู
ชร.1130446/2565 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 601161052 น.ส.สาวิตรี  สาระคาม
ชร.1130447/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100026 น.ส.ทตัพิชา  ตุม้คาํมา
ชร.1130448/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100031 น.ส.นิตยา  ทา้วจีราแสง
ชร.1130449/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100040 น.ส.ปัทมาภรณ์  อินถา
ชร.1130450/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100054 น.ส.มีนา  อายี
ชร.1130451/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100058 น.ส.รัตนาพร  แสงศิริวงษ์
ชร.1130452/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100072 น.ส.สญัญา  เจริญศุภมิต
ชร.1130453/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100088 น.ส.ภทัราพรรณ  รวมจิตร
ชร.1130454/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100002 น.ส.ณีรนุช  รุ่งศกัด์ิพนากูล
ชร.1130455/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100008 น.ส.กญัชลิการ์  ลกัขณาวิศิษฎ์
ชร.1130456/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100009 น.ส.กลัยา  สุพศิริ
ชร.1130457/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100013 นายเฉลิม  แซ่หาง
ชร.1130458/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100014 น.ส.ชนิตรา  การเร็ว
ชร.1130459/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100016 นายชาตรี  แซ่โซง้
ชร.1130460/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100017 นายชาติชยั  อุ่ยแม
ชร.1130461/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100018 น.ส.ชาลิสา  แกว้มูล
ชร.1130462/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100020 น.ส.ณฐัธิดา  วฒิุรัตน์
ชร.1130463/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100023 น.ส.นวลฉวี  แซ่ว้ือ
ชร.1130464/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100024 น.ส.นุชรดี  รุ่งสิริรัตนะ
ชร.1130465/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100025 น.ส.บุษบา  มงคลรุ่งสวา่ง
ชร.1130466/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100026 น.ส.ปนิดา  ดีบาง
ชร.1130467/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100029 น.ส.ปิยภรณ์  ยอดสาํอางค์
ชร.1130468/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100031 น.ส.พรธิดา  กองกาย
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1130469/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100032 น.ส.พชัราภรณ์  แซ่ว้ือ
ชร.1130470/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100036 น.ส.เยาวชน  พฤฒิวรรณ
ชร.1130471/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100042 นายวชัระชยั  ใจดี
ชร.1130472/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100044 น.ส.วิลาสินี  พัว่ตระกุล
ชร.1130473/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100045 น.ส.วิไลพร  มาเยอะ
ชร.1130474/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100049 นายสมบูรณ์  ยา่งวฒันานุกุล
ชร.1130475/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100052 น.ส.สุภาวดี  เพง็สลุด
ชร.1130476/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100054 น.ส.อรัญญา  จางโย่
ชร.1130477/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100058 น.ส.องัศนา  ผดุงศิริอานนัท์
ชร.1130478/2565 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 601100060 น.ส.อารียา  บวัหลวง
ชร.1230001/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 611420007 น.ส.ณฐัธิกานต ์ นอ้ยหมอ
ชร.1230002/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 611438006 น.ส.อรัชพร  จนัทาพนู
ชร.1230003/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473056 น.ส.อรชพร  ยิม้ยวน
ชร.1230004/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 611459007 น.ส.ณิชาภทัร  ไชยสาร
ชร.1230005/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 611420004 นายกิตติพงศ ์ ทาแกง
ชร.1230006/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 611420013 น.ส.ขนิษฐา  เงินสจัจา
ชร.1230007/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 611431001 น.ส.จินตนา  จนัทฤทธ์ิ
ชร.1230008/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 611431006 น.ส.จิดาภา  ชาญชยั
ชร.1230009/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 611431008 น.ส.เกศินี  ชายปัญโญ
ชร.1230010/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473011 น.ส.ยวุดี  ศรีพรม
ชร.1230011/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473045 นายวรพร  อุทปงค์
ชร.1230012/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 601413021 นายพฒัน์พงษ ์ จนัทร์มะโน
ชร.1230013/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 611420008 น.ส.ภทัรวดี  คาํมูล
ชร.1230014/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 611420017 นายนฤนาท  แสงเพชร
ชร.1230015/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 611420018 นายปุณยากร  นามวงค์
ชร.1230016/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 611420019 นายพชรพล  ทะนนัชยั
ชร.1230017/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 611420028 น.ส.มาลี  มาเยอะ
ชร.1230018/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 611420031 น.ส.ณฐักานต ์ หอมนาน
ชร.1230019/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 601438007 นายนราวิชญ ์ วงคจ์นัเช้ือ
ชร.1230020/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 611438001 น.ส.พิมพร์าภชั  ขนัหลวง
ชร.1230021/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 611431003 น.ส.ภณัฑิลา  เลาะปู
ชร.1230022/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 611431004 น.ส.มณฑิรา  วิชิตพรชยั
ชร.1230023/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 611431007 น.ส.ณิชากานต ์ สืบดา
ชร.1230024/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 611431009 น.ส.นพเกา้  สะสาง
ชร.1230025/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 611431012 น.ส.มาลินี  ปัญโชควิมล
ชร.1230026/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 591463001 นายกณพ  เช่ียววฒันากุล
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1230027/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 591463009 นายเจนธรรม  วรกุล
ชร.1230028/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 591463046 นายสิงหา  ดวงแกว้
ชร.1230029/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 591463066 นายอภิสิทธ์ิ  โทตระกูล
ชร.1230030/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 591473029 น.ส.ทิพยาภรณ์  ทิศสะเกตุ
ชร.1230031/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473068 น.ส.อริสรา  แตม้งาม
ชร.1230032/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473002 น.ส.กฤษณา  ประเสริฐ
ชร.1230033/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473003 น.ส.ณฐัวดี  แซ่เหงา
ชร.1230034/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473004 น.ส.ธนัยชนก  โทธุโย
ชร.1230035/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473005 น.ส.ธีรพร  แสงงาม
ชร.1230036/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473007 น.ส.นภาพร  ยาละ
ชร.1230037/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473009 น.ส.พรสุพพตั  อิสระณรงคพ์นัธ์
ชร.1230038/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473012 น.ส.รวินทนิ์ภา  กนัคาํ
ชร.1230039/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473016 น.ส.กรวิภา  ธิดวงแสง
ชร.1230040/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473019 น.ส.ขวญัจิรา  นกัพรต
ชร.1230041/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473020 น.ส.คนึงนิจ  สอนสุกอง
ชร.1230042/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473022 น.ส.ณฏัฐานุช  อาสานอก
ชร.1230043/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473023 น.ส.จินตนา  จารุเรืองสิริกุล
ชร.1230044/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473025 น.ส.ณฐัริกา  หล่าจนัทึก
ชร.1230045/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473026 น.ส.ธนพร  ปัดสี
ชร.1230046/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473027 น.ส.ธนชัญา  เศวตสุด
ชร.1230047/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473028 น.ส.ธญัรดา  ม่วงแกม
ชร.1230048/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473030 น.ส.นวพร  นามมา
ชร.1230049/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473031 น.ส.นชัพร  ทารัตน์
ชร.1230050/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473032 น.ส.นนัทวนั  จนับุญธรรม
ชร.1230051/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473033 นายนิรันดร์  สินเพ่ิมทวีพงศ์
ชร.1230052/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473035 น.ส.ปนดัดา  สุวรรณ์
ชร.1230053/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473036 น.ส.ปริยฉตัร  อินถาใจยา
ชร.1230054/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473037 น.ส.พรพรรณ  เทปู
ชร.1230055/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473038 น.ส.พรรณชนก  สุทธิศกัดา
ชร.1230056/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473039 นายพรหมรักษ ์ พรหมเผ่า
ชร.1230057/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473040 น.ส.พิทยา  เมืองมูล
ชร.1230058/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473041 นายพิพฒัน์  จนัทร์ต๊ะแกว้
ชร.1230059/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473043 น.ส.รัตนา  มือแล
ชร.1230060/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473047 น.ส.สิรามล  พงษศ์รี
ชร.1230061/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473049 น.ส.สิริยพุา  กนัปาน
ชร.1230062/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473050 น.ส.สุทธิลกัษณ์  กนัแกว้
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1230063/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473052 น.ส.สุภสัสร  คาํเมือง
ชร.1230064/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473054 น.ส.หม่ีจู  มาเยอะ
ชร.1230065/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473055 น.ส.อทิตยา  โนราช
ชร.1230066/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473057 น.ส.กณิกา  อาชายทุธ์
ชร.1230067/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473062 น.ส.ชวนพิศ  มุ่งหมายวฒันา
ชร.1230068/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473065 น.ส.ณฐัพร  เป็งปัน
ชร.1230069/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473066 น.ส.ณฐัวิภา  มาลา
ชร.1230070/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473068 นายธีรนยั  วงคจ์นัทร์ตา
ชร.1230071/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473073 นายวรวิช  ทาดู
ชร.1230072/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473074 น.ส.วิลาวลัย ์ แกว้เทพ
ชร.1230073/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473076 น.ส.ศศิพร  เสาร์เปา
ชร.1230074/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473080 น.ส.อทิตตยา  กนัติรัตน์
ชร.1230075/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473085 น.ส.ญาณจัฉรา  ณ อุบล
ชร.1230076/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473087 น.ส.ปภสัสร  สม้น่ิม
ชร.1230077/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473094 นายณรงคศ์กัด์ิ  แซ่เจียง
ชร.1230078/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 611473095 น.ส.เพียงขวญั  กวีเกรียงไกร
ชร.1230079/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 611435001 นายศุภมิตร  พทุธวงค์
ชร.1230080/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 611435012 นายปฏิวติั  เช้ือสะอาด
ชร.1230081/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 611535005 นายเมธิชยั  รัตนะศิลป์
ชร.1230082/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 611535009 นายธชัธรรมสุวรรน์  เมฆสุวรรณ
ชร.1230083/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 621535004 น.ส.พิมลพร  พิมสาร
ชร.1230084/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 621535010 นายเสกสรรค ์ ก๋าใจ
ชร.1230085/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 621535011 นายอนุวติั  ปันมชัยา
ชร.1230086/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 621535021 นายสิรวิชญ ์ วรรณคาํ
ชร.1230087/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 621535022 นายสิริกร  กนัประเวท
ชร.1230088/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยก่ีอสร้าง 621535027 นายนิธิวฒัน์  แกว้กาํเนิด
ชร.1230089/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 601418021 น.ส.รวิศรา  จนัทร์ประทุม
ชร.1230090/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 611459002 น.ส.ชมพนุูช  ภิระบรรณ
ชร.1230091/2565 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 611459009 น.ส.ชญานิษฐ์  กา้งออนตา
ชร.1330001/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755016 น.ส.ภณัฑิรา  อคัรเศรษฐากุล
ชร.1330002/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755036 น.ส.รัชนีกร  มัง่มูล
ชร.1330003/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 611700067 น.ส.ลดัดา  มาเยอะกุ
ชร.1330004/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750005 น.ส.ภทัราพร  กอบเก้ือ
ชร.1330005/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750007 น.ส.ธญัญารัตน์  แซ่ล้ี
ชร.1330006/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750008 น.ส.ธญัวรัตถ ์ ใจจง
ชร.1330007/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750026 นายพงศธร  ธรรมวงค์
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ชร.1330008/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750028 น.ส.ชนนิกาน  ถวลัยธ์าํรงสิน
ชร.1330009/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750030 น.ส.ปาณิสรา  วงควี์ระขนัธ์
ชร.1330010/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749005 น.ส.กชกร  ดิสเป๋า
ชร.1330011/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749024 นายพิสิษฐ์  วงมงคลสิทธ์ิ
ชร.1330012/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749033 น.ส.ศรสวรรค ์ ดาวธุ
ชร.1330013/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749057 น.ส.ปริฉตัต ์ ไชยวรรณ์
ชร.1330014/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749062 น.ส.รติญญา  เพชรปา
ชร.1330015/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749064 น.ส.ลิซ่า  เบริกสม่า
ชร.1330016/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749068 นายศุภฤกษ ์ บุญปัญญา
ชร.1330017/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749070 น.ส.สิรินทรา  แข่งแข
ชร.1330018/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749078 นายอนนท ์ วงคช์ยัคาํ
ชร.1330019/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749088 น.ส.มณีนุช  สุทธลูน
ชร.1330020/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749093 น.ส.พชันิดา  เมอะแล
ชร.1330021/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749101 น.ส.ทิชาพรรณ  บรรดิอาริยะ
ชร.1330022/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702033 น.ส.นุชมา  ฤทธ์ิเหมือน
ชร.1330023/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799003 น.ส.ดารุณี  มงคลวิบูลยผ์ล
ชร.1330024/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799004 น.ส.นํ้าฝน  พรหมเทพ
ชร.1330025/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799009 น.ส.สิริยากร  อ่ิมใจ
ชร.1330026/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799011 นายชญานนท ์ ทานิกูชิ
ชร.1330027/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799027 น.ส.หทยักาญจน์  ทรงสิทธิเจริญ
ชร.1330028/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799049 น.ส.อุษณีย ์ เข่ือนเพชร
ชร.1330029/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799051 น.ส.ดวงนภา  แสนโซง้
ชร.1330030/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 611701031 Mr.Wei  Datao
ชร.1330031/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706004 น.ส.ปราณปริยา  เมืองมูล
ชร.1330032/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706051 Mr.Polepenh  Porn
ชร.1330033/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 611788008 น.ส.แพรพรรณรี  คาํดี
ชร.1330034/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 611788015 น.ส.ทิพปภา  วงคเ์จริญ
ชร.1330035/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 611788020 น.ส.ทตัพร  ฤทธ์ิเนติกุล
ชร.1330036/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 611788024 น.ส.ปานไพลิน  มาเยอะ
ชร.1330037/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781014 นายจารุกิตต์ิ  รักพอ่
ชร.1330038/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781018 น.ส.ทตัพร  ต๊ะปัญญา
ชร.1330039/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781056 น.ส.ธิดาพร  สิทธิเจริญ
ชร.1330040/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781058 น.ส.นลทัพร  อินทจกัร์
ชร.1330041/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781063 น.ส.มลฑกานต ์ ภกัตร์ผ่อง
ชร.1330042/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781101 นายอศัมเ์ดช  ทองดี
ชร.1330043/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755022 นายอภิเชษฐ์  วงคปิ์นตา
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1330044/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755023 น.ส.อาทิตยา  บุญมา
ชร.1330045/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755027 น.ส.ฐิติพร  คอนมะแสง
ชร.1330046/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755041 น.ส.ศศิธร  ธนะเรือง
ชร.1330047/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755042 น.ส.ศศิวิมล  อินต๊ะวงค์
ชร.1330048/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755045 น.ส.สุนนัพร  เพลงจนัทร์
ชร.1330049/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755049 น.ส.อรทยั  ยะมะหิรัญ
ชร.1330050/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755056 นายกิตติยตุ  แกว้ปา
ชร.1330051/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755070 น.ส.ปนทัดา  นวลจนัทร์
ชร.1330052/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 611700082 นายสมศกัด์ิ  วจัน์นาถรุ่งโรจน์
ชร.1330053/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 611700108 น.ส.บุษบา  บอแฉ่
ชร.1330054/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 611700109 น.ส.บูสึก  อาซงักู่
ชร.1330055/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 611700118 น.ส.สุวนนัท ์ ก๊อคือ
ชร.1330056/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750002 น.ส.ฐิติพร  เช่ียวชาญ
ชร.1330057/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750015 น.ส.ชุลีกร  เจเตาะ
ชร.1330058/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750022 น.ส.วธิกา  หลา้ธิ
ชร.1330059/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749001 น.ส.จารุมน  ทิพยจ์กัร
ชร.1330060/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749010 น.ส.ฐิตาพร  นิธิเกษมสมบติั
ชร.1330061/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749016 น.ส.นภสัสรา  จินดาสถาน
ชร.1330062/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749018 น.ส.นิภาพร  รักษบ์ุณยพร
ชร.1330063/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749023 น.ส.พิยะธิดา  ขิณะใจ
ชร.1330064/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749028 น.ส.วรรณวิษา  ขอนพิกุล
ชร.1330065/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749052 นายทรงพล  เชอหม่ือ
ชร.1330066/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749059 น.ส.พรทิพย ์ แซ่ยา่ง
ชร.1330067/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749072 น.ส.สุนิสา  หม่อโปกู่
ชร.1330068/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749074 น.ส.สุพตัรา  เพียงก่า
ชร.1330069/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749091 น.ส.ณฐัธิชา  แสนค่ายแกว้
ชร.1330070/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749094 น.ส.วรรณวลยั  แสนโซง้
ชร.1330071/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)611753006 นายธนชัชยั  ศรีพรม
ชร.1330072/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)611753012 นายจุลพงศ ์ เตชะ
ชร.1330073/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702009 น.ส.กญัญาภคั  ยศหนกั
ชร.1330074/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702064 น.ส.สุธิตา  คาํมา
ชร.1330075/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702068 น.ส.กาญจนา  กอ้นพิงคช์ยั
ชร.1330076/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799016 นายนาเคนทร์  เยีย่มชยัภูมิ
ชร.1330077/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799030 น.ส.กุลกลัยาร์  ชลิศราพงศ์
ชร.1330078/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706013 น.ส.ยงคาํ  จนัทร์ฟอง
ชร.1330079/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706034 น.ส.พชัรินทร์  คาํทิพย์
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1330080/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781004 นายสุทธิชยั  จินดาดุจสายชล
ชร.1330081/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781009 น.ส.กรรณิการ์  เชียงแรง
ชร.1330082/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781013 น.ส.ขวญัธิดา  เทพยศ
ชร.1330083/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781015 น.ส.ชญานิศ  สุวรรณทา
ชร.1330084/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781016 น.ส.ณฐักาญจน์  ศรีพรม
ชร.1330085/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781030 น.ส.วิชญาพร  ศิริลกัษณ์
ชร.1330086/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781045 นายคริษฐ์  แสงเงิน
ชร.1330087/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781073 น.ส.อโณทิยา  ชาวนํ้าหุ่ง
ชร.1330088/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781089 น.ส.ปิยะภรณ์  หอมพนัธุ์
ชร.1330089/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781096 นายศุภกฤต  ศรีบุริ
ชร.1330090/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 581755101 นายสิทธิพงษ ์ วงสุวรรณ
ชร.1330091/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591755092 น.ส.กุลธิดา  ขนัเมือง
ชร.1330092/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601755032 นายปฏิพล  แสนขวา้ง
ชร.1330093/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 601755043 น.ส.พิชชญา  ดอนชุม
ชร.1330094/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755001 น.ส.กนกวรรณ  พิมพิลา
ชร.1330095/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755002 น.ส.กญัญาวีร์  พรมเส็น
ชร.1330096/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755004 น.ส.ชุตินนัท ์ ธญัญารักษ์
ชร.1330097/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755005 น.ส.ฐานิกา  ธรรมศิริ
ชร.1330098/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755007 น.ส.ดวงกมล  อินจนัตา
ชร.1330099/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755010 น.ส.นนทิชา  อ่ินคาํ
ชร.1330100/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755011 น.ส.ประกายดาว  เทพวงศ์
ชร.1330101/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755013 น.ส.พชัริดา  สูงขาว
ชร.1330102/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755015 น.ส.มณฐัษา  พินิต
ชร.1330103/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755017 น.ส.วีระญา  สมศรี
ชร.1330104/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755020 น.ส.สุพิชญา  แสงคาํ
ชร.1330105/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755021 น.ส.สุวรรณา  อภิวงคง์าม
ชร.1330106/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755024 น.ส.อารีรัตน์  สิงห์ต้ือ
ชร.1330107/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755025 น.ส.จีรารัตน์  เฮง้เวง้
ชร.1330108/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755028 น.ส.ณฐัริกา  พรนวรักษ์
ชร.1330109/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755030 น.ส.ทิพยว์รา  อินเลิศ
ชร.1330110/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755031 น.ส.นงลกัษณ์  ราบร่ืน
ชร.1330111/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755035 นายรพีภทัร  เมืองเงิน
ชร.1330112/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755037 น.ส.รุ่งนภา  นะพะการ
ชร.1330113/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755039 น.ส.วาสนา  แสนยี่
ชร.1330114/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755048 น.ส.อพิชญา  อาเจ๊
ชร.1330115/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755051 นายทรงพล  ธรรมวงค์
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1330116/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755052 น.ส.ปรัชญาวี  พทุธรรม
ชร.1330117/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755055 น.ส.ศุภานนั  เขตประทุม
ชร.1330118/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755062 น.ส.สุชานาถ  ปราบปราม
ชร.1330119/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 611755065 น.ส.ชนิสรา  รวมสิทธ์ิ
ชร.1330120/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การท่องเท่ียว 631881001 น.ส.เข็มหอม  หนานสาม
ชร.1330121/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การท่องเท่ียว 631881005 Miss Zhang  Ye
ชร.1330122/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 571700119 นายมนสัวี  แซ่เลา้
ชร.1330123/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 571700131 น.ส.รจรินทร์  ฉมหอม
ชร.1330124/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 571700215 น.ส.อจัฉรา  คาํจนัทร์
ชร.1330125/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 581700307 น.ส.พรสุดา  นามดี
ชร.1330126/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 591700024 น.ส.ปรัชญน์รัตน์  ภทัทภู์ริโกศล
ชร.1330127/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 591700095 น.ส.พนิดา  บุญอนนัต์
ชร.1330128/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700028 น.ส.ชนิตา  รักชาติ
ชร.1330129/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700140 นายสมัพนัธ์  แซ่ยา่ง
ชร.1330130/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700152 น.ส.สุภาลกัษณ์  ถนอมวรกุล
ชร.1330131/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700210 นายสิทธินนท ์ วงัเฮงยะฤทธ์ิ
ชร.1330132/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700229 น.ส.ภสัวรรณ  ทนุราช
ชร.1330133/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 611700030 น.ส.กชมล  แสงเมือง
ชร.1330134/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 611700039 น.ส.ทิพยา  แสนเหล่ียว
ชร.1330135/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 611700040 นายธนพล  จนัทวงศ์
ชร.1330136/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 611700041 น.ส.ธนวรรณ  ไทซิง
ชร.1330137/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 611700042 น.ส.ธนชัพร  จ่ิงหลา้
ชร.1330138/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 611700057 น.ส.เพชราพรรณ  แสงสวา่งนิรันดร์
ชร.1330139/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 611700076 น.ส.วิไลพร  เพียวเชกู่
ชร.1330140/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาศาสตร์) 591749005 น.ส.ณปภชั  ประวงั
ชร.1330141/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750004 น.ส.เกตน์นิภา  กนัธิยะ
ชร.1330142/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750009 นายจารุกิตต์ิ  บรรจงพฒันา
ชร.1330143/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750030 น.ส.วชิราภา  ไชยวงค์
ชร.1330144/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750046 น.ส.ภสัสร  อุตโม
ชร.1330145/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750072 นายสิทธิบตัร  ขนัแกว้
ชร.1330146/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 601750103 น.ส.ปนดัดา  พิสยัเลิศ
ชร.1330147/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750009 น.ส.ปรารถนา  มาเยอ
ชร.1330148/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750010 น.ส.พิยะดา  โชติพินทุ
ชร.1330149/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750013 น.ส.วิลาวลัย ์ พลยทุธศาสตร์
ชร.1330150/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750014 น.ส.วิไลพร  แซ่มวั
ชร.1330151/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750017 น.ส.ธนจัฉรีย ์ ไชยวงคญ์าติ
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1330152/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750019 น.ส.วาสนา  ปินชยั
ชร.1330153/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750025 นายธนวฒัน์  ลก
ชร.1330154/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750031 น.ส.อรพิน  ช่ืนพงศป์ระยรู
ชร.1330155/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750032 น.ส.ระพีพรรณ  เมธา
ชร.1330156/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 611750034 น.ส.นิตยา  หม่ือแลกุ
ชร.1330157/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ) 602750016 นายพงศกร  กนัหา
ชร.1330158/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749016 น.ส.ชลิดา  ลีลาพฒันกิจ
ชร.1330159/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749054 นายป้อจวั  แซ่ซ่ง
ชร.1330160/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749094 น.ส.กรกนก  แสงมณี
ชร.1330161/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 601749124 น.ส.อาก่า  อุ่ยแม
ชร.1330162/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749002 น.ส.ณฐักานต ์ ยะมูลเหล็ก
ชร.1330163/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749007 น.ส.กาญจนา  ตาอา้ย
ชร.1330164/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749008 น.ส.จารุณี  ทวีเกียรติไพศาล
ชร.1330165/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749009 นายฉตัรชยั  แซ่ว่ือ
ชร.1330166/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749012 น.ส.ทตัพร  ภูมิวฒันะ
ชร.1330167/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749013 น.ส.ธิดาวลัย ์ มาฟู
ชร.1330168/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749014 นายนพเกา้  ยารวง
ชร.1330169/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749020 น.ส.ปวริศา  ฟองสมุทร
ชร.1330170/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749031 นายวิถีไทย  เวทะธรรม
ชร.1330171/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749037 น.ส.สุนิตา  เชอมือ
ชร.1330172/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749041 น.ส.เกสรา  อุดใจ
ชร.1330173/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749045 น.ส.จีรนนัท ์ ปรัชญาประยรู
ชร.1330174/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749050 น.ส.ณิชาภทัร  หม่อโป๊ะกู่
ชร.1330175/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749051 น.ส.ดวงพร  แซ่เต๋ิน
ชร.1330176/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749053 น.ส.ทิพยสุ์ดา  เบิกบานดี
ชร.1330177/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749054 น.ส.นทัรินทร์  เล่าวิริยะธนชยั
ชร.1330178/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749058 น.ส.ปิยะพร  แซ่ยา่ง
ชร.1330179/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749066 น.ส.วิมลณฐั  วงัเป็ง
ชร.1330180/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749067 น.ส.วิรากานต ์ แซ่ลี
ชร.1330181/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749071 น.ส.สุนิสา  การะเกดไสว
ชร.1330182/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749077 น.ส.หทยัชนก  เล่อกา
ชร.1330183/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749086 นายกอ้งเพง่  แซ่ซ่ง
ชร.1330184/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749087 นายณฐัดนยั  จนัทนสกุลวงศ์
ชร.1330185/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749090 น.ส.อมัพกา  ยาวิชยั
ชร.1330186/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749092 น.ส.บุษกร  หตัถห์าญ
ชร.1330187/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749099 น.ส.สีฟ้า  วรกิจพาณิชย์
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1330188/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษ) 611749100 นายอลงกรณ์  ลู่ทอง
ชร.1330189/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)611753003 น.ส.จิดารา  เยส่อง
ชร.1330190/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)611753004 นายจิรกฤต  ชยัแกว้
ชร.1330191/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)611753007 น.ส.นนัทฉตัร  อ่ินคาํ
ชร.1330192/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)611753010 น.ส.สุธิดา  ทวีอภิรดีมุกดา
ชร.1330193/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)611753011 น.ส.จริยา  แลเชอ
ชร.1330194/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)611753018 น.ส.ศุภิสรา  แหลมจริง
ชร.1330195/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)611753019 น.ส.สุนิสา  หม่ือแล
ชร.1330196/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)611753021 น.ส.อาภาพร  เยลุงกุ
ชร.1330197/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)611753029 Miss Lan  Xiaofeng
ชร.1330198/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)611753031 Mr.Wang  Kunpeng
ชร.1330199/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)611753033 น.ส.นุชรินทร์  อนุรักษ์
ชร.1330200/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753201 Miss Liu  Haomei
ชร.1330201/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753202 Miss Mao  Wenting
ชร.1330202/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753203 Miss Yang  Xiaoya
ชร.1330203/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753204 Miss Liu  Yuyue
ชร.1330204/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753205 Miss Xu  Li
ชร.1330205/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753206 Miss Wang  Dan
ชร.1330206/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753207 Mr.Luo  Qihan
ชร.1330207/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753208 Miss Tang  Li
ชร.1330208/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753209 Mr.Yang  Bin
ชร.1330209/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753210 Miss Ma  Xiaoyun
ชร.1330210/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753211 Miss Tang  Yingxi
ชร.1330211/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753212 Miss Zhang  Ludan
ชร.1330212/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753213 Miss Jia  Xuejiao
ชร.1330213/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753214 Miss Dai  Yang
ชร.1330214/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753215 Miss Li  Shayan
ชร.1330215/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753216 Miss Huang  Jiao
ชร.1330216/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753217 Miss Lyu  Juncheng
ชร.1330217/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753218 Miss Li  Fenghuan
ชร.1330218/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753219 Miss Li  Yingbi
ชร.1330219/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753220 Miss Gao  Qin
ชร.1330220/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753221 Miss Bi  Yulin
ชร.1330221/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753222 Miss Mei  Jiejie
ชร.1330222/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753223 Miss Xu  Ting
ชร.1330223/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753224 Miss Xia  Xiaolin
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ชร.1330224/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753225 Miss Feng  Hongyan
ชร.1330225/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753226 Miss Li  Ying
ชร.1330226/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753227 Miss Li  Yuting
ชร.1330227/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753228 Miss Li  Tianfeng
ชร.1330228/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753230 Miss Zhang  Shiying
ชร.1330229/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753232 Miss Wang  Shaojiao
ชร.1330230/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753233 Miss Wang  Shenfei
ชร.1330231/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753234 Miss Huang  Lianyong
ชร.1330232/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753235 Miss Li  Chenyu
ชร.1330233/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753236 Miss Teng  Suanlai
ชร.1330234/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753237 Miss Li  Zhongqun
ชร.1330235/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753238 Miss Wang  Rong
ชร.1330236/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753239 Miss Zhu  Zhixian
ชร.1330237/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753240 Miss Mo  Qiuju
ชร.1330238/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753241 Miss Li  Xianrui
ชร.1330239/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753242 Miss Qiu  Chengyuan
ชร.1330240/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753243 Miss Ding  Zhangli
ชร.1330241/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)631753244 Miss Qiu  Mengqin
ชร.1330242/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702187 น.ส.พชัรินทร์  ชยัวงศ์
ชร.1330243/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702032 น.ส.ลดัดาวลัย ์ แสงวาทย์
ชร.1330244/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702001 น.ส.กฤษดาภรณ์  ดวงแกว้
ชร.1330245/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702002 น.ส.พรพิมล  เข่ือนเพชร
ชร.1330246/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702003 น.ส.ภทัราพร  แก่นกลา้
ชร.1330247/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702004 น.ส.วสัสิกา  พินธุกาศ
ชร.1330248/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702005 น.ส.อติกานต ์ ชิวอ
ชร.1330249/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702007 น.ส.อจัฉรา  ชยัลงักา
ชร.1330250/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702011 น.ส.จุฬาลกัษณ์  มาอุ่น
ชร.1330251/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702015 นายธนกร  ดอนศรี
ชร.1330252/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702016 นายธีระพงศ ์ แกว้รากมุข
ชร.1330253/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702019 น.ส.วิภาวรรณ  คาํเมืองสา
ชร.1330254/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702021 นายศุภวฒัย ์ ดอนลาดลี
ชร.1330255/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702022 นายเอกสิทธ์ิ  รักไทย
ชร.1330256/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702027 น.ส.จุฑามาศ  ทองเงิน
ชร.1330257/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702030 นายนภสักร  ศรีสิงห์
ชร.1330258/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702032 น.ส.นํ้าฝน  จนัต๊ะนาเขต
ชร.1330259/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702034 น.ส.บูชิ  เชอมือ
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ชร.1330260/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702035 นายปริญญา  ชมภูพิทกัษ์
ชร.1330261/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702039 นายวฒิุชยั  ใจโน
ชร.1330262/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702040 นายสุทธิพงษ ์ สุวรรณ
ชร.1330263/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702042 นายอรรถวาทิน  ทองใบ
ชร.1330264/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702046 น.ส.เบญจรัตน์  สารคาํ
ชร.1330265/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702048 นายวรวฒัน์  มะโนวงค์
ชร.1330266/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702050 นายอภิรักษ ์ ไชยแรง
ชร.1330267/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702067 น.ส.พรรณกาญจน์  เชอกอง
ชร.1330268/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 611702069 น.ส.ปิยธิดา  เอกพานิช
ชร.1330269/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 602702016 น.ส.วณชัรา  ศรีมูล
ชร.1330270/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ 601767015 น.ส.สุกฤตา  อุบลกาญจน์
ชร.1330271/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ 601767017 นายอิทธิฤทธ์ิ  จอมแกว้
ชร.1330272/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ 601767021 น.ส.สรัลชนา  ปอใจ
ชร.1330273/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 581799026 นายธีรศาสนต์ิ  วงศข์ติัยะ
ชร.1330274/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 601799008 น.ส.ชนนัทญ์า  แนบเนียร
ชร.1330275/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799005 น.ส.นิรชรา  สุระ
ชร.1330276/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799007 น.ส.มณฑาทิพย ์ อุปนนัชยั
ชร.1330277/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799012 น.ส.ช่่ืนสุดา  ช่ืนชีวาสวา่ง
ชร.1330278/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799014 นายธณชั  พทุธชาติ
ชร.1330279/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799021 นายสุทธิพงษ ์ จนัทสาร
ชร.1330280/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799033 น.ส.พิชชาดาภา  พงศภ์ทัธาดา
ชร.1330281/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799050 นายธนวรรต  สมฤทธ์ิ
ชร.1330282/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 611799052 น.ส.อริสา  ไหวเต็ม
ชร.1330283/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 601710040 นายอภิสิทธ์ิ  พานรัตตินนท์
ชร.1330284/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701001 Mr.Lin  Sen
ชร.1330285/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701002 Miss Li  Han
ชร.1330286/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701025 Miss Yu  Kanghan
ชร.1330287/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 601701033 Mr.Peng  Ningyu
ชร.1330288/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 611701003 Miss Zhang  Raohong
ชร.1330289/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 611701006 Mr.Qi  Fei
ชร.1330290/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 611701008 Miss Bi  Gexian
ชร.1330291/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 611701009 Mr.Luo  Ziming
ชร.1330292/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 611701013 Mr.Zheng  Zigan
ชร.1330293/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 611701014 Mr.Qin  Rui
ชร.1330294/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 611701023 Miss Lu  Shiru
ชร.1330295/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 611701024 Miss Zhang  Shibo
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ชร.1330296/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 611701025 Mr.Yan  Wenhan
ชร.1330297/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 611701033 Miss Yu  Nankai
ชร.1330298/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 611701034 Miss Yi  Yingjiao
ชร.1330299/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 611701047 Miss Tian  Yan
ชร.1330300/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 621801004 Mr.Cheng  Yilun
ชร.1330301/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย 621801006 Mr.Lyu  Zhengli
ชร.1330302/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต กราฟิกดีไซน์ 571768036 นายสุธิพงษ ์ ทิพยโ์ชติ
ชร.1330303/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต กราฟิกดีไซน์ 591768033 น.ส.รินฐกาญจน์  มะโนแกว้
ชร.1330304/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต กราฟิกดีไซน์ 601768009 นายณฐัธญั  ธรรมอนนัต์
ชร.1330305/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 571706097 นายพิชยั  ศรีเท่ียงตรง
ชร.1330306/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 581706051 นายพีรพล  อินเทพ
ชร.1330307/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 591706053 น.ส.พิชญา  ศรีวิชยั
ชร.1330308/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 591706108 น.ส.พีชญธิดา  บุญขาว
ชร.1330309/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706008 น.ส.เกสรา  แกว้เดียว
ชร.1330310/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706100 น.ส.วรัมพร  ภูรีโรจน์
ชร.1330311/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706001 น.ส.จินตนา  นามเถาว์
ชร.1330312/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706002 น.ส.ธนสินี  มีบุญ
ชร.1330313/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706011 น.ส.ปราณปริยา  จนัตา
ชร.1330314/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706014 น.ส.ลอเร้นซ ์ แอน  เชอร่ี
ชร.1330315/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706015 น.ส.ลิลลนี  สิงห์อาจ
ชร.1330316/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706017 น.ส.วาสนา  ลาภากรณ์
ชร.1330317/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706019 น.ส.สุธาดา  ภูฆงั
ชร.1330318/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706033 น.ส.ประภาศิริ  เวียงมูล
ชร.1330319/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706035 น.ส.พิมพญ์าดา  โสสุด
ชร.1330320/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706038 น.ส.ศุภามาส  อินต๊ะมูล
ชร.1330321/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706039 น.ส.หสัยา  ส่ิงของ
ชร.1330322/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706041 นายโชติ  ปินตาดวง
ชร.1330323/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706043 น.ส.ณชัชา  บุญเจริญ
ชร.1330324/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706045 น.ส.ปณิดา  บุญช่วย
ชร.1330325/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706047 น.ส.โชติกา  มาเยอะ
ชร.1330326/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706048 น.ส.สุนิดา  อ่วมคลา้ย
ชร.1330327/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706052 น.ส.ณฐัธิยา  ธุระสะ
ชร.1330328/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 611706081 น.ส.พชัราภา  สมพรม
ชร.1330329/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601771069 นายสุริยา  ธรรมวงค์
ชร.1330330/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 621871007 นายณฐัชยั  มูลทา
ชร.1330331/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 621871009 นายดนุพร  นุ่มนวล

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 25 ใน 88



ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1330332/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรม 631806001 น.ส.พรนภา  ประดบัศรี
ชร.1330333/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรม 631806003 น.ส.อารียา  รักวาจา
ชร.1330334/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรม 631806004 นายธีรภทัร์  นิโตะเบ้
ชร.1330335/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 601788044 น.ส.อรุโณทยั  แสงประสาน
ชร.1330336/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 611788002 นายคณิศร  ศรีคาํ
ชร.1330337/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี 611788003 นายมงคล  เยีย่มไธสง
ชร.1330338/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 601732001 นายกนัตพล  แสงศรีจนัทร์
ชร.1330339/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 601732006 นายชยกร  กนัธะวงค์
ชร.1330340/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 601732043 น.ส.ฐิติมา  บุญสินธุ์ชยั
ชร.1330341/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781026 น.ส.ณฐักมล  เยน็ใจ
ชร.1330342/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781104 น.ส.ทินมณี  กีรติญากุล
ชร.1330343/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781002 น.ส.กลัยาณี  อุ่นแกว้
ชร.1330344/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781006 น.ส.อินทิรา  ไชยบุญเรือง
ชร.1330345/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781007 น.ส.กนกวรรณ  ธรรมยศ
ชร.1330346/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781008 น.ส.กนกวรรณ  สุทธิวฒันชยั
ชร.1330347/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781010 นายกฤษณะ  สลีสองสม
ชร.1330348/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781012 น.ส.เกวลี  ปานมาศ
ชร.1330349/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781019 น.ส.ธนิกานต ์ เหม่อเเล
ชร.1330350/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781020 น.ส.นดัดา  ลาชี
ชร.1330351/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781028 น.ส.มณีรัตน์  ศรีพรม
ชร.1330352/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781031 น.ส.ศิรประภา  จนัทรา
ชร.1330353/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781034 น.ส.ธญัญามาศ  สุนนัต๊ะคาํ
ชร.1330354/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781039 น.ส.สุภสัสรา  เทพกอม
ชร.1330355/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781042 นายอนุสรณ์  เหมวงศศ์กัด์ิ
ชร.1330356/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781046 น.ส.จิตรศิริลดา  ไชยถา
ชร.1330357/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781050 น.ส.เจนจิรา  หลกัแหลม
ชร.1330358/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781052 น.ส.ชวนฝัน  แซ่เลา้
ชร.1330359/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781053 นายทิตาวีร์  ชมสวน
ชร.1330360/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781055 น.ส.ธญัวรัตม ์ หวงัประโยชน์
ชร.1330361/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781065 นายยทุธการ  สากา
ชร.1330362/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781066 น.ส.รัชนีกร  ทิพยร์องพล
ชร.1330363/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781068 น.ส.ไวรัลย ์ แซ่เต๋ิน
ชร.1330364/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781070 นายสุธีร์  ทบัทิมฉาย
ชร.1330365/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781074 นายอนาวิล  ดีนุสนธ์ิ
ชร.1330366/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781075 นายอนุพงษ ์ วงคใ์หญ่
ชร.1330367/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781080 น.ส.ขวญัใจ  ชยัเรือน
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ชร.1330368/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781093 นายวรภพ  แสงงาม
ชร.1330369/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781104 น.ส.ดารินทร์  ศรีญาณินกุล
ชร.1330370/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 611781106 นายกญัญารัตน์  ชุ่มมงคล
ชร.1330371/2565 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 621781110 นายพงษนุ์รักษ ์ สกัลอ
ชร.1430001/2565 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตนวตักรรมการออกแบบ 601479023 น.ส.เบียร์  ตา้วฮอง
ชร.1430002/2565 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตนวตักรรมการออกแบบ 611479001 น.ส.กมลพร  นามแสง
ชร.1430003/2565 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตนวตักรรมการออกแบบ 611479004 นายทินภทัร  ศรีธิ
ชร.1430004/2565 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตนวตักรรมการออกแบบ 611479006 นายวีระชยั  ปละใจ
ชร.1430005/2565 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตนวตักรรมการออกแบบ 611479017 นายเกรียงไกร  นาใจ
ชร.1430006/2565 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตนวตักรรมการออกแบบ 611479022 น.ส.วาสนา  ตอมเก่ง
ชร.1430007/2565 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตนวตักรรมการออกแบบ 611479028 น.ส.ฐาปนี  จอมทอง
ชร.1430008/2565 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตนวตักรรมการออกแบบ 611479033 นายรัตติ  หนูหน่าย
ชร.1430009/2565 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตนวตักรรมการออกแบบ 611579003 นายพิชิตชยั  ทาแกง
ชร.1530001/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772136 น.ส.ชลดา  วงศจ์นัทร์
ชร.1530002/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772029 นายชยนัต ์ เมือกเต็ม
ชร.1530003/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772211 นายอนทัธ์  สุขเจริญ
ชร.1530004/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772212 นายอนุรักษ ์ ปวนคาํ
ชร.1530005/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772214 นายอภิสิทธ์ิ  ใจทรง
ชร.1530006/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772001 น.ส.กชนุช  อินทรา
ชร.1530007/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772007 น.ส.นนัทวรรณ  กนัทะสอน
ชร.1530008/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772012 น.ส.ภทัรวรินทร์  รวมทอง
ชร.1530009/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772014 น.ส.รสริน  ชยัวงศ์
ชร.1530010/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772015 นายรัชชานนท ์ กาวิชยั
ชร.1530011/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772016 น.ส.รัศมี  ศรีอ่อน
ชร.1530012/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772018 นายวฒันา  ภิมาลยั
ชร.1530013/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772020 นายสุทธิเกียรติ  เตชะกุลวิโรจน์
ชร.1530014/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772035 นายณฐันนท ์ ทาปง
ชร.1530015/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772036 น.ส.ทตัพร  วนัดา
ชร.1530016/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772038 น.ส.นริศรา  ภกัดีคีรี
ชร.1530017/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772041 นายบญัชา  ทดัจนัทร์
ชร.1530018/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772042 น.ส.เบญจมาศ  นวลใส
ชร.1530019/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772045 น.ส.ปารยณ์วรา  จุลตรีจรัสพร
ชร.1530020/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772046 น.ส.ปาริชาติ  ปงก๋องแกว้
ชร.1530021/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772052 น.ส.มลฑิชา  ธรรมวงศ์
ชร.1530022/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772060 นายสมคิด  มาเยอะ
ชร.1530023/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772071 น.ส.จอมขวญั  ทะระ
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1530024/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772079 น.ส.ดรุณี  ขาวแสง
ชร.1530025/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772091 น.ส.รัตนากร  รุ่งสวา่ง
ชร.1530026/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772097 น.ส.ศศิพิมพ ์ ถานะตาล
ชร.1530027/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772104 น.ส.กมลวรรณ  รวมสุข
ชร.1530028/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772109 น.ส.ณิชกมล  จามะลี
ชร.1530029/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772112 น.ส.นาถชนก  อินโน
ชร.1530030/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772118 น.ส.วรกานต ์ พรมชยั
ชร.1530031/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772122 น.ส.สิริตรา  ราชลาํ
ชร.1530032/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772123 น.ส.สุกลัยา  กนัทา
ชร.1530033/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772124 น.ส.สุราวี  แซพากู่
ชร.1530034/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772139 น.ส.รัตนา  ศรีชยัเสน
ชร.1530035/2565 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772166 นายอาทิตย ์ มฆัวาฬ
ชร.1630001/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611996011 นายณฐัพล  โพดี
ชร.1630002/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 601998014 นายพงศธร  อารักคิด
ชร.1630003/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996026 นายณชัพล  ปิมปา
ชร.1630004/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611996001 น.ส.ชญานี  อคัรเดชเจริญกิจ
ชร.1630005/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611996002 น.ส.ชมพนุูท  เต็มใจ
ชร.1630006/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611996003 น.ส.วาสนา  อินธรรม
ชร.1630007/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611996004 นายทศพล  นามวงค์
ชร.1630008/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611996005 น.ส.นิธิพร  มูลแกว้
ชร.1630009/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611996008 นายตน้ตระการณ์  แกว้นอ้ย
ชร.1630010/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611996013 น.ส.ศุภมาส  ทวีสุข
ชร.1630011/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999014 น.ส.ณฐัพร  อ่อนพินา
ชร.1630012/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 581999041 น.ส.วรรณฐิกา  กองใจ
ชร.1630013/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 591999052 นายนนัทวฒัน์  อาํมาตยไ์ทย
ชร.1630014/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999008 นายฉฐัวสัส์  ไชยศรีหา
ชร.1630015/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999063 นายธีรพงษ ์ เตรียมพยงุ
ชร.1630016/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 611999004 นายณภทัร  เจริญยิง่
ชร.1630017/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 611999009 นายสุทธิพจน์  พรมปิงกา
ชร.1630018/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 611999011 นายอนุชา  มาลากุลต๊ะ
ชร.1630019/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 611999016 น.ส.ลลิตา  ใจป้อม
ชร.1630020/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 611999018 น.ส.สุรัตญา  ใจสุวรรณ์
ชร.1630021/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 611999022 นายสมสวสัด์ิ  แซ่วา้ง
ชร.1630022/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 611596013 นายรัฐธรรมนูญ  ดวงจนัทร์
ชร.1630023/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 621596001 นายทวีพงษ ์ สุดสาย
ชร.1630024/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 621596004 นายเนรมิตร  บุตรแกว้
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1630025/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 621596005 นายภาณุพงศ ์ คาํมา
ชร.1630026/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 621596009 นายธนากร  ชะเกตุ
ชร.1630027/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 621596012 นายอภิสิทธ์ิ  หลา้เขียว
ชร.1630028/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 621596013 นายวรินทร  กราวทอง
ชร.1630029/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 621596014 นายชาญชยั  การโสภา
ชร.1630030/2565 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 621599002 นายธนาธิป  ต๊ิบโครต
ชร.1730001/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791002 น.ส.ปวริศา  กลา้หาญ
ชร.1730002/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791010 น.ส.พชัรกมล  อาํนาจศกัด์ิ
ชร.1730003/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791011 น.ส.สุรางคค์ณา  หอมหวน
ชร.1730004/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791017 น.ส.โชติชนิต  ขนัสุธรรม
ชร.1730005/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792001 น.ส.นิติยา  แขน้า
ชร.1730006/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792006 น.ส.กุง้นาง  ปัญญาดี
ชร.1730007/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792020 น.ส.ศรีทอง  เยาวธ์านี
ชร.1730008/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792035 น.ส.มาวารี  บวัเมืองปัก
ชร.1730009/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 611794003 น.ส.กนัยกร  ถาริยะ
ชร.1730010/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 611794011 พระมหาเก้ือกูล  นาใจ
ชร.1730011/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795096 น.ส.แวว  อุ่นแกว้
ชร.1730012/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795104 น.ส.เอมวลี  วงศช์ยั
ชร.1730013/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795134 น.ส.สุดารัตน์  แผลงฤทธ์ิ
ชร.1730014/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795157 น.ส.ปิยนนัท ์ แสนคาํแพ
ชร.1730015/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797003 น.ส.กุลริศา  สุระรีน
ชร.1730016/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797036 น.ส.อภิญญา  สีทา
ชร.1730017/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705002 น.ส.จอมขวญั  กิจศุภกาญจน์
ชร.1730018/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705014 น.ส.อินทิวลัย ์ นนัทะเสน
ชร.1730019/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705036 น.ส.นารดา  พรมรัตน์
ชร.1730020/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705061 น.ส.อรสา  ชยัเจริญ
ชร.1730021/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705129 น.ส.ศุภาวรรณ  ไชยวรรณ์
ชร.1730022/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705001 นายกรทกัษ ์ วรพฒัน์
ชร.1730023/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705010 น.ส.เจนจิรา  สมบติัแกว้
ชร.1730024/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705018 นายดนุพล  ชุมพลกุล
ชร.1730025/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705063 นายอดิพงศ ์ พรมสวสัด์ิ
ชร.1730026/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791020 นายสิทธ์ิชานนท ์ สนัโดษ
ชร.1730027/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792013 น.ส.ธญัญาลกัษณ์  บุญเทียม
ชร.1730028/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 611794014 น.ส.เทพธิดา  ใจมา
ชร.1730029/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795006 น.ส.ธญัญาศิริ  ชยัราช
ชร.1730030/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795027 น.ส.นวล  นามจนัทร์
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1730031/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795069 น.ส.ณฐัวรา  ล่าลี
ชร.1730032/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795077 น.ส.เน้ือทอง  ดวงทกิจ
ชร.1730033/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795082 น.ส.พรทิพย ์ คาํขจร
ชร.1730034/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795085 น.ส.พชัรี  ศิริตา
ชร.1730035/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795120 น.ส.สุภสัสร  รูปสี
ชร.1730036/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795126 Mr.Heangchhay  Taing
ชร.1730037/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795133 น.ส.กรรณิกา  แพทยจ์นัลา
ชร.1730038/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795135 น.ส.กุลญรัตน์  มณีจนัทร์สุข
ชร.1730039/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797006 น.ส.ชนิกานต ์ วงคแ์กว้มูล
ชร.1730040/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797009 น.ส.ธิตินนัท ์ มาวงค์
ชร.1730041/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797043 น.ส.ปัณณธร  เดชพว่ง
ชร.1730042/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797048 นายจกัรพรรดิ  สุภาวงค์
ชร.1730043/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705022 น.ส.จุไรรัตน์  คาํแสน
ชร.1730044/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705027 น.ส.ณฐัณิชา  ขนัจินา
ชร.1730045/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705016 น.ส.ณฐัติกานต ์ สิริวฒันาวณิชย์
ชร.1730046/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705027 น.ส.นิรัญชลา  หสักิจ
ชร.1730047/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705031 นางบุษยา  เอซากิ
ชร.1730048/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705033 น.ส.เบญจรัตน์  จนัต๊ะนาเขต
ชร.1730049/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705048 น.ส.สุวลี  คณานนัทสิ์น
ชร.1730050/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705059 น.ส.ศิรินทิพย ์ สลีสองสม
ชร.1730051/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์601791017 น.ส.สายสุดา  คาํดี
ชร.1730052/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791001 น.ส.ประณีตศิลป์  เครือสาร
ชร.1730053/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791003 น.ส.วรัญญา  ศรีออน
ชร.1730054/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791004 น.ส.เสาวลกัษณ์  สุริยะเพ้ียง
ชร.1730055/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791005 น.ส.ธชาภรณ์  เมืองมูล
ชร.1730056/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791007 น.ส.ศรสวรรค ์ มาเยอ
ชร.1730057/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791008 น.ส.กญัญารัตน์  ปัญญาไหว
ชร.1730058/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791009 นายพงศธร  ไชยปินโญ
ชร.1730059/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791013 น.ส.หงส์ทอง  ใจยา
ชร.1730060/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791015 น.ส.ธนาภรณ์  เฟ่ืองฟู
ชร.1730061/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791016 นายนพณฐั  อินชยั
ชร.1730062/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791018 น.ส.พรทิพา  ไชยสถาน
ชร.1730063/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์611791021 นายชยานนัต ์ บุราญเดช
ชร.1730064/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792077 นายจกัรพงษ ์ อ่อนมาก
ชร.1730065/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792093 นายอาทิตย ์ ณ สงขลา
ชร.1730066/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792108 นายอานนท ์ ธรรมวงค์
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1730067/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792002 นายยทุธภูมิ  กนัจินะ
ชร.1730068/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792003 น.ส.สุธารินี  เจริญชยั
ชร.1730069/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792010 น.ส.ณฐัริกา  สุเมธาลงัการ
ชร.1730070/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792011 นายแทน  เทพชยั
ชร.1730071/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792017 น.ส.วชีรา  ศรียอด
ชร.1730072/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792018 น.ส.วรารัตน์  ขอบขนัคาํ
ชร.1730073/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792028 น.ส.ณิชาภา  คาํเงิน
ชร.1730074/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792030 น.ส.นนัทน์ภสั  วงคช์ยั
ชร.1730075/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792031 นายปณุกรณ์  อุปการ
ชร.1730076/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792034 นายมัน่คง  แซ่หาญ
ชร.1730077/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792036 น.ส.รัชนีกร  ไร่ลือคาํ
ชร.1730078/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792038 นายวชิรวิทย ์ วาตานาเบ้
ชร.1730079/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792039 น.ส.ศรสวรรค ์ ไชยติคะ
ชร.1730080/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792040 น.ส.สุรางคณา  แดงคลา้ยกาญจน์
ชร.1730081/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792041 นายอภิชาติ  ลี
ชร.1730082/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792043 น.ส.จารุวรรณ  ดวงแกว้
ชร.1730083/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792045 นายณฐัดนยั  จินดาธรรม
ชร.1730084/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792049 นายสราวฒิุ  ศรีภุมมา
ชร.1730085/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792064 นายสงกรานต ์ วิเศษสิงห์
ชร.1730086/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 611792071 นายพชร  คาํทา
ชร.1730087/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 621892014 น.ส.รุจิภา  สุวรรณ์
ชร.1730088/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 601794017 น.ส.ปิยาพร  ศรีบุญเรือง
ชร.1730089/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 601794018 นายภูริณฐั  ปัญญาโส
ชร.1730090/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 601794025 น.ส.วริศรา  สุเข่ือน
ชร.1730091/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 611794001 นายกิตติภพ  อุดเอย้
ชร.1730092/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 611794006 น.ส.ธนัยธรณ์  ปีติพาณิช
ชร.1730093/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 611794007 น.ส.พรรณี  คาํก่ิง
ชร.1730094/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 611794009 น.ส.สิรินทิพย ์ โยวงั
ชร.1730095/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 611794010 นายอภิวฒัน์  แปงแกว้
ชร.1730096/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 611794016 นายธนะชยั  กมลหาญ
ชร.1730097/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 611794018 นายพงษพ์ฒัน์  เสาหิน
ชร.1730098/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 611794022 นายอาตือ  เวยือ่
ชร.1730099/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 611794023 นายฐิติกร  อะกะเรือน
ชร.1730100/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 611765001 นายศรายทุธ  ศรีปัญญา
ชร.1730101/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 611765003 นายทตัพงศ ์ เสมอเช้ือ
ชร.1730102/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 611765004 นายภาสกร  อุทธวงั
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1730103/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 611765006 นายธิติพงศ ์ ถาริยะ
ชร.1730104/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795016 น.ส.ขนิษฐา  ใจหลา้
ชร.1730105/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795037 นายชาญนนท ์ ตาปาง
ชร.1730106/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795039 นายชินกร  ผะใจ
ชร.1730107/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795133 นายศราวฒิุ  ภีระบนั
ชร.1730108/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795002 นายโชคชยั  อศัวบญัชร
ชร.1730109/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795003 น.ส.ฐิติพร  พรหมวิชยั
ชร.1730110/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795005 น.ส.ธนิดา  กนัทา
ชร.1730111/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795009 น.ส.เพญ็นภา  โอ่งรัมย์
ชร.1730112/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795010 น.ส.ภาวิลยัพร  ศรีโชติ
ชร.1730113/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795011 นายวรากร  คีรีไกวลั
ชร.1730114/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795014 น.ส.สายสุณีย ์ ตาดคาํ
ชร.1730115/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795016 น.ส.กลัยาลกัษณ์  หม่ืนต้ือ
ชร.1730116/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795019 นายจตุพร  ชุ่มเมืองเยน็
ชร.1730117/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795020 น.ส.จีราพร  สุวรรณเมฆ
ชร.1730118/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795021 น.ส.ชนิตา  พรหมขติัแกว้
ชร.1730119/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795023 นายชาญศกัด์ิ  ทาแกง
ชร.1730120/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795025 นายธนโชติ  กิวงคพ์รม
ชร.1730121/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795028 นายวีรภทัร  ใหม่หลา้
ชร.1730122/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795029 น.ส.นํ้าทิพย ์ จบัใจนาย
ชร.1730123/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795030 น.ส.นิพาดา  แสงยง
ชร.1730124/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795032 นายพนธกร  คาํยอด
ชร.1730125/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795033 นายภานุวชัร  แสนบุญยนื
ชร.1730126/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795037 น.ส.ละอองดาว  ปาละมะ
ชร.1730127/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795038 นายวรายทุธ  อุดใจ
ชร.1730128/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795040 นายวศิน  ทองสวสัด์ิ
ชร.1730129/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795047 น.ส.สุชญัญา  เมืองมา
ชร.1730130/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795053 นายเสฏฐวฒิุ  กลัยานอ้ย
ชร.1730131/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795054 น.ส.เสาวลกัษณ์  ปาละวนั
ชร.1730132/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795056 น.ส.หทยัวรรณ  ใจบุญ
ชร.1730133/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795058 นายอภิสิทธ์ิ  ทองแฉลม้
ชร.1730134/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795060 น.ส.ออ้ย  ลาวิชยั
ชร.1730135/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795061 น.ส.อชัราพรรณ  โฮมละคร
ชร.1730136/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795062 นายกรณินทร์  นางแล
ชร.1730137/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795063 น.ส.กลัยาณ  คาํตัน๋แกว้
ชร.1730138/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795065 นายเจนวิทย ์ สุโกสิ
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ชร.1730139/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795068 นายณฐันนัท ์ จอมสวรรค์
ชร.1730140/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795072 น.ส.ธนาภา  บวัริวนั
ชร.1730141/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795073 น.ส.ธญัชนก  ชยัเกษม
ชร.1730142/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795074 น.ส.ธญัรัตน์  ชูช่ืน
ชร.1730143/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795078 น.ส.ปภสัรา  คาํบุญรัตน์
ชร.1730144/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795079 น.ส.ปาจรีย ์ บุญวรรณ์
ชร.1730145/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795086 น.ส.พิชชาพร  อินแสง
ชร.1730146/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795088 นายพีรพฒัน์  ฟุ้งเฟ่ือง
ชร.1730147/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795089 นายภควตั  ชยัดี
ชร.1730148/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795092 น.ส.ยวุดี  จนัทะนี
ชร.1730149/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795095 น.ส.เวทิตา  วิชาดี
ชร.1730150/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795097 น.ส.ศิริวิภา  คิดอ่าน
ชร.1730151/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795098 นายสมศกัด์ิ  สุขสมบุญ
ชร.1730152/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795100 น.ส.สุธินี  แซ่วา้ง
ชร.1730153/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795103 น.ส.วรวลญัช์  ดาวธุ
ชร.1730154/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795119 นายสิทธิกร  ดอกสนธ์ิ
ชร.1730155/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795124 น.ส.อรพรรณ  เลาแกว้
ชร.1730156/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795128 น.ส.ปองธิดา  เนยสูงเนิน
ชร.1730157/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795132 นายปฏิภาณ  สุขวงศก์ุล
ชร.1730158/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795136 น.ส.ปวิตรา  ยา้ยถ่ิน
ชร.1730159/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795137 น.ส.ศิริลกัษณ์  พรมเนตรกาศ
ชร.1730160/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795148 น.ส.สุขฤทยั  เบียงก่า
ชร.1730161/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795155 นายปวิชญาภร  ทา้วอินต๊ะ
ชร.1730162/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 611795156 น.ส.พิชญสิ์นี  อุดคาํ
ชร.1730163/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797001 นายเทวากูล  จิโรจนพานิช
ชร.1730164/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797002 น.ส.อญัชญา  แสนโชคพาณิชย์
ชร.1730165/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797005 น.ส.จิตติมา  วงศอิ์นตา
ชร.1730166/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797008 น.ส.ทิวาพร  ฐิตินิรามยั
ชร.1730167/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797010 นายนรภทัร  ยาวิราช
ชร.1730168/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797011 นายพนาดร  เข่ือนแกว้
ชร.1730169/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797013 นายภูสิทธิ  ตาคาํ
ชร.1730170/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797017 น.ส.วราภรณ์  แซ่ฟาง
ชร.1730171/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797019 น.ส.วาลียว์รรณ  มะโนวรรณ์
ชร.1730172/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797020 น.ส.ศรัญญา  มาต๊ิบ
ชร.1730173/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797021 น.ส.ศุภารัตน์  นอ้ยนวล
ชร.1730174/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797022 นายสหรัฐ  ช่ืนพงคธ์รรม
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ชร.1730175/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797024 นายอภิวฒัน์  เบียวเช่
ชร.1730176/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797025 นายอาหล่องซาร์  ดีวาย
ชร.1730177/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797026 นายกิตติศกัด์ิ  รัตนไตร
ชร.1730178/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797028 นายธนดล  แสงจนัทร์
ชร.1730179/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797034 น.ส.สุพรรณษา  คาํจ่าง
ชร.1730180/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797041 น.ส.ฐิตารีย ์ พรมเช้ือ
ชร.1730181/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797044 น.ส.พิมภิการ์  พินิจ
ชร.1730182/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797045 นายพีรพฒัน์  อุปจกัร์
ชร.1730183/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797051 นายณฐัพงษ ์ สิงห์ชยั
ชร.1730184/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797052 น.ส.มณีวรรณ  ยนืยงกุล
ชร.1730185/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797054 น.ส.รุ่งไพลิน  พรมตนั
ชร.1730186/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการการคา้สมยัใหม่)611797056 น.ส.นารีนาถ  โพธ์ิทอง
ชร.1730187/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 591705123 นายภคัวฒัน์  อินทะจกัร์
ชร.1730188/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705141 นายอฐัพงษ ์ รอดเรือน
ชร.1730189/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705003 น.ส.จารวี  ธิมนั
ชร.1730190/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705004 น.ส.กนกวดี  จิตช่ืนบาน
ชร.1730191/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705006 น.ส.ธิดา  เยอซอ
ชร.1730192/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705007 น.ส.นริศรา  พลอยประเสริฐ
ชร.1730193/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705008 น.ส.พรทิพย ์ ศรีลงักา
ชร.1730194/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705009 น.ส.พรปวีณ์  แวว่เสียงสงัข์
ชร.1730195/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705018 น.ส.กนัยาพร  ธิโปธา
ชร.1730196/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705025 น.ส.ชฎาพร  แสนใจ
ชร.1730197/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705030 น.ส.ณิชาภทัร  สุนนั
ชร.1730198/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705031 นายทรงพล  หงษชุ์มแพ
ชร.1730199/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705034 นายธนวฒัน์  เช้ือเมืองพาน
ชร.1730200/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705035 นายธีรภทัร  มูลดวง
ชร.1730201/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705037 นายปฏิภาณ  มงคล
ชร.1730202/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705046 นายวรเมธ  ศกัด์ิศรีชมพู
ชร.1730203/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705048 นายวชัรวิทย ์ ทาํการ
ชร.1730204/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705049 น.ส.วนัวิสา  บุญบาน
ชร.1730205/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705050 น.ส.ศรีนวล  นามจาย
ชร.1730206/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705051 น.ส.ศิริวรรณ  ชุ่มฟอง
ชร.1730207/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705054 น.ส.สลิลทิพย ์ พนัธุรัตน์
ชร.1730208/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705057 น.ส.สิราวรรณ  ยามี
ชร.1730209/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705059 น.ส.อทิตยา  โอภาสสถาพร
ชร.1730210/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705066 น.ส.กาญจนา  ศรีคาํ
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1730211/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705069 นายชญานนท ์ นยันา
ชร.1730212/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705073 นายชชัพิมุข  วฒันศิริ
ชร.1730213/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705080 น.ส.ทิพยเ์กษร  ยอดพทุธ
ชร.1730214/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705081 น.ส.ทิพรัตน์  อภิสกุลกิจ
ชร.1730215/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705086 นายนพพร  ปัญญาเสน
ชร.1730216/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705091 นายพงศธร  ศรีกนัไชย
ชร.1730217/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705097 น.ส.พิมพสิ์ริ  เดชมณี
ชร.1730218/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705100 น.ส.ยภุาภรณ์  วรณานนท์
ชร.1730219/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705102 น.ส.ฤดีมาศ  กอ้นแกว้
ชร.1730220/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705119 น.ส.นิภาพร  สีฟยุเดช
ชร.1730221/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705125 น.ส.มณีรัตน์  ภูมิตนั
ชร.1730222/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705132 น.ส.อจัฉราพร  ลือดี
ชร.1730223/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705139 น.ส.นารดาพร  บุลบุตร
ชร.1730224/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705143 นายทรงวิทย ์ อินพรม
ชร.1730225/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705144 น.ส.เวธกา  เป้านงคราญ
ชร.1730226/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705150 น.ส.ศิริรัตน์  ศูนยก์ลาง
ชร.1730227/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705153 นายพิชย  ณ ป้อมเพช็ร
ชร.1730228/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705154 น.ส.ศินาลยั  เซียว
ชร.1730229/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705158 น.ส.นทัธริกา  นิยมทอง
ชร.1730230/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705160 นายประกิตพนัธ์  ยารังษี
ชร.1730231/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705164 น.ส.พรรณภคั  เพ่ิมขุนทด
ชร.1730232/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705171 น.ส.กรณิค  ตุการ
ชร.1730233/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705172 น.ส.จุฬาลกัษณ์  ใจเสมอ
ชร.1730234/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 611705173 น.ส.ธญัญาณี  สอนสุกอง
ชร.1730235/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705004 นางจนัทร์เป็ง  สมประสงค์
ชร.1730236/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705007 นายจิรกร  กนัธิมา
ชร.1730237/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705009 น.ส.จุฑามาศ  ทรายทา
ชร.1730238/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705020 น.ส.ธนพร  ศรัทธาผล
ชร.1730239/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705021 น.ส.ธนชัพร  ลือไชย
ชร.1730240/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705022 น.ส.ธนัยว์รินทร์  เนียมหอม
ชร.1730241/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705024 น.ส.นนัทิตา  แซ่ตั้ง
ชร.1730242/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705040 น.ส.ภารตี  เพชรสวี
ชร.1730243/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705042 นายรัชชานนท ์ หน่อแกว้
ชร.1730244/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705044 น.ส.วิภารัตน์  ใจแกว้
ชร.1730245/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705050 น.ส.อภิชญา  ลิม
ชร.1730246/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612705057 นายอิทธิพทัธ์  ดวงแกว้
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1730247/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 622805020 น.ส.ปริชาต  แสโพ
ชร.1730248/2565 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 622805046 นายชรินทร์  นิยม
ชร.1830001/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770006 นายทรงวฒิุ  ขดัวิชยั
ชร.1830002/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770013 นายพิเชษฐ์  ศรีวิชยั
ชร.1830003/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770045 นายธารินทร์  ธญัญศิริ
ชร.1830004/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770189 น.ส.กนัยรัตน์  ปัญญาโกญ
ชร.1830005/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770003 นายฐิตินนัท ์ เอ่ียมกาํแหง
ชร.1830006/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770014 นายภานุพงษ ์ อินปา
ชร.1830007/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770025 น.ส.กณัณิกา  สุจะดา
ชร.1830008/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770033 น.ส.จินตนา  ชยัยะ
ชร.1830009/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770042 น.ส.ทิพย ์ ศรีนวล
ชร.1830010/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770078 น.ส.อริศรา  หลวงแสง
ชร.1830011/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770086 นายเขมทศัน์  แกว้บุญเป็ง
ชร.1830012/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770122 นายสรวิชญ ์ เม่อเข่อ
ชร.1830013/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770139 น.ส.ธิดารัตน์  เทียวชยัภูมิ
ชร.1830014/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770159 นายรัชชานนท ์ พรมวงศ์
ชร.1830015/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770119 นายณฐัพงษ ์ พนัธ์งาม
ชร.1830016/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 591770085 น.ส.ปัทมาพร  พลวงศษ์า
ชร.1830017/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 591770166 นายชนุดร  เต๋จ๊ะ
ชร.1830018/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770016 นายกิตติฤทธ์ิ  ใจแกว้
ชร.1830019/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770222 นายสวรรค ์ วงษา
ชร.1830020/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770002 นายชนมป์กรณ์  นาคาํ
ชร.1830021/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770004 น.ส.ณฏัฐนิชา  ศรีคาํหนอ้ย
ชร.1830022/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770005 น.ส.ณฐัชา  เทพโพธา
ชร.1830023/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770007 น.ส.ภทัรวดี  อินกลดั
ชร.1830024/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770008 นายธีรพฒัน์  กนัทะลา
ชร.1830025/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770010 น.ส.ปราณชนก  จินะสาม
ชร.1830026/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770011 นายปิยะพทัธ์  ปันอิยะ
ชร.1830027/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770012 น.ส.พลอยไพลิน  ยอ่งคอย
ชร.1830028/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770015 น.ส.วรดา  อุ่นทง
ชร.1830029/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770016 น.ส.วนัเพญ็  ศิริวรรณ
ชร.1830030/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770017 นายวิทยา  มโนสมบติั
ชร.1830031/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770018 น.ส.ศศิธร  หมัน่ใจ
ชร.1830032/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770019 น.ส.ศุภกานต ์ ฟักแกว้
ชร.1830033/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770020 นายสรศกัด์ิ  สวณา
ชร.1830034/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770021 น.ส.หยกมณี  ศรีวิไล
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1830035/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770022 น.ส.อนุธิดา  ทาอภยั
ชร.1830036/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770027 น.ส.กิตติยาภรณ์  ภิรักษ์
ชร.1830037/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770028 น.ส.กุลณฐั  ชาํนาญการ
ชร.1830038/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770029 นายคมสนัต ์ พรหมถา
ชร.1830039/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770030 นายจกัรกริช  สญัชยั
ชร.1830040/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770031 นายจกัรี  ทองชยั
ชร.1830041/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770032 น.ส.จนัทกานต ์ วงศใ์หญ่
ชร.1830042/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770034 น.ส.ชลินดา  ปะกิระณา
ชร.1830043/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770036 น.ส.ญาสุมินทร์  หมอกเหมย
ชร.1830044/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770037 น.ส.ณชัชา  ถามูล
ชร.1830045/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770038 น.ส.ณฐักานต ์ บุญเพ่ิม
ชร.1830046/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770039 นายณฐัพล  กรรมกร
ชร.1830047/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770044 นายธญัวฒิุ  สุวรรณรัตน์
ชร.1830048/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770046 นายธีรเดช  วงคจ์นัทร์เสือ
ชร.1830049/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770047 นายนพดล  ฟองวารินทร์
ชร.1830050/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770048 นายนรินทร์  อินต๊ะเอย้
ชร.1830051/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770049 น.ส.นรินทร์ทิพย ์ ติคาํ
ชร.1830052/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770051 น.ส.นํ้าเพช็ร  ขนัคาํ
ชร.1830053/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770052 น.ส.ปาณิสรา  สุทธวงษ์
ชร.1830054/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770053 น.ส.เปมิกา  ฟองมณี
ชร.1830055/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770054 นายพฒันพงศ ์ โกละวงค์
ชร.1830056/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770057 น.ส.ไพรินทร์  คุณป๊ิก
ชร.1830057/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770058 นายภคัวา  จนัต๊ะคาด
ชร.1830058/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770059 น.ส.มลัลิกา  มณีแกว้
ชร.1830059/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770060 นายวรชยั  อินคาํปา
ชร.1830060/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770061 นายวิรัชญ ์ ชยัวงคสี์
ชร.1830061/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770062 นายวีรวฒิุ  ขา้มสาม
ชร.1830062/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770064 นายสณัหพิชญ ์ วีระพนัธ์
ชร.1830063/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770065 นายสนัติ  กุ่ยแกว้
ชร.1830064/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770066 นายสิทธิโชติ  สามศึกชยั
ชร.1830065/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770067 นายสุธีมนต ์ สุภาษร
ชร.1830066/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770068 น.ส.สุมาลยม์าศ  นนัตา
ชร.1830067/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770071 นายหสัดินทร์  ยะจา
ชร.1830068/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770073 นายอดิศกัด์ิ  สุยะฟู
ชร.1830069/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770074 น.ส.อภิชญา  ลงักาตุง
ชร.1830070/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770075 นายอภิสิทธ์ิ  ไชยสถาน
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1830071/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770076 น.ส.อมรเมรี  ประพิศ
ชร.1830072/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770083 น.ส.กุลพิชช์  กองเวที
ชร.1830073/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770084 น.ส.เกษมณี  ศรีจนัทร์
ชร.1830074/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770087 น.ส.คณิตา  พฒิุ
ชร.1830075/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770088 นายคมกริช  ขจรกลาง
ชร.1830076/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770089 นายจตุรงค ์ ดอนชยั
ชร.1830077/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770090 น.ส.จารุพร  มานะธรรม
ชร.1830078/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770092 นายญาณานนท ์ ยอดคาํ
ชร.1830079/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770094 นายธนาธรณ์  ภู่เจริญ
ชร.1830080/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770096 น.ส.นรีกานต ์ พิชวงค์
ชร.1830081/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770097 นายนเร  เมืองมี
ชร.1830082/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770098 น.ส.เบญจรงค ์ โสภี
ชร.1830083/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770100 นายปฏิพล  วงคใ์หญ่
ชร.1830084/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770101 นายประสารกิจ  กนัทะเรือน
ชร.1830085/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770106 นายเพียรชยัรัตน์  มะโนสุข
ชร.1830086/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770109 นายมงคลศกัด์ิ  บวัต๊ิบ
ชร.1830087/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770110 น.ส.รติพรรณ  รุจิระมานนท์
ชร.1830088/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770111 น.ส.รัตนา  ชุ่มใจ
ชร.1830089/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770112 นายรุจิภาส  ปันทะยม
ชร.1830090/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770113 น.ส.คุณกร  บุญทา
ชร.1830091/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770114 นายวฒันพล  หอมมาก
ชร.1830092/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770116 น.ส.วิรากานต ์ อามอ
ชร.1830093/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770118 นายภูมิภทัร  อศัวพฒันสกุล
ชร.1830094/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770119 นายสมชาติ  กรรมมา
ชร.1830095/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770120 นายสมชาย  ลาภสกุลดี
ชร.1830096/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770123 น.ส.สลิลทิพย ์ ปูแสน
ชร.1830097/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770124 น.ส.สุพรรณี  มาเหลา
ชร.1830098/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770125 น.ส.สุมินตรา  ยศเมือง
ชร.1830099/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770126 นายสุรเดช  ยศเรืองศกัด์ิ
ชร.1830100/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770128 นายอนุชา  เวียงลอ
ชร.1830101/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770130 น.ส.อภิญญา  ใจตุ่น
ชร.1830102/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770131 น.ส.อรจิรา  วีรศิริกุล
ชร.1830103/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770132 นายอริญชยั  แสนอุ่นเรือน
ชร.1830104/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770133 น.ส.อาทิตยา  บุดดี
ชร.1830105/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770135 นายกิติชยั  คาํทะ
ชร.1830106/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770137 นายณฐัวฒิุ  ยงสุวรรณ์
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1830107/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770138 น.ส.ทิพวลัย ์ จอมสวรรค์
ชร.1830108/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770142 น.ส.นํ้าเพชร  เทพทอง
ชร.1830109/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770146 น.ส.รัชชา  สุใจบาน
ชร.1830110/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770149 น.ส.สกุลทิพย ์ กนัทะสอน
ชร.1830111/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770150 นายอนิวฒัน์  อินทนนท์
ชร.1830112/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770152 น.ส.อลิสา  เหล็กแกว้
ชร.1830113/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770154 นายเฉลิมชยั  จนัทร์คาํ
ชร.1830114/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770156 น.ส.ทายกิา  เมืองมูล
ชร.1830115/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770157 นายภานุวฒัน์  เครือวงค์
ชร.1830116/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770160 น.ส.ธิติกานต ์ จนัทร์ต๊ิบแกว้
ชร.1830117/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770161 น.ส.วชัรินทร์  การินทา
ชร.1830118/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770163 นายถิรวฒัน์  เทียมทินกฤต
ชร.1830119/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770166 นายวราดร  นามะยอม
ชร.1830120/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770169 น.ส.เพชรนภา  ยานนั
ชร.1830121/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770171 น.ส.กณัฐิกา  สุมชัชา
ชร.1830122/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770173 น.ส.กญัญารัตน์  บวัยอ้ย
ชร.1830123/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770179 น.ส.ณฐักานต ์ พิชยัยา
ชร.1830124/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770197 น.ส.วรุณรัศ  สารานพกุล
ชร.1830125/2565 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 611770206 นายเอกราช  วฒิุ
ชร.1930001/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758001 น.ส.กนกพร  พรมพิทกัษ์
ชร.1930002/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758005 นายชุติวตั  หยูท่องอินทร์
ชร.1930003/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758007 น.ส.ฐิติชญา  จนัทร์อุ่มเมา้
ชร.1930004/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758014 น.ส.สรัญญา  สุตา
ชร.1930005/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758016 น.ส.สุปรียา  อินสระ
ชร.1930006/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758017 น.ส.กฤติยา  ทิศพรม
ชร.1930007/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758019 น.ส.จิราวรรณ  พรมมา
ชร.1930008/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758023 น.ส.ณฐัธิดา  แพนชยัสงค์
ชร.1930009/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758028 นายวราเชนทร์  หมวดพล
ชร.1930010/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758032 น.ส.สุทธิดา  คาํมูลเมือง
ชร.1930011/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758039 น.ส.ธญัรัตน์  สายหยดุ
ชร.1930012/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758002 น.ส.กมลวรรณ  ไชยลงักา
ชร.1930013/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758003 น.ส.กฤษณา  เข็มราช
ชร.1930014/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758004 น.ส.จิณณพตั  ชูอิทธ์
ชร.1930015/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758009 น.ส.ทิวานนัท ์ เงินขาว
ชร.1930016/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758041 น.ส.วิภาดา  สวา่งวงษ์
ชร.1930017/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758047 น.ส.ศิริขวญั  กนัหา
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ใบรายช่ือรับใบรับรองคุณวฒิุ  สภามหาวิทยาลยั อนุมติัคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  22  เมษายน  2565
 (อนุมติัผลการเรียน 28  มีนาคม  2565)

เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.1930018/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758049 น.ส.การีมะห์  อุมาร
ชร.1930019/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758050 นายสิทธิพล  อภิเผ่าพงศ์
ชร.1930020/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 591758070 นายพงศสิ์น  ภุชกฤษดาภา
ชร.1930021/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 601758050 น.ส.อยันาอ ์ เสมศกัด์ิ
ชร.1930022/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758006 น.ส.ซรัฟาอ ์ บือซา
ชร.1930023/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758008 น.ส.ฐิติมน  ทุชุมภู
ชร.1930024/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758010 น.ส.ธญัลกัษณ์  อว้นแพง
ชร.1930025/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758011 น.ส.พรวิภา  แซ่ยะ
ชร.1930026/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758012 น.ส.เพชรญารัตน์  วงคน์าเลข
ชร.1930027/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758013 น.ส.โยธิดา  ยอดโสดา
ชร.1930028/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758020 น.ส.ชลดา  จรัญฤทธ์ิ
ชร.1930029/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758024 น.ส.ดวงฤทยั  โคสุวรรณ
ชร.1930030/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758025 น.ส.ดารานภา  พลูแกว้
ชร.1930031/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758026 น.ส.พรทิพย ์ ดวงเอ็นอาจ
ชร.1930032/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758029 น.ส.วิภาพร  ยะแกว้บุตร
ชร.1930033/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758030 นายวีรพงศ ์ คาํลือ
ชร.1930034/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758035 นายอิทธิฤทธ์ิ  การหมัน่
ชร.1930035/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758037 นายบวร  ดาํรงคงอยูเ่ลิศ
ชร.1930036/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758038 นายปฏิภาณ  บุตรวงค์
ชร.1930037/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758040 น.ส.พิมพก์มล  ม่วงคาํ
ชร.1930038/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758042 น.ส.อสัมตั  เละนิ
ชร.1930039/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758043 น.ส.อุษณีย ์ พานิน
ชร.1930040/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758045 น.ส.วรีพร  วะรา
ชร.1930041/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758046 นายวฒิุชยั  ยอดโนชยั
ชร.1930042/2565 การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต การแพทยแ์ผนไทย 611758048 น.ส.ม่ิงขวญั  มนตข์ลงั
ชร.2030001/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747009 นายพงศกร  กนัทะดง
ชร.2030002/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747021 นายภูวดล  หอมหวาน
ชร.2030003/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747029 น.ส.ฐิตินาถ  ใจมะณา
ชร.2030004/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 611744001 นายสถิตย ์ มุกดาหาร
ชร.2030005/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 611744021 น.ส.นิสานาถ  แสงมณีดา
ชร.2030006/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์)611743001 น.ส.จนัจิรา  แตม้รู้
ชร.2030007/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747001 น.ส.กฤติมา  ภูสมจิตร
ชร.2030008/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747002 นายฐิติกร  สิทธิพรม
ชร.2030009/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747003 นายอมัรินทร์  ยอดสุวรรณ์
ชร.2030010/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747004 นายกิจการ  ชินวงค์
ชร.2030011/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747008 นายนฐัวฒิุ  ทา้วหลาน
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.2030012/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747011 น.ส.มุฑิตา  ชติวรรณยทุธ์ิ
ชร.2030013/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747013 นายรุ่งเรือง  โปธา
ชร.2030014/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747014 นายวรรณชยั  คาํจนัทร์
ชร.2030015/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747017 นายธนวฒัน์  คงรอด
ชร.2030016/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747023 น.ส.วริศรา  สินบงัเกิด
ชร.2030017/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747026 นายศุภณฐั  คาํช่ืน
ชร.2030018/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747035 นายอาทิตย ์ คงคาํแกว้
ชร.2030019/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747037 น.ส.วริศรา  เลขนอก
ชร.2030020/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (ดิจิทลัมลัติมีเดีย) 611747042 นายธญัพิสิษฐ์  มาแสง
ชร.2030021/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต ดิจิทลัมลัติมีเดีย 591747006 นายธนภูมิ  ไชยศิลา
ชร.2030022/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 591744081 นายสมชาย  สายใจ
ชร.2030023/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744009 นายชญานนท ์ ดวงสุวรรณ์
ชร.2030024/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744067 นายจงรักษ ์ ใหม่คามิ
ชร.2030025/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 611744003 นายกลวชัร  วงคใ์จ๋
ชร.2030026/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 611744004 นายชนญัชิดา  สนัสาํราญ
ชร.2030027/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 611744010 นายการัณยภาส  ปัญญา
ชร.2030028/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 611744017 น.ส.จิราวรรณ  ภูมิฐาน
ชร.2030029/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 611744030 น.ส.พิมพญ์าฎา  หม่องโปกู่
ชร.2030030/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 611744031 นายสุวรรณ์  แซ่จาง
ชร.2030031/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 611744036 น.ส.ชลธิชา  สุขสมยั
ชร.2030032/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 611744047 น.ส.สาธินี  -
ชร.2030033/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 611744050 น.ส.ศิริรักษ ์ จบัจ่าย
ชร.2030034/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 611744067 น.ส.นารี  มูลแกว้
ชร.2030035/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์)611743003 น.ส.นุชจรีย ์ สิทธิมาท
ชร.2030036/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์)611743016 น.ส.พชัราภรณ์  บั้งเงิน
ชร.2030037/2565 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์)611743024 น.ส.เมธินี  แซ่ท่อ
ชร.2130001/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790017 น.ส.พิจิตรา  สุขสนัตภ์กัดี
ชร.2130002/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790029 น.ส.จามคาํ  จนัทร์ฟอง
ชร.2130003/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790062 น.ส.สุทธิกา  ถวลัยธ์าํรงสิน
ชร.2130004/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790095 น.ส.เพลินพิศ  เลาเสอ
ชร.2130005/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790100 น.ส.รัปพร  ทองชยั
ชร.2130006/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790104 น.ส.วิกานดา  วรรณสุข
ชร.2130007/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790111 น.ส.อภิญญา  ณ ลาํปาง
ชร.2130008/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790141 น.ส.นฐันรี  ขาวช่วง
ชร.2130009/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790051 น.ส.มด  สมชาย
ชร.2130010/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790121 น.ส.เบญจมาศ  แกว้บงั
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เลขชร. หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
ชร.2130011/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 601790020 น.ส.เกวลิน  อุ่นญาติ
ชร.2130012/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790002 น.ส.กุลธิดา  พรรณวงศ์
ชร.2130013/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790003 นายเขษมศกัด์ิ  น่อศรี
ชร.2130014/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790005 น.ส.จิรภทัร  สมศรี
ชร.2130015/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790006 น.ส.จุฑามาศ  ขดัทรายขาว
ชร.2130016/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790007 น.ส.จุฑามาศ  วงศด์าว
ชร.2130017/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790008 น.ส.เจนจิรา  ผามัง่
ชร.2130018/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790009 น.ส.ชนินาถ  ไชยยถิะ
ชร.2130019/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790010 น.ส.ณฐัชยา  วงคต์า
ชร.2130020/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790011 น.ส.ณฐัติยา  ธนะตัน๋
ชร.2130021/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790012 น.ส.ณฐัธิดา  สมใจ
ชร.2130022/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790013 น.ส.ณฐัริกา  ก๋าต่อม
ชร.2130023/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790014 น.ส.ตวงทอง  แซ่จาง
ชร.2130024/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790020 น.ส.รัชฎาพร  แกว้เงิน
ชร.2130025/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790027 นายกิตติกร  เผ่าเคร่ือง
ชร.2130026/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790028 นายคมกริช  ญารังษี
ชร.2130027/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790032 น.ส.จุฑาลกัษณ์  ต๊ะอา้ย
ชร.2130028/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790034 น.ส.ชนีนาถ  สุบาลงาม
ชร.2130029/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790038 น.ส.ณฐัวดี  เลาหม่ี
ชร.2130030/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790039 น.ส.ณธัริณี  กาถาไชย
ชร.2130031/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790041 น.ส.ทตัพิชา  ศรีกอก
ชร.2130032/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790044 น.ส.บณัฑิตา  ทาํการ
ชร.2130033/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790047 น.ส.พรจิรา  มูลพงษ์
ชร.2130034/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790049 นายภคัรพงษ ์ วงคษ์า
ชร.2130035/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790053 น.ส.มลัลิกา  อุเทธิ
ชร.2130036/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790055 น.ส.วรรณิษา  จนับุญธรรม
ชร.2130037/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790056 น.ส.วราภรณ์  ตัน๋แกว้
ชร.2130038/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790057 น.ส.วริญญา  กนัจะนะ
ชร.2130039/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790058 น.ส.ศศิชา  นตัสิทธ์ิ
ชร.2130040/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790060 น.ส.สุกญัญา  ไชยรัมย์
ชร.2130041/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790061 น.ส.สุภิญญา  สามนวล
ชร.2130042/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790063 น.ส.สุธาสินี  สร้อยสนธ์ิ
ชร.2130043/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790064 น.ส.สุธิดา  รักแม่
ชร.2130044/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790066 น.ส.สุภาพร  หน่อคาํ
ชร.2130045/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790069 น.ส.กนกกุล  อินต๊ะ
ชร.2130046/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790072 น.ส.กานตช์นา  ธุระกิจ
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ชร.2130047/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790074 น.ส.จารุวรรณ  บวังาม
ชร.2130048/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790077 น.ส.ช่อทิพย ์ พทุธฤทธ์ิ
ชร.2130049/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790078 น.ส.ฌชัณ์ชาฎา  กิติลือ
ชร.2130050/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790080 น.ส.ดาริกา  อุ่นแสง
ชร.2130051/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790083 น.ส.นิธิธาดา  วรรณม่วง
ชร.2130052/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790084 น.ส.นุตประวีณ์  ดวงหาคลงั
ชร.2130053/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790086 น.ส.ปลายฟ้า  จนัทรรัตน์
ชร.2130054/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790087 น.ส.ปวีณ์สุดา  มาต๊ะ
ชร.2130055/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790088 น.ส.ปวีณา  แกว้พุน่
ชร.2130056/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790089 น.ส.ปาลินี  สุทธชยั
ชร.2130057/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790090 น.ส.ปิณฑิรา  คาํสนัทราย
ชร.2130058/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790091 น.ส.ปิรัชฎา  กาถาไชย
ชร.2130059/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790093 น.ส.พิมพกานต ์ บุญธรรม
ชร.2130060/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790094 น.ส.พิมวรรณ  นามอุ่น
ชร.2130061/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790096 น.ส.ภทัรธิดา  ธงชยั
ชร.2130062/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790102 น.ส.วรนุช  โกนตะสิงห์
ชร.2130063/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790103 น.ส.วรัมพร  ทาคาํมา
ชร.2130064/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790109 น.ส.สุชานรี  แซ่ยา่ง
ชร.2130065/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790114 น.ส.อรวรรณ  เตจ๊ะ
ชร.2130066/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790118 น.ส.กุลนดัดา  โมกศิริ
ชร.2130067/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790120 น.ส.เจนนภา  ต๊ะปัน
ชร.2130068/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790122 น.ส.ปภาวี  จบัใจนาย
ชร.2130069/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790123 น.ส.ภาวิณี  เยีย่มญาติ
ชร.2130070/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790125 น.ส.รัชฎาพร  แขน้า
ชร.2130071/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790128 น.ส.วิระดา  ตา้วแกว้
ชร.2130072/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790129 น.ส.ศิริกานต ์ ศรีทอง
ชร.2130073/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790131 น.ส.สุมิสา  เบทูกู่
ชร.2130074/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790132 น.ส.หญิง  นายนู
ชร.2130075/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790133 น.ส.พชัราภรณ์  อ่ินคาํ
ชร.2130076/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790136 น.ส.พรกนก  บุญเรือง
ชร.2130077/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790137 น.ส.พิราอร  กุลดันาม
ชร.2130078/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790138 นายวิทวสั  ศรีนอ้ย
ชร.2130079/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790139 น.ส.อาโบ่  เฌอหม่ือ
ชร.2130080/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790145 น.ส.อญัมณี  ม่วงทิม
ชร.2130081/2565 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611790151 น.ส.สุทธิกานต ์ เล่าหาพิพฒัน์
ชร.2230001/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 611419001 นายนิติกร  ดวงสุข
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ชร.2230002/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 611419002 น.ส.รัตนาภรณ์  รัตนะ
ชร.2230003/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 611419003 น.ส.ศิรภสัสร  วงคริ์ยะ
ชร.2230004/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 611419005 น.ส.วรินยพุา  จนัทร์ต๊ิบ
ชร.2230005/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 611419006 น.ส.อภิญญา  ครองมี
ชร.2230006/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 611419008 นายชินทชั  เตจ๊ะตา
ชร.2230007/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 611419009 น.ส.ศิริพร  แซ่ซง้
ชร.2230008/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 611419010 น.ส.เอมอร  วงคม์ณี
ชร.2230009/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573001 นางกนกวรรณ  ไชยสลี
ชร.2230010/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573003 น.ส.กญัญาภทัร  กลา้พิทกัษ์
ชร.2230011/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573004 น.ส.กานตพิ์ชชา  อุปจกัร์
ชร.2230012/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573005 นางจิราภรณ์  สมภาร
ชร.2230013/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573006 น.ส.เจนจิรา  อิสระบุญ
ชร.2230014/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573007 นายเจษฎากร  แกว้มา
ชร.2230015/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573008 น.ส.ชนิตรา  พรหมภิไชย
ชร.2230016/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573009 น.ส.ชชัชุอร  ดนยัดุริยะ
ชร.2230017/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573010 นายฐาปนพงค ์ พฒุหม่ืน
ชร.2230018/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573012 นายบวรพฒัน์  พิพิธนวงค์
ชร.2230019/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573013 น.ส.ปราณีย ์ แกว้ทิศ
ชร.2230020/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573014 นางปิยกานต ์ แป้นกลดั
ชร.2230021/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573015 นางปิยะดา  สามิภกัด์ิ
ชร.2230022/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573016 น.ส.พรพิมล  นนัทสิทธ์ิ
ชร.2230023/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573017 น.ส.พชัราพร  สุปินะ
ชร.2230024/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573018 นายภูเบศธ์  ธญัญะ
ชร.2230025/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573019 นางมานิศา  ซอระสี
ชร.2230026/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573020 นางเยาวรักษ ์ กิตินนัท์
ชร.2230027/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573021 น.ส.รัชฎาวรรณ  จนัทร์สุข
ชร.2230028/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573022 น.ส.รัชธิชา  อินต๊ะวิชยั
ชร.2230029/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573023 นางวนาลี  พรมกามินทร์
ชร.2230030/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573024 น.ส.วรวรรณ  พรมคาํ
ชร.2230031/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573025 น.ส.วราภสัร์  บรนโกลล์
ชร.2230032/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573026 นายวิเชียร  คาํแสน
ชร.2230033/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573027 น.ส.วิภาวรรณ  แหลจ้นัทร์คาํ
ชร.2230034/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573028 นางวิรยา  วดัคาํ
ชร.2230035/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573029 น.ส.วิไลลกัษณ์  หวา่งเกา้
ชร.2230036/2565 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 642573030 น.ส.สุกญัญา  มหาวงค์
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น.ส.เพชราพรรณ  แสงสวา่งนิรันดร์
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