
ที รหสันกัศกึษา ชอืสาขาวชิา คาํนําหนา้ชอื ชอืนกัศกึษา
นามสกลุ
นกัศกึษา

ชอืหลกัสตูร

1 49163437243
รัฐประศาสนศาสตร ์
(ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา สบิเอก ประวทิ ยอดวงคษ์า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ

2 49163437308
รัฐประศาสนศาสตร ์
(ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา จา่สบิเอก เสรนิทร์ พวงกลุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ

3 51423437260
รัฐประศาสนศาสตร ์
(ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา จา่อากาศโท ภมูพัินธ์ สวุรรณวาสี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ

4 52423437336
รัฐประศาสนศาสตร ์
(ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา สบิเอก ชาตชิาย เขตตลาด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ

5 52423437367
รัฐประศาสนศาสตร ์
(ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา สบิโท ธรรศ จันทรานมิติร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ

6 52484932002 นาง สมศรี เต็มอนุภาพกลุ ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ
7 52484933004 นาย ฐติรัิตน์ ถาวรสจุรติกลุ ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ
8 52484933007 นางสาว วัชรนิทร์ แสงมา ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ
9 53127321144 การจัดการโลจสิตกิส์ นาย มนตรี สงัขศ์ลิป์ชยั บรหิารธรุกจิบัณฑติ

10 53423437154
รัฐประศาสนศาสตร ์
(ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา สบิเอก ปรชีา พรหมเมศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ

11 53423437596
รัฐประศาสนศาสตร ์
(ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา จา่สบิตรี จักรพันธ์ จัดประจง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ

12 53484931001 นาง พสิมัย ประชานันท์ ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ
13 53484931002 นาย ฐติพิงศ์ วชิยัสาร ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ
14 53484931006 นาย อดลุย์ อยูย่นื ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ
15 53484931014 นาย กมล คา้ไกล ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ
16 53484931020 นาย อํานวย คุม้บา้น ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ
17 53484931030 นาย ราวี ซามี ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ
18 53484932008 นางสาว พมิพบ์ญุ พันสวัสดวิง ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ

19 53484941001
นวัตกรรมการบรหิารจัด
การศกึษา (นวัตกรรมการ นางสาว สธุาสนิี นรัิตตมิานนท์ ครุศาสตรดษุฎบีัณฑติ

20 53484941002
นวัตกรรมการบรหิารจัด
การศกึษา (นวัตกรรมการ นางสาว พชีะพะงา นรัิตตมิานนท์ ครุศาสตรดษุฎบีัณฑติ

21 53484941003
นวัตกรรมการบรหิารจัด
การศกึษา (นวัตกรรมการ นางสาว พรรณวดี ขําจรงิ ครุศาสตรดษุฎบีัณฑติ

22 53484941005
นวัตกรรมการบรหิารจัด
การศกึษา (นวัตกรรมการ นางสาว รัตมณี เสนกีาญจน์ ครุศาสตรดษุฎบีัณฑติ

23 54423448011 รัฐประศาสนศาสตร์ พันจา่ตรหีญงิ อาภาพร ทพิยโ์สดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ
24 54423448056 รัฐประศาสนศาสตร์ สบิเอก ภัทรพล มงคล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ
25 54423448108 รัฐประศาสนศาสตร์ สบิเอก นเรนทรฤ์ทธิ วงศเ์กตุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ
26 54423448305 รัฐประศาสนศาสตร์ สบิตรี พงศธร บญุยนื รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ

27 54484941003
นวัตกรรมการบรหิารจัด
การศกึษา (นวัตกรรมการ นาง วาสนา รังสรอ้ย ครุศาสตรดษุฎบีัณฑติ

28 55462801004 การจัดการคณุภาพ นางสาว พจนยี์ อนุศรี วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ

29 56122901011
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว วภิาดา ทองพูน วทิยาศาสตรบัณฑติ

30 56127322042 เพอืธรุกจิ นาย ธนภัทร ดํารงสนิสวัสดิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
31 56127322046 เพอืธรุกจิ นางสาว วันทกาญจน์ ปานคง บรหิารธรุกจิบัณฑติ
32 56127323014 การจัดการคณุภาพ นาย สพัุลย์ ชนือารมย์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
33 56423451046 รัฐศาสตร์ จา่สบิโท ปรัชญา ดําดล รัฐศาสตรบัณฑติ
34 56423451063 รัฐศาสตร์ สบิตรหีญงิ วรรณเพ็ญ โพธสิตุ รัฐศาสตรบัณฑติ
35 56423451128 รัฐศาสตร์ พันจา่เอก ปิยะณัฐ คณุชู รัฐศาสตรบัณฑติ
36 56484933007 นาง นลนิี โสพัศสถติย์ ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ



37 57122901015
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว ธดิาพร ศรจีันทร์ วทิยาศาสตรบัณฑติ

38 57122901020
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว จฬุาลนิ โคตะบตุร วทิยาศาสตรบัณฑติ

39 57122901036
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว ทวิากร แสวงรัตน์ วทิยาศาสตรบัณฑติ

40 57123451025 รัฐศาสตร์ นางสาว จริาภรณ์ มาระออน รัฐศาสตรบัณฑติ
41 57123451034 รัฐศาสตร์ นางสาว กญัฐพมิพ์ จนีขจร รัฐศาสตรบัณฑติ
42 57123451047 รัฐศาสตร์ นางสาว อนุสรา นามบญุ รัฐศาสตรบัณฑติ
43 57123451051 รัฐศาสตร์ นางสาว จารุชา หมอยา รัฐศาสตรบัณฑติ
44 57123451074 รัฐศาสตร์ นางสาว ปลัดดา สนทิเสนา รัฐศาสตรบัณฑติ
45 57123451075 รัฐศาสตร์ นาย บญุธานี แซล่ี รัฐศาสตรบัณฑติ
46 57123451088 รัฐศาสตร์ นาย รุ่งวทิย์ สวัสดชิยั รัฐศาสตรบัณฑติ
47 57123451093 รัฐศาสตร์ นางสาว เจนจริา กลอ่มยงค์ รัฐศาสตรบัณฑติ
48 57123451094 รัฐศาสตร์ นาย ณัฐพงศ์ หลายรุ่งเรอืงชยั รัฐศาสตรบัณฑติ
49 57127321100 การจัดการโลจสิตกิส์ นาย ศภุกร จตุมิา บรหิารธรุกจิบัณฑติ
50 57127321104 การจัดการโลจสิตกิส์ นางสาว วรางคณา ไชยะเคน บรหิารธรุกจิบัณฑติ
51 57127321105 การจัดการโลจสิตกิส์ นางสาว ชนัฎดา บญุศริิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
52 57127321107 การจัดการโลจสิตกิส์ นาย ชติพล อารสีนัน บรหิารธรุกจิบัณฑติ
53 57127321108 การจัดการโลจสิตกิส์ นางสาว ศรินิาถ ชาวดร บรหิารธรุกจิบัณฑติ
54 57127321109 การจัดการโลจสิตกิส์ นางสาว พันนภิา นวลใส บรหิารธรุกจิบัณฑติ
55 57127321110 การจัดการโลจสิตกิส์ นาย ณัฐวฒุิ ตตยิสถาพรกลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
56 57127321111 การจัดการโลจสิตกิส์ นาย ศริวทิย์ โคบาล บรหิารธรุกจิบัณฑติ
57 57127321112 การจัดการโลจสิตกิส์ นาย ปัฐมชยั ทมุธรรมมา บรหิารธรุกจิบัณฑติ
58 57127321113 การจัดการโลจสิตกิส์ นางสาว พรรนภิา ทองทพิย์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
59 57127321114 การจัดการโลจสิตกิส์ นางสาว ปัณชนติย์ คําจันทรศ์รี บรหิารธรุกจิบัณฑติ
60 57127321153 การจัดการโลจสิตกิส์ นางสาว อมุาพร โนวฤทธิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
61 57127321154 การจัดการโลจสิตกิส์ นาย ณัฐพงศ์ อาบสวุรรณ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
62 57127321156 การจัดการโลจสิตกิส์ นางสาว ณัฐชา แกว้ชนิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
63 57127321167 การจัดการโลจสิตกิส์ นางสาว ประภัสสร ศรพีุทธา บรหิารธรุกจิบัณฑติ
64 57127321168 การจัดการโลจสิตกิส์ นางสาว จริาภรณ์ ภอูากาศ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
65 57127322009 เพอืธรุกจิ นางสาว กชกร เสมอเหมอืน บรหิารธรุกจิบัณฑติ
66 57127322017 เพอืธรุกจิ นาย พรีพัฒน์ พนาสนัตภิาพ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
67 57127322018 เพอืธรุกจิ นาย ณัชพล สขุสดเขยีว บรหิารธรุกจิบัณฑติ
68 57127322024 เพอืธรุกจิ นาย ปวรุตม์ แตเ้ถา บรหิารธรุกจิบัณฑติ
69 57127322025 เพอืธรุกจิ นางสาว สดุธดิา สงัเสวี บรหิารธรุกจิบัณฑติ
70 57127322033 เพอืธรุกจิ นาย กติตพิศ แยม้นอ้ย บรหิารธรุกจิบัณฑติ
71 57127322036 เพอืธรุกจิ นางสาว จําลองลักษณ์ สงิประโคน บรหิารธรุกจิบัณฑติ
72 57127322040 เพอืธรุกจิ นาย อานุรักษ์ คมีทอง บรหิารธรุกจิบัณฑติ
73 57127322044 เพอืธรุกจิ นางสาว ฐปนภัสร์ อยธุยา บรหิารธรุกจิบัณฑติ
74 57127322046 เพอืธรุกจิ นาย ธนภัทร วนพร บรหิารธรุกจิบัณฑติ
75 57127322047 เพอืธรุกจิ นาย ปฐมพร พลรักษ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
76 57127322049 เพอืธรุกจิ นาย วรกนัต์ ชยัวชิยานันท์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
77 57127322050 เพอืธรุกจิ นาย ธนวทิย์ สทิธชิยั บรหิารธรุกจิบัณฑติ
78 57127322056 เพอืธรุกจิ นาย อรรถพล ขวัญมา บรหิารธรุกจิบัณฑติ
79 57127322058 เพอืธรุกจิ นางสาว ณชิารัศม์ อมรอารยะรัตน์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
80 57127322062 เพอืธรุกจิ นางสาว จรยิาภรณ์ แดงนอ้ย บรหิารธรุกจิบัณฑติ
81 57127322064 เพอืธรุกจิ นาย พันธศ์ักดิ เอยีมมา บรหิารธรุกจิบัณฑติ



82 57127322065 เพอืธรุกจิ นาย พรีสรณ์ ศฤงชยัธวัช บรหิารธรุกจิบัณฑติ
83 57127322072 เพอืธรุกจิ นางสาว อนิธอุร สโุพธิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
84 57127322074 เพอืธรุกจิ นาย พงศกร ลมิพงศพั์นธ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
85 57127322081 เพอืธรุกจิ นาย ภาสวชิญ์ เกยีรตปิิยะขจร บรหิารธรุกจิบัณฑติ
86 57127323015 การจัดการคณุภาพ นาย วโรดม เลศิอัศวววิัฒน์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
87 57127323016 การจัดการคณุภาพ นาย วณชิวัฒน์ ตันตสิงัวรากรู บรหิารธรุกจิบัณฑติ
88 57127323019 การจัดการคณุภาพ นาย จักรพงษ์ ศรสีชาพร บรหิารธรุกจิบัณฑติ
89 57127323021 การจัดการคณุภาพ นางสาว ชตุกิาญจน์ จันทรฉ์าย บรหิารธรุกจิบัณฑติ
90 57127323023 การจัดการคณุภาพ นางสาว ธัญลักษณ์ แตงรอด บรหิารธรุกจิบัณฑติ
91 57127323025 การจัดการคณุภาพ นาย กรนิธรณ์ ภูแ่กว้ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
92 57127323027 การจัดการคณุภาพ นางสาว นภิาพร พมิพด์ี บรหิารธรุกจิบัณฑติ
93 57127323028 การจัดการคณุภาพ นาย ภชูสิส์ ม่วงงาม บรหิารธรุกจิบัณฑติ
94 57127323030 การจัดการคณุภาพ นางสาว ณัฐฐดิา คําพวงชยั บรหิารธรุกจิบัณฑติ
95 57127323031 การจัดการคณุภาพ นางสาว รัตตยิา สวัสดมิา บรหิารธรุกจิบัณฑติ
96 57127323035 การจัดการคณุภาพ นาย พงศธ์ัช เปียนอ้ย บรหิารธรุกจิบัณฑติ
97 57127323039 การจัดการคณุภาพ นาย กฤษณะ แกว้เกดิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
98 57127323040 การจัดการคณุภาพ นาย สวัุชร นําพาโชคชยั บรหิารธรุกจิบัณฑติ
99 57127323041 การจัดการคณุภาพ นางสาว จฬุารัตน์ โทสงิห์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
100 57127323042 การจัดการคณุภาพ นาย อภชิยั ปินสขุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
101 57127323045 การจัดการคณุภาพ นางสาว วารธิร ชนืขํา บรหิารธรุกจิบัณฑติ
102 57127323050 การจัดการคณุภาพ นางสาว ภัทรปภา พันธหุงส์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
103 57127323051 การจัดการคณุภาพ นาย อภสิทิธิ แซต่งั บรหิารธรุกจิบัณฑติ
104 57127323057 การจัดการคณุภาพ นางสาว รัชนี แกว้วเิชยีร บรหิารธรุกจิบัณฑติ
105 57127323058 การจัดการคณุภาพ นางสาว สมุติรา ตตยิรัตนาภนัินท์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
106 57127323061 การจัดการคณุภาพ นาย อนุวัฒน์ เทยีมเทศ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
107 57127323063 การจัดการคณุภาพ นาย ภาคภมูิ พัวพันพงษ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
108 57127323064 การจัดการคณุภาพ นางสาว สพัุตรา ฤชยั บรหิารธรุกจิบัณฑติ
109 57127323065 การจัดการคณุภาพ นางสาว โสรยิา ฤชยั บรหิารธรุกจิบัณฑติ
110 57127323069 การจัดการคณุภาพ นางสาว คณงึนติย์ กจิสมสาท บรหิารธรุกจิบัณฑติ
111 57127323070 การจัดการคณุภาพ นางสาว อบุลวรรณ จรูญภาค บรหิารธรุกจิบัณฑติ
112 57127323075 การจัดการคณุภาพ นาย วัชรพล พมิทอง บรหิารธรุกจิบัณฑติ
113 57127323081 การจัดการคณุภาพ นางสาว พมิพเ์พ็ญ โมกขศักดิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
114 57127323084 การจัดการคณุภาพ นาย สนิากรณ์ นกึรัตนอนันต์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
115 57127323085 การจัดการคณุภาพ นางสาว สนุสิา แสงงาม บรหิารธรุกจิบัณฑติ
116 57127323087 การจัดการคณุภาพ นาย ภวูณัฐ์ วรลักษณ์สกลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
117 57127323088 การจัดการคณุภาพ นางสาว พมิพช์นก พานทอง บรหิารธรุกจิบัณฑติ
118 57127323094 การจัดการคณุภาพ นาย เจษฎา ศรสีวัสดไิกรศร บรหิารธรุกจิบัณฑติ
119 57127323097 การจัดการคณุภาพ นางสาว กนกวรรณ ทองลนุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
120 57127335001 องคก์าร นาย เวสารัช ชยัปลัด บรหิารธรุกจิบัณฑติ
121 57127335004 องคก์าร นาย ฤทธเิกยีรติ นามบรุี บรหิารธรุกจิบัณฑติ
122 57127335010 องคก์าร นางสาว สภุชา เกยีรตมิงคลชยั บรหิารธรุกจิบัณฑติ
123 57127335016 องคก์าร นางสาว อัญเรศ โพธผิงึ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
124 57127335017 องคก์าร นางสาว จฑุามาศ ทันธกิลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
125 57127335018 องคก์าร นาย พงศธร สนทิพจน์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
126 57127335020 องคก์าร นาย จตรุภัทร เงาภูท่อง บรหิารธรุกจิบัณฑติ
127 57423403002 ภาษาจนี พระ เกษมศักดิ สรอ้ยชมภู ศลิปศาสตรบัณฑติ
128 57423403004 ภาษาจนี พระ ศรัญย์ ชา้งกลุ ศลิปศาสตรบัณฑติ
129 57423403005 ภาษาจนี สามเณร ชนวรี์ รอดกําพล ศลิปศาสตรบัณฑติ



130 57423403007 ภาษาจนี พระ สมุติร คันทะวงศ์ ศลิปศาสตรบัณฑติ
131 57423403011 ภาษาจนี พระ สวัุฒน์ พูลทองคํา ศลิปศาสตรบัณฑติ
132 57423403014 ภาษาจนี พระ นรนิทร์ อปุปิง ศลิปศาสตรบัณฑติ
133 57423403015 ภาษาจนี สามเณร สมเกยีรติ เยอืใย ศลิปศาสตรบัณฑติ
134 57423403017 ภาษาจนี พระ กติภิพ อวชยั ศลิปศาสตรบัณฑติ
135 57423403022 ภาษาจนี สามเณร สวุชิ แซย่า่ง ศลิปศาสตรบัณฑติ
136 57423403024 ภาษาจนี สามเณร วรุตม์ แซล่ี ศลิปศาสตรบัณฑติ
137 57423451010 รัฐศาสตร์ สบิโท ธนา เย็นออ่น รัฐศาสตรบัณฑติ
138 57423451012 รัฐศาสตร์ สบิตรี นันทโรจน์ ชํานศิาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑติ
139 57423451048 รัฐศาสตร์ สบิโท จักรพงษ์ รัศมพัีนธ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
140 57423451056 รัฐศาสตร์ สบิเอก กฤตพิงศ์ ธรรมวเิศษ รัฐศาสตรบัณฑติ
141 57423451058 รัฐศาสตร์ สบิเอก จารุวัจน์ ใจตรง รัฐศาสตรบัณฑติ
142 57423451059 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอก พษิณุ พเิคราะหภ์มูิ รัฐศาสตรบัณฑติ
143 57423451061 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอก ยทุธนา ทองคําสขุ รัฐศาสตรบัณฑติ
144 57423451066 รัฐศาสตร์ สบิเอก สมาธิ ทองกลม รัฐศาสตรบัณฑติ
145 57423451067 รัฐศาสตร์ สบิโท สรุเชษฐ์ หลาวทอง รัฐศาสตรบัณฑติ
146 57423451069 รัฐศาสตร์ สบิตรี พรีะพล ภมูนิทร์ รัฐศาสตรบัณฑติ
147 57423451076 รัฐศาสตร์ สบิตรี ชานนท์ ฉมิสวุรรณ รัฐศาสตรบัณฑติ
148 57423451079 รัฐศาสตร์ สบิเอก มนพจน์ พูลเพมิ รัฐศาสตรบัณฑติ
149 57423451088 รัฐศาสตร์ สบิเอก กติตศิักดิ ปาลพันธุ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
150 57423451091 รัฐศาสตร์ สบิเอก นนทชยั ชุม่ใจ รัฐศาสตรบัณฑติ
151 57423451093 รัฐศาสตร์ สบิเอกหญงิ เมธนิี จจูันทร์ รัฐศาสตรบัณฑติ
152 57423451098 รัฐศาสตร์ สบิโทหญงิ วชริาภรณ์ บญุมาก รัฐศาสตรบัณฑติ
153 57423451100 รัฐศาสตร์ สบิเอก อลงกรณ์ ดบีาง รัฐศาสตรบัณฑติ
154 57423451101 รัฐศาสตร์ สบิเอกหญงิ ณัฐชนาพร ดวงทับจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑติ
155 57423451102 รัฐศาสตร์ สบิเอก สมคดิ สงิหค์รุธ รัฐศาสตรบัณฑติ
156 57423451138 รัฐศาสตร์ นาง กมลชนก กลุบตุร รัฐศาสตรบัณฑติ
157 57484933001 นางสาว สพัุตรา ปราณี ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ
158 57567807020 นาย กติตพินธ์ ทองรัตน์ บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ
159 57567807021 นาย ฐาปนพงศ์ ทับทมิ บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ

160 58122901005
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว เบญญา แกว้โสภา วทิยาศาสตรบัณฑติ

161 58122901007
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย อมรเทพ จันทโลหะวัฒน์ วทิยาศาสตรบัณฑติ

162 58122901013
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว ปัจฐภิรณ์ ศรยีทุธ วทิยาศาสตรบัณฑติ

163 58122901020
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว อรพรรณ จงอักษร วทิยาศาสตรบัณฑติ

164 58122901021
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว รักษ์ชนก ฟักแยม้ วทิยาศาสตรบัณฑติ

165 58122901022
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย เอกรนิทร์ คงสมุทร วทิยาศาสตรบัณฑติ

166 58122901025
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว พัณณติา ชนิวงศ์ วทิยาศาสตรบัณฑติ

167 58122901028
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว อรสิา สตัรักษ์ วทิยาศาสตรบัณฑติ

168 58122901029
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย อภศิักดิ ชเูพ็ชร วทิยาศาสตรบัณฑติ

169 58122901030
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย สวัุสชยั สวรรณยานุกจิ วทิยาศาสตรบัณฑติ



170 58122901031
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย สหรัถ เทพวรรณ วทิยาศาสตรบัณฑติ

171 58122901032
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว รัศรนิทร์ จรัสพงษ์วัฒนา วทิยาศาสตรบัณฑติ

172 58122901033
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว เบญจสริิ มงคลพันธ์ วทิยาศาสตรบัณฑติ

173 58122901035
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว อภญิญา ทาวงคม์า วทิยาศาสตรบัณฑติ

174 58122901036
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย ปฏภิาณ อุน่ในธรรม วทิยาศาสตรบัณฑติ

175 58122901040
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว ศริขิวัญ หมนืวงรักษ์ วทิยาศาสตรบัณฑติ

176 58122901041
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย ภธูเนศ พงึฉํา วทิยาศาสตรบัณฑติ

177 58122901042
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย สรุยิา แฉ่งขําโฉม วทิยาศาสตรบัณฑติ

178 58122901047
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว อนัญลักษณ์ ปณธิกิลุ วทิยาศาสตรบัณฑติ

179 58122901051
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย ภมูภัิทร หะรณิสตุ วทิยาศาสตรบัณฑติ

180 58122901052
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย จักรพงษ์ คนซอื วทิยาศาสตรบัณฑติ

181 58122901053
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว ธัญญพร นุ่มประเสรฐิ วทิยาศาสตรบัณฑติ

182 58122901054
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว นัทมล อดุรทักษ์ วทิยาศาสตรบัณฑติ

183 58122901055
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย ยศกร คํานงึ วทิยาศาสตรบัณฑติ

184 58122901056
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย วรวชิ ทอนฮามแกว้ วทิยาศาสตรบัณฑติ

185 58122901058
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย ธนบดี สวุรรณสโรช วทิยาศาสตรบัณฑติ

186 58122901059
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นางสาว นริชา สงิหคํ์า วทิยาศาสตรบัณฑติ

187 58122901060
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารเพอืการตลาด นาย พพัิฒนพ์ล แดงประพันธ์ วทิยาศาสตรบัณฑติ

188 58123451001 รัฐศาสตร์ นางสาว รัตนาภรณ์ นลิภมร รัฐศาสตรบัณฑติ
189 58123451003 รัฐศาสตร์ นางสาว ศภุดา บญุสงูเนนิ รัฐศาสตรบัณฑติ
190 58123451004 รัฐศาสตร์ นางสาว ธารนิี พุฒจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑติ
191 58123451005 รัฐศาสตร์ นางสาว ชไมพร เสอืโต รัฐศาสตรบัณฑติ
192 58123451007 รัฐศาสตร์ นางสาว ภวชิยพ์ร สายหมี รัฐศาสตรบัณฑติ
193 58123451008 รัฐศาสตร์ นางสาว สริยิากรณ์ นมเกษม รัฐศาสตรบัณฑติ
194 58123451009 รัฐศาสตร์ นาย นวพล ผวิสวา่ง รัฐศาสตรบัณฑติ
195 58123451010 รัฐศาสตร์ นาย กอ้งภพ ดว้ยงา รัฐศาสตรบัณฑติ
196 58123451011 รัฐศาสตร์ นางสาว สพัุตรา คําสขุ รัฐศาสตรบัณฑติ
197 58123451012 รัฐศาสตร์ นางสาว จฑุาทพิย์ สนใจ รัฐศาสตรบัณฑติ
198 58123451013 รัฐศาสตร์ นาย ภานุวัฒน์ เกอืเสง้ รัฐศาสตรบัณฑติ
199 58123451014 รัฐศาสตร์ นางสาว ศรญิญา ยลปราโมทย์ รัฐศาสตรบัณฑติ
200 58123451015 รัฐศาสตร์ นางสาว ณัฐติา อยธุยา รัฐศาสตรบัณฑติ
201 58123451016 รัฐศาสตร์ นางสาว ยพุา หวานเงนิ รัฐศาสตรบัณฑติ
202 58123451017 รัฐศาสตร์ นางสาว นศิากร เยอืใย รัฐศาสตรบัณฑติ
203 58123451018 รัฐศาสตร์ นางสาว อรยิาพร เพมิพูล รัฐศาสตรบัณฑติ



204 58123451019 รัฐศาสตร์ นางสาว จฑุารัตน์ นาคกลุบตุร รัฐศาสตรบัณฑติ
205 58123451021 รัฐศาสตร์ นาย วรพล อารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
206 58123451025 รัฐศาสตร์ นางสาว พลอยนภัส เกอืกลูโชตภัิทร์ รัฐศาสตรบัณฑติ
207 58123451026 รัฐศาสตร์ นางสาว ชนาพร ขอดเตชะ รัฐศาสตรบัณฑติ
208 58123451028 รัฐศาสตร์ นางสาว ผไทมาศ สวิะวโิรจนก์ลุ รัฐศาสตรบัณฑติ
209 58123451029 รัฐศาสตร์ นาย พสิฐิ บญุธรรม รัฐศาสตรบัณฑติ
210 58123451033 รัฐศาสตร์ นางสาว มณีญา อนิเขายอ้ย รัฐศาสตรบัณฑติ
211 58123451034 รัฐศาสตร์ นาย ธรีภทัร หนูมา รัฐศาสตรบัณฑติ
212 58123451035 รัฐศาสตร์ นาย อนุวัฒน์ หอมละออ รัฐศาสตรบัณฑติ
213 58123451037 รัฐศาสตร์ นางสาว ปรติา บญุมาก รัฐศาสตรบัณฑติ
214 58123451038 รัฐศาสตร์ นางสาว ธนสิรา ชเูชดิ รัฐศาสตรบัณฑติ
215 58123451039 รัฐศาสตร์ นางสาว สนุสิา อนิทรพรหม รัฐศาสตรบัณฑติ
216 58123451040 รัฐศาสตร์ นางสาว ปัญญณัฐ ตุม้ทอง รัฐศาสตรบัณฑติ
217 58123451041 รัฐศาสตร์ นางสาว นศิา นพพวง รัฐศาสตรบัณฑติ
218 58123451042 รัฐศาสตร์ นางสาว รุ่งนภา ภูพ่ยอม รัฐศาสตรบัณฑติ
219 58123451043 รัฐศาสตร์ นางสาว จริาพร สรอ้ยเพชร รัฐศาสตรบัณฑติ
220 58123451044 รัฐศาสตร์ นาย บรรณวชิญ์ รงสวุรรณาภรณ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
221 58123451045 รัฐศาสตร์ นางสาว ณัฐชา ยศปณุโณ รัฐศาสตรบัณฑติ
222 58123451046 รัฐศาสตร์ นางสาว ดลนภา สขุเจรญิ รัฐศาสตรบัณฑติ
223 58123451047 รัฐศาสตร์ นาย ศริชิยั ผดงุโฉม รัฐศาสตรบัณฑติ
224 58123451048 รัฐศาสตร์ นางสาว วภิาพรรณ โมห้นิ รัฐศาสตรบัณฑติ
225 58123451049 รัฐศาสตร์ นางสาว อารยิา ไกรรักษ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
226 58123451050 รัฐศาสตร์ นางสาว ธนัญญา ปลอ้งงเูหลอืม รัฐศาสตรบัณฑติ
227 58123451051 รัฐศาสตร์ นางสาว สชุานันท์ นุชเจรญิ รัฐศาสตรบัณฑติ
228 58123451052 รัฐศาสตร์ นางสาว พรกนก นนทารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
229 58123451053 รัฐศาสตร์ นาย ทานต์ แดงดา รัฐศาสตรบัณฑติ
230 58123451054 รัฐศาสตร์ นางสาว นรัิชชลา พวงทอง รัฐศาสตรบัณฑติ
231 58123451055 รัฐศาสตร์ นางสาว พรีนีะ มุทตุา รัฐศาสตรบัณฑติ
232 58123451056 รัฐศาสตร์ นางสาว จันทกานต์ ทองดี รัฐศาสตรบัณฑติ
233 58123451059 รัฐศาสตร์ นางสาว ยพุารัตน์ มทีรัพย์ รัฐศาสตรบัณฑติ
234 58123451061 รัฐศาสตร์ นาย จักรพันธ์ สขุนรัินดร์ รัฐศาสตรบัณฑติ
235 58123451062 รัฐศาสตร์ นาย วทัญ ู ดอนสมจติร รัฐศาสตรบัณฑติ
236 58123451063 รัฐศาสตร์ นางสาว ปรารถนา พูลเพมิ รัฐศาสตรบัณฑติ
237 58123451064 รัฐศาสตร์ นางสาว ทพิยส์ดุา ปินะกาเส รัฐศาสตรบัณฑติ
238 58123451065 รัฐศาสตร์ นาย พชิญน์นท์ แสนดัง รัฐศาสตรบัณฑติ
239 58123451066 รัฐศาสตร์ นาย พันแสง นําดอกไม ้ รัฐศาสตรบัณฑติ
240 58123451067 รัฐศาสตร์ นาย สรุยิะ ทองแมน้ รัฐศาสตรบัณฑติ
241 58123451068 รัฐศาสตร์ นาย ชนน องอาจ รัฐศาสตรบัณฑติ
242 58123451070 รัฐศาสตร์ นางสาว ชอ่ผกา ประเสรฐิ รัฐศาสตรบัณฑติ
243 58123451072 รัฐศาสตร์ นางสาว ชนัญชดิา อาจธัญกรณ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
244 58123451073 รัฐศาสตร์ นาย วารชิ สมตน รัฐศาสตรบัณฑติ
245 58123451074 รัฐศาสตร์ นางสาว สกุญัญา บัวผัน รัฐศาสตรบัณฑติ
246 58123451076 รัฐศาสตร์ นาย ธรีะยทุธ สขุารมย์ รัฐศาสตรบัณฑติ
247 58123451077 รัฐศาสตร์ นางสาว หนงึฤทัย อทุัยเรอืง รัฐศาสตรบัณฑติ
248 58123451078 รัฐศาสตร์ นางสาว สพุรรษา เลไทสงค์ รัฐศาสตรบัณฑติ
249 58123451081 รัฐศาสตร์ นาย ณัฐวฒุิ นามวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
250 58123451084 รัฐศาสตร์ นาย ปารัตน์ โตพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
251 58123451085 รัฐศาสตร์ นางสาว คณญิญา วงศบ์ญุธรรม รัฐศาสตรบัณฑติ



252 58123451086 รัฐศาสตร์ นางสาว ชลลดา ศลิปชยั รัฐศาสตรบัณฑติ
253 58123451087 รัฐศาสตร์ นาย บญุฤทธิ สนัีนตา รัฐศาสตรบัณฑติ
254 58123451088 รัฐศาสตร์ นางสาว สายธาร สกุนั รัฐศาสตรบัณฑติ
255 58123451090 รัฐศาสตร์ นาย ธรีเดช หวา่งพัฒน์ รัฐศาสตรบัณฑติ
256 58123451091 รัฐศาสตร์ นาย กฤตภาส จันทรท์ับ รัฐศาสตรบัณฑติ
257 58123451092 รัฐศาสตร์ นางสาว อัจจมิา มหาศะรานนท์ รัฐศาสตรบัณฑติ
258 58123451093 รัฐศาสตร์ นางสาว ทพิยร์ัตน์ เหมอืนเอยีม รัฐศาสตรบัณฑติ
259 58123451094 รัฐศาสตร์ นางสาว ชลาศัย ชยัรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑติ
260 58123451095 รัฐศาสตร์ นาย สวัุชชริะ ธนศภุกร รัฐศาสตรบัณฑติ
261 58123451096 รัฐศาสตร์ นาย กรธวัช แววบัณฑติ รัฐศาสตรบัณฑติ
262 58123451098 รัฐศาสตร์ นาย ณัฐวฒุิ เจอืจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑติ
263 58123451099 รัฐศาสตร์ นางสาว เบญจวรรณ ผอ่งเคหา รัฐศาสตรบัณฑติ
264 58123451100 รัฐศาสตร์ นางสาว จริาภรณ์ ยอนแม รัฐศาสตรบัณฑติ
265 58123451102 รัฐศาสตร์ นางสาว นภาลัย อภัยพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
266 58123451103 รัฐศาสตร์ นางสาว นริชา หรังวัด รัฐศาสตรบัณฑติ
267 58123451104 รัฐศาสตร์ นาย วสุ จําปาสกั รัฐศาสตรบัณฑติ
268 58123451105 รัฐศาสตร์ นางสาว ชลติา ศรคํีายงค์ รัฐศาสตรบัณฑติ
269 58123451106 รัฐศาสตร์ นางสาว ณัฐวดี จฬุาศริวิงศ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
270 58123451107 รัฐศาสตร์ นางสาว ปวณี์นุช สงัขก์ร รัฐศาสตรบัณฑติ
271 58123451108 รัฐศาสตร์ นางสาว ณัฐนชิ เพ็ชรคุม้ รัฐศาสตรบัณฑติ
272 58123451109 รัฐศาสตร์ นางสาว พรทพิา แจม่แจง้ รัฐศาสตรบัณฑติ
273 58123451110 รัฐศาสตร์ นาย วรีศษิฐ พทัิกษากร รัฐศาสตรบัณฑติ
274 58123451114 รัฐศาสตร์ นางสาว ญาตกิา ฉมิวรรณ รัฐศาสตรบัณฑติ
275 58123451115 รัฐศาสตร์ นางสาว กนัตก์นษิฐ์ กาญจนศรกีลุ รัฐศาสตรบัณฑติ
276 58123451116 รัฐศาสตร์ นางสาว รุ่งนภา สดุใจดี รัฐศาสตรบัณฑติ
277 58123451117 รัฐศาสตร์ นางสาว ศริวิรรณ วอ่งเจรญิ รัฐศาสตรบัณฑติ
278 58123451118 รัฐศาสตร์ นางสาว รัตนาภรณ์ คลา้ยอดุม รัฐศาสตรบัณฑติ
279 58123451120 รัฐศาสตร์ นาย เอ็มชยั แสนกรุง รัฐศาสตรบัณฑติ
280 58123451121 รัฐศาสตร์ นางสาว ดวงกมล ชนิวงษ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
281 58123451122 รัฐศาสตร์ นางสาว พัชรพร บตุธุรรม รัฐศาสตรบัณฑติ
282 58123451123 รัฐศาสตร์ นาย การัก ทา่ทอง รัฐศาสตรบัณฑติ
283 58123451125 รัฐศาสตร์ นาย สรุวฒุิ อรุณวงิ รัฐศาสตรบัณฑติ
284 58123451127 รัฐศาสตร์ นาย วัชรพงษ์ วทิยาประภากร รัฐศาสตรบัณฑติ
285 58123451128 รัฐศาสตร์ นาย ดนุสรณ์ ชยัศริวิเิชยีร รัฐศาสตรบัณฑติ
286 58123451129 รัฐศาสตร์ นางสาว แพรวผกามาศ สมบญุทรัพย์ รัฐศาสตรบัณฑติ
287 58123451130 รัฐศาสตร์ นาย ไพบลูย์ ปรางทพิย์ รัฐศาสตรบัณฑติ
288 58123451131 รัฐศาสตร์ นางสาว สรุยีพ์ร ทองสงค์ รัฐศาสตรบัณฑติ
289 58123451132 รัฐศาสตร์ นางสาว ราตรี นุ่มยองใย รัฐศาสตรบัณฑติ
290 58123451133 รัฐศาสตร์ นาย อนิทัช เสาะแสวง รัฐศาสตรบัณฑติ
291 58123451134 รัฐศาสตร์ นางสาว อารรัีตน์ แสงจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑติ
292 58123451135 รัฐศาสตร์ นางสาว นรศิรา ชนวิงค์ รัฐศาสตรบัณฑติ
293 58123451136 รัฐศาสตร์ นางสาว วรัญญา โหสกลุ รัฐศาสตรบัณฑติ
294 58123451137 รัฐศาสตร์ นางสาว อภชิญา ตันวัฒนะ รัฐศาสตรบัณฑติ
295 58123451138 รัฐศาสตร์ นางสาว สพัุตรา เวทมะโน รัฐศาสตรบัณฑติ
296 58123451139 รัฐศาสตร์ นางสาว ณัฐชติา มงคลเอยีม รัฐศาสตรบัณฑติ
297 58123451140 รัฐศาสตร์ นางสาว พรรณทภิา อาษา รัฐศาสตรบัณฑติ
298 58123451141 รัฐศาสตร์ นางสาว ศริปิระภา ใจจง รัฐศาสตรบัณฑติ
299 58123451142 รัฐศาสตร์ นางสาว ณัฐสดุา คังคะสวุรรณ์ รัฐศาสตรบัณฑติ



300 58123451143 รัฐศาสตร์ นาย จริัฏฐ์ โอภาสพมิลธรรม รัฐศาสตรบัณฑติ
301 58123451144 รัฐศาสตร์ นางสาว วรรณวศิา สงีาม รัฐศาสตรบัณฑติ
302 58123451146 รัฐศาสตร์ นาย ธนกฤต ไชยบัวแดง รัฐศาสตรบัณฑติ
303 58123451147 รัฐศาสตร์ นางสาว ลลติา เกตศุริิ รัฐศาสตรบัณฑติ
304 58123451148 รัฐศาสตร์ นางสาว ทพิยส์ดุา บญุรอดอยู่ รัฐศาสตรบัณฑติ
305 58123451149 รัฐศาสตร์ นางสาว สภุาวดี ภธูรฤทธิ รัฐศาสตรบัณฑติ
306 58123451150 รัฐศาสตร์ นาย อภสิทิธิ สขุสบาย รัฐศาสตรบัณฑติ
307 58123451152 รัฐศาสตร์ นาย ภควัต บัวแสง รัฐศาสตรบัณฑติ
308 58123451153 รัฐศาสตร์ นางสาว มัตตกิา แมท้า่ไม ้ รัฐศาสตรบัณฑติ
309 58123451154 รัฐศาสตร์ นางสาว สรุรัีตน์ เยาวไชย รัฐศาสตรบัณฑติ
310 58123451155 รัฐศาสตร์ นางสาว วริชา ยอดนอ้ย รัฐศาสตรบัณฑติ
311 58123451156 รัฐศาสตร์ นางสาว รุจปิระภา สขุาทพิย์ รัฐศาสตรบัณฑติ
312 58123451157 รัฐศาสตร์ นาย อัฐพล คันทะพล รัฐศาสตรบัณฑติ
313 58123451158 รัฐศาสตร์ นาย ณัฐพงษ์ เพชรหงษ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
314 58123451159 รัฐศาสตร์ นาย นติกิร ดอกไมค้ลี รัฐศาสตรบัณฑติ
315 58123451160 รัฐศาสตร์ นาย อาชชวะ ทองแสวง รัฐศาสตรบัณฑติ
316 58123451161 รัฐศาสตร์ นางสาว เกศราภรณ์ คลอ่งแคลว่ รัฐศาสตรบัณฑติ
317 58123451162 รัฐศาสตร์ นาย ภาณุพงศ์ ปิฬาสนัต์ รัฐศาสตรบัณฑติ
318 58123451163 รัฐศาสตร์ นาย ณัฐพล พมิพส์วุรรณ รัฐศาสตรบัณฑติ
319 58123451165 รัฐศาสตร์ นางสาว นฤมล สรุะศรี รัฐศาสตรบัณฑติ
320 58123451167 รัฐศาสตร์ นาย ธนกร อาจอาบทอง รัฐศาสตรบัณฑติ
321 58123451169 รัฐศาสตร์ นางสาว กนกพร อติพุร รัฐศาสตรบัณฑติ
322 58123451170 รัฐศาสตร์ นาย นฤเบศย์ มซีี รัฐศาสตรบัณฑติ
323 58123451171 รัฐศาสตร์ นางสาว พรปรยีา รุกขชาติ รัฐศาสตรบัณฑติ
324 58123451174 รัฐศาสตร์ นางสาว อนงคน์าถ สรา้งเขตต์ รัฐศาสตรบัณฑติ
325 58123451175 รัฐศาสตร์ นางสาว รุ่งทพิย์ เปียมพูล รัฐศาสตรบัณฑติ
326 58123451176 รัฐศาสตร์ นาย อภชิยั ทองแพง รัฐศาสตรบัณฑติ
327 58123451177 รัฐศาสตร์ นางสาว อรทัย แซเ่ลา้ รัฐศาสตรบัณฑติ
328 58123451178 รัฐศาสตร์ นางสาว จติสภุา กลนิศรสีขุ รัฐศาสตรบัณฑติ
329 58123451179 รัฐศาสตร์ นางสาว ศริมิา จงรักษ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
330 58123451181 รัฐศาสตร์ นาย ศรายทุธ สมมุติ รัฐศาสตรบัณฑติ
331 58123451182 รัฐศาสตร์ นาย สหชยั นลิพงษ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
332 58123451183 รัฐศาสตร์ นางสาว ณัฐฐาพร ทองแท ้ รัฐศาสตรบัณฑติ
333 58123451184 รัฐศาสตร์ นางสาว ณชินันท์ สวุรรณศรี รัฐศาสตรบัณฑติ
334 58123451185 รัฐศาสตร์ นางสาว กลุณัฐ รักษ์สงิห์ รัฐศาสตรบัณฑติ
335 58123451186 รัฐศาสตร์ นาย สหัส สนิบํารุง รัฐศาสตรบัณฑติ
336 58123451187 รัฐศาสตร์ นาย ปีตภัิทร เชยชม รัฐศาสตรบัณฑติ
337 58123451188 รัฐศาสตร์ นางสาว ณัฐมน สวุรรณศรี รัฐศาสตรบัณฑติ
338 58123451189 รัฐศาสตร์ นาย พชร กศุลจริะกลุ รัฐศาสตรบัณฑติ
339 58123451190 รัฐศาสตร์ นางสาว ณพัศกานท์ พหลโสภาพันธุ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
340 58123451191 รัฐศาสตร์ นางสาว ดนติา ศรสีขุ รัฐศาสตรบัณฑติ
341 58127322002 เพอืธรุกจิ นาย ธนาคาร ธติพิริยิะ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
342 58127322006 เพอืธรุกจิ นางสาว มนิตรา กลนิหอม บรหิารธรุกจิบัณฑติ
343 58127322008 เพอืธรุกจิ นางสาว มุกรนิทร์ มพีูน บรหิารธรุกจิบัณฑติ
344 58127322009 เพอืธรุกจิ นางสาว ฉัตรพร สริมิติตานนท์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
345 58127322010 เพอืธรุกจิ นางสาว ปรยิาพร คําโทน บรหิารธรุกจิบัณฑติ
346 58127322017 เพอืธรุกจิ นางสาว กนกพร สวุรรณราช บรหิารธรุกจิบัณฑติ
347 58127322018 เพอืธรุกจิ นาย อดศิักดิ ใจจันทร์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ



348 58127322025 เพอืธรุกจิ นาย ชนนิทร์ กรรณตมิากร บรหิารธรุกจิบัณฑติ
349 58127322033 เพอืธรุกจิ นาย ธัญพสิษิฐ์ สามหาดไทย บรหิารธรุกจิบัณฑติ
350 58127322035 เพอืธรุกจิ นางสาว พรทพิย์ ศังขะฤกษ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
351 58127322036 เพอืธรุกจิ นางสาว จริาภา ประกอบผล บรหิารธรุกจิบัณฑติ
352 58127322039 เพอืธรุกจิ นางสาว เกวลนิ สนุทร บรหิารธรุกจิบัณฑติ
353 58127322041 เพอืธรุกจิ นาย จักรกฤช ทัพทวี บรหิารธรุกจิบัณฑติ
354 58127322045 เพอืธรุกจิ นางสาว ทักษพร ใหญก่ลาง บรหิารธรุกจิบัณฑติ
355 58127323001 การจัดการคณุภาพ นาย พชิาภพ ตรณีาวงษ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
356 58127323002 การจัดการคณุภาพ นาย วฒุชิยั บญุสขุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
357 58127323004 การจัดการคณุภาพ นางสาว พมิพช์นก ประโยชนโ์ยธนิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
358 58127323006 การจัดการคณุภาพ นางสาว ณรนิทร์ รักศริิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
359 58127323007 การจัดการคณุภาพ นางสาว เมธาวี จันทร บรหิารธรุกจิบัณฑติ
360 58127323008 การจัดการคณุภาพ นางสาว สพุชิฌาย์ เวชประดษิฐ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
361 58127323009 การจัดการคณุภาพ นางสาว ชลติา หงษ์คู บรหิารธรุกจิบัณฑติ
362 58127323013 การจัดการคณุภาพ นางสาว นลิราวรรณ บญุสมัย บรหิารธรุกจิบัณฑติ
363 58127323025 การจัดการคณุภาพ นางสาว นภิาภรณ์ อัคราจนิดากลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
364 58127323026 การจัดการคณุภาพ นาย สทุวิัส ดวนใหญ่ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
365 58127323029 การจัดการคณุภาพ นาย สริภพ ชา่งสวุรรณ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
366 58127323030 การจัดการคณุภาพ นาย วรัตถ์ จันทรพ์ุฒ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
367 58127323031 การจัดการคณุภาพ นางสาว เบญจพรรณ สรุยิา บรหิารธรุกจิบัณฑติ
368 58127323032 การจัดการคณุภาพ นาย บวรพจน์ มหากศุลศริกิลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
369 58127323034 การจัดการคณุภาพ นางสาว สขุจี สายเขยีว บรหิารธรุกจิบัณฑติ
370 58127323035 การจัดการคณุภาพ นางสาว วรษิฐา หอมกลนิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
371 58127323036 การจัดการคณุภาพ นางสาว ศดานันท์ มหาพบิลูย์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
372 58127323037 การจัดการคณุภาพ นางสาว จันทรเ์พ็ญ บญุพรรณมงคล บรหิารธรุกจิบัณฑติ
373 58127323041 การจัดการคณุภาพ นางสาว สมุติรา ศรมัีนตะ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
374 58127323042 การจัดการคณุภาพ นางสาว จริาพร อํามะรกึ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
375 58127323043 การจัดการคณุภาพ นางสาว รัตนาภรณ์ แสงทอง บรหิารธรุกจิบัณฑติ
376 58127323045 การจัดการคณุภาพ นางสาว พรรณวรณ์ ปาระเมษสถติย์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
377 58127323046 การจัดการคณุภาพ นางสาว สกุญัญา พูลเกดิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
378 58127323053 การจัดการคณุภาพ นาย วษิณุ ชฎลิาลัย บรหิารธรุกจิบัณฑติ
379 58127323054 การจัดการคณุภาพ นางสาว อัญมณี เชาวลติ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
380 58127323055 การจัดการคณุภาพ นาย สงกรานต์ จรยิาทัศนก์ร บรหิารธรุกจิบัณฑติ
381 58127323058 การจัดการคณุภาพ นางสาว ภทิรวดี จันทรศ์รรัีตน์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
382 58127323059 การจัดการคณุภาพ นาย ณัฐวัฒน์ เทยีวพันธ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
383 58127323060 การจัดการคณุภาพ นาย พงศธร มาลัยแกว้ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
384 58127323061 การจัดการคณุภาพ นางสาว นัทชา ปรชีาโชติ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
385 58127323062 การจัดการคณุภาพ นางสาว มนัสชยา เสน้คราม บรหิารธรุกจิบัณฑติ
386 58127323063 การจัดการคณุภาพ นาย กฤตณกร พฤกษ์ธนากลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
387 58127323074 การจัดการคณุภาพ นางสาว สนธยิา บญุเลยีง บรหิารธรุกจิบัณฑติ
388 58127323075 การจัดการคณุภาพ นางสาว พัชราภรณ์ ดวงแข บรหิารธรุกจิบัณฑติ
389 58127323076 การจัดการคณุภาพ นางสาว ภัทรพร อรุณโรจนโ์กศล บรหิารธรุกจิบัณฑติ
390 58127323077 การจัดการคณุภาพ นาย นัยสยาม ดวงภักดี บรหิารธรุกจิบัณฑติ
391 58127323078 การจัดการคณุภาพ นางสาว ศศธิร ปองธนพสิฐิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
392 58127323079 การจัดการคณุภาพ นางสาว จันทรม์นีา สายนื บรหิารธรุกจิบัณฑติ
393 58127323082 การจัดการคณุภาพ นางสาว กลุธดิา วชิยัชลชีล บรหิารธรุกจิบัณฑติ
394 58127323083 การจัดการคณุภาพ นางสาว ระวรัีตน์ ไตรพรพงศพั์นธุ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
395 58127323085 การจัดการคณุภาพ นางสาว มนิทรร์สิา นรเทศ บรหิารธรุกจิบัณฑติ



396 58127323086 การจัดการคณุภาพ นาย นฤดม ชยัวงษ์ษา บรหิารธรุกจิบัณฑติ
397 58127323087 การจัดการคณุภาพ นางสาว จติรลดา โพธชิยั บรหิารธรุกจิบัณฑติ
398 58127323088 การจัดการคณุภาพ นางสาว กลุธดิา มวัีฒนานนท์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
399 58127323090 การจัดการคณุภาพ นางสาว ธนศิรา คณุวฒุิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
400 58127323091 การจัดการคณุภาพ นางสาว ปารชิาติ อสงไชยเนาวรัตน์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
401 58127323094 การจัดการคณุภาพ นาย อนุชา ฤกษ์นยิม บรหิารธรุกจิบัณฑติ
402 58127323095 การจัดการคณุภาพ นางสาว ธมลวรรณ วรธรรมพทิักษ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
403 58127323096 การจัดการคณุภาพ นางสาว ณัฏฐา แจม่ใส บรหิารธรุกจิบัณฑติ
404 58127323097 การจัดการคณุภาพ นาย พัชรเดช คําประเวศ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
405 58127323099 การจัดการคณุภาพ นาย ชนาธปิ บญุญานฤมติร บรหิารธรุกจิบัณฑติ
406 58127335001 องคก์าร นางสาว เจนจริา รัตนวรรณ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
407 58127335002 องคก์าร นางสาว อรณชิา ดาวังปา บรหิารธรุกจิบัณฑติ
408 58127335003 องคก์าร นาย จริะพันธุ์ สกณุาลัย บรหิารธรุกจิบัณฑติ
409 58127335004 องคก์าร นางสาว ญาตกิา ชนพมิาย บรหิารธรุกจิบัณฑติ
410 58127335005 องคก์าร นางสาว ณัฎฐณชิา กาลรมย์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
411 58127335006 องคก์าร นางสาว อชิยา บญุหนา บรหิารธรุกจิบัณฑติ
412 58127335007 องคก์าร นาย วฒุชิยั ศรมีานะ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
413 58127335009 องคก์าร นางสาว วรัิชยา หา่งสงูเนนิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
414 58127335011 องคก์าร นางสาว นัทรณิี ศรปีระวรรณ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
415 58127335012 องคก์าร นางสาว ณัฐกฤตา ศวิะสนุทร บรหิารธรุกจิบัณฑติ
416 58127335013 องคก์าร นางสาว วรกมล ผวิจันทกึ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
417 58127335014 องคก์าร นาย อภชิยั วัชรจริโสภณ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
418 58127335018 องคก์าร นางสาว ธัญรดี ภูเ่จรญิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
419 58127335022 องคก์าร นางสาว ประดับดาว สนัทวจิติรกลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
420 58127335026 องคก์าร นางสาว รัตนาพร สวุรรณปเก บรหิารธรุกจิบัณฑติ
421 58127335028 องคก์าร นางสาว สภุาดา อนุศลิป์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
422 58127335030 องคก์าร นาย นัฐพงษ์ สมัยสตุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
423 58127335031 องคก์าร นางสาว สทุธดิา นนทะคําจันทร์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
424 58127335032 องคก์าร นางสาว เบญญากร ชะเอมพันธุ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
425 58127335033 องคก์าร นางสาว พชิยา กจิชนะพานชิย์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
426 58127335036 องคก์าร นางสาว จริาภา ศรสีมบัติ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
427 58127335038 องคก์าร นาย ถริวัฒน์ ศรหีาทน บรหิารธรุกจิบัณฑติ
428 58127335041 องคก์าร นางสาว วาสนา พันกลาง บรหิารธรุกจิบัณฑติ
429 58127335042 องคก์าร นางสาว จริาพัชร วรรณมณฑา บรหิารธรุกจิบัณฑติ
430 58127335044 องคก์าร นางสาว อาภานุช แสนประสทิธิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
431 58127335046 องคก์าร นางสาว นฤมล หมอยาดี บรหิารธรุกจิบัณฑติ
432 58423451006 รัฐศาสตร์ นางสาว สทุธดิา มุมทอง รัฐศาสตรบัณฑติ
433 58423451007 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอก วัชรากร รูปงาม รัฐศาสตรบัณฑติ
434 58423451014 รัฐศาสตร์ สบิโท สจุนิดา กงิสดีา รัฐศาสตรบัณฑติ
435 58423451015 รัฐศาสตร์ สบิโท ศราวฒุิ แสนแดง รัฐศาสตรบัณฑติ
436 58423451020 รัฐศาสตร์ นาย ธาตรี เทพสงคราม รัฐศาสตรบัณฑติ
437 58423451022 รัฐศาสตร์ สบิโท ทนาพล แยม้ผกา รัฐศาสตรบัณฑติ
438 58423451023 รัฐศาสตร์ นางสาว วรศิรา พุกอว้น รัฐศาสตรบัณฑติ
439 58423451024 รัฐศาสตร์ สบิโท ธรีะพงษ์ แกว้ฟู รัฐศาสตรบัณฑติ
440 58423451026 รัฐศาสตร์ จา่สบิตรี วทิยา สขุอุม้ รัฐศาสตรบัณฑติ
441 58423451029 รัฐศาสตร์ จา่สบิโท ภาณุวัฒน์ โลหติรังสรรค์ รัฐศาสตรบัณฑติ
442 58423451030 รัฐศาสตร์ พันจา่อากาศตรี อนุพงษ์ บนุนาค รัฐศาสตรบัณฑติ
443 58423451031 รัฐศาสตร์ สบิโทหญงิ ปัทมา วลิัย รัฐศาสตรบัณฑติ



444 58423451034 รัฐศาสตร์ สบิเอก ธนะวรรธน์ นันทาวศิษิฐ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
445 58423451037 รัฐศาสตร์ นางสาว ปวณีสมร เทพบาท รัฐศาสตรบัณฑติ
446 58423451039 รัฐศาสตร์ สบิเอก ชานนท์ เปรมสมาน รัฐศาสตรบัณฑติ
447 58423451042 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอก วฒุชิยั กจิกสกิร รัฐศาสตรบัณฑติ
448 58423451044 รัฐศาสตร์ สบิโท เอกลักษณ์ ปัญญาสงิห์ รัฐศาสตรบัณฑติ
449 58423451045 รัฐศาสตร์ สบิเอก อัศวนิ พงษ์อารยี์ รัฐศาสตรบัณฑติ
450 58423451053 รัฐศาสตร์ จา่สบิโท อภรัิกษ์ ออ่นจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑติ
451 58423451054 รัฐศาสตร์ นางสาว สายฝน บนุนาค รัฐศาสตรบัณฑติ
452 58423451057 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอกหญงิ จฑุามาส กลุมาก รัฐศาสตรบัณฑติ
453 58423451059 รัฐศาสตร์ สบิเอก ไชยยันต์ เศยีรเสวี รัฐศาสตรบัณฑติ
454 58423451061 รัฐศาสตร์ สบิตรี เฉลมิศักดิ อุย่จักรแ์กว้สกลุ รัฐศาสตรบัณฑติ
455 58423451063 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอก เอกนรนิทร์ ดสีาย รัฐศาสตรบัณฑติ
456 58423451064 รัฐศาสตร์ สบิโทหญงิ ศรินิภา สรอ้ยระยา้ รัฐศาสตรบัณฑติ
457 58423451065 รัฐศาสตร์ สบิเอก ภาณุทัต สรุโชติ รัฐศาสตรบัณฑติ
458 58423451066 รัฐศาสตร์ สบิตรหีญงิ รัตนพทัิกษ์ สตัยช์าพงษ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
459 58423451068 รัฐศาสตร์ สบิโทหญงิ ภัทรานุช ยอดบรุุษ รัฐศาสตรบัณฑติ
460 58423451069 รัฐศาสตร์ สบิเอก กญัจน์ ปยุฝ้าย รัฐศาสตรบัณฑติ
461 58423451072 รัฐศาสตร์ จา่สบิโท อานนท์ จันทรเ์กษม รัฐศาสตรบัณฑติ
462 58423451076 รัฐศาสตร์ สบิเอก คณุานนต์ ฤทธอิมิ รัฐศาสตรบัณฑติ
463 58423451077 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอก สรุโิย แสนอุน่ รัฐศาสตรบัณฑติ
464 58423451078 รัฐศาสตร์ สบิเอก อนุชา คลา้ยบัว รัฐศาสตรบัณฑติ
465 58423451080 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอก พชิติ ดวงตา รัฐศาสตรบัณฑติ
466 58423451081 รัฐศาสตร์ สบิโท เศรษวัฒน์ ประวัตเิลศิรักษ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
467 58423451084 รัฐศาสตร์ สบิโท พลากร อําหลี รัฐศาสตรบัณฑติ
468 58423451085 รัฐศาสตร์ สบิโท ณัฐอนันต์ เดชฉมิพลี รัฐศาสตรบัณฑติ
469 58423451089 รัฐศาสตร์ สบิโทหญงิ กนัตก์นษิฐ์ เจอืกโวน้ รัฐศาสตรบัณฑติ
470 58423451090 รัฐศาสตร์ จา่สบิโท ภราดร คําสวัสดิ รัฐศาสตรบัณฑติ
471 58423451091 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอก ทวี ตระการดี รัฐศาสตรบัณฑติ
472 58423451092 รัฐศาสตร์ สบิเอก สามารถ นาเทวี รัฐศาสตรบัณฑติ
473 58423451094 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอก โชคอนันต์ พรหมเดช รัฐศาสตรบัณฑติ
474 58423451103 รัฐศาสตร์ นางสาว ณัทกาญจนภ์ร วังสตางค์ รัฐศาสตรบัณฑติ
475 58423451104 รัฐศาสตร์ ธํารงค์ โพธทิวี รัฐศาสตรบัณฑติ
476 58423451108 รัฐศาสตร์ สบิเอก ไกรศร โพธพิรหม รัฐศาสตรบัณฑติ
477 58423451109 รัฐศาสตร์ นางสาว วรรณวสิา ดํารงแดน รัฐศาสตรบัณฑติ
478 58423451110 รัฐศาสตร์ นางสาว พัศมณฑ์ ทวโีชตอิภวิชิญ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
479 58423451111 รัฐศาสตร์ นางสาว นพลักษณ์ จํารูญศริิ รัฐศาสตรบัณฑติ
480 58423451112 รัฐศาสตร์ สบิโทหญงิ สมติา ทวคีณู รัฐศาสตรบัณฑติ
481 58423451115 รัฐศาสตร์ นางสาว ขวัญเรอืน สดุสวาสดิ รัฐศาสตรบัณฑติ
482 58423451118 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอก อภชิาติ บรรเลงการ รัฐศาสตรบัณฑติ
483 58423451122 รัฐศาสตร์ สบิโท ภาคภมูิ เผา่พงษ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
484 58423451124 รัฐศาสตร์ จา่สบิตรี เชาวฤทธิ กลุธนาไพโรจน์ รัฐศาสตรบัณฑติ
485 58423451125 รัฐศาสตร์ จา่สบิตรี สกายฟ้า กลา้ดี รัฐศาสตรบัณฑติ
486 58423451127 รัฐศาสตร์ นางสาว ใบบญุ มาลัยทอง รัฐศาสตรบัณฑติ
487 58423451131 รัฐศาสตร์ สบิเอก วัชรเกยีรติ แกว้ดวงตา รัฐศาสตรบัณฑติ
488 58423451132 รัฐศาสตร์ สบิเอก อฐิ พรมบัว รัฐศาสตรบัณฑติ
489 58423451133 รัฐศาสตร์ สบิตรี มนตรี วรศรี รัฐศาสตรบัณฑติ
490 58423451134 รัฐศาสตร์ สบิโท มนตรี ฮวดเจรญิ รัฐศาสตรบัณฑติ
491 58423451137 รัฐศาสตร์ สบิเอก เอกธวัช สําเภา รัฐศาสตรบัณฑติ



492 58423451142 รัฐศาสตร์ สบิโท จริวฒุิ ภารชาตรี รัฐศาสตรบัณฑติ
493 58423451143 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอก นัฐพล เพชรครีี รัฐศาสตรบัณฑติ
494 58423451149 รัฐศาสตร์ นาย สเุมธ สละชวั รัฐศาสตรบัณฑติ
495 58423451151 รัฐศาสตร์ นาง กาญจนาภรณ์ พรมโสภา รัฐศาสตรบัณฑติ
496 58423451158 รัฐศาสตร์ สบิเอก สทิธพิงษ์ บญุนมิ รัฐศาสตรบัณฑติ
497 58423451161 รัฐศาสตร์ สบิเอก กติตพิงษ์ หมัดอาดัม รัฐศาสตรบัณฑติ
498 58423451163 รัฐศาสตร์ สบิเอก ปรชีา งามกณัหา รัฐศาสตรบัณฑติ
499 58423451166 รัฐศาสตร์ นางสาว ณัฐพมิล คํามงคล รัฐศาสตรบัณฑติ
500 58423451168 รัฐศาสตร์ สบิโท เดชกมล มงิสมร รัฐศาสตรบัณฑติ
501 58423451169 รัฐศาสตร์ สบิตรี ศวิกร อูศ่ลิา รัฐศาสตรบัณฑติ
502 58423451170 รัฐศาสตร์ สบิโท เชษฐา ใจสอาด รัฐศาสตรบัณฑติ
503 58423451178 รัฐศาสตร์ สบิเอก กษิดศิ วงษ์งาม รัฐศาสตรบัณฑติ
504 58423451182 รัฐศาสตร์ สบิโท ณัฐวฒุิ ปรอืทอง รัฐศาสตรบัณฑติ
505 58423451184 รัฐศาสตร์ สบิเอก สถาพร โพธศิรี รัฐศาสตรบัณฑติ
506 58423451185 รัฐศาสตร์ สบิโท ชาตชิาย ยาแกว้ รัฐศาสตรบัณฑติ
507 58423451186 รัฐศาสตร์ สบิโทหญงิ ปารชิาต ปินกลุ รัฐศาสตรบัณฑติ
508 58423451189 รัฐศาสตร์ นางสาว อังคนางค์ นามมนตรี รัฐศาสตรบัณฑติ
509 58423451192 รัฐศาสตร์ สบิเอก นตินัิย ชยัรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑติ
510 58423451193 รัฐศาสตร์ นาย เอกชยั พวงทอง รัฐศาสตรบัณฑติ
511 58423451194 รัฐศาสตร์ นางสาว มณี จริโชตมิงคลกลุ รัฐศาสตรบัณฑติ
512 58423451199 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอก ศตคณุ สทุธหิอม รัฐศาสตรบัณฑติ
513 58423451201 รัฐศาสตร์ สบิเอก พรศักดิ ทองแท ้ รัฐศาสตรบัณฑติ
514 58423451204 รัฐศาสตร์ สบิเอก วรวฒุิ เขยีมสวุรรณ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
515 58423451205 รัฐศาสตร์ สบิเอก ปิยทัศน์ ตะโหนดงาม รัฐศาสตรบัณฑติ
516 58423451213 รัฐศาสตร์ สบิตรหีญงิ ปัทมา ปันสงา่ รัฐศาสตรบัณฑติ
517 58423451216 รัฐศาสตร์ สบิเอก ฐาปกรณ์ ทศิกระโทก รัฐศาสตรบัณฑติ
518 58423451217 รัฐศาสตร์ นางสาว สนันญา หงษ์สดุ รัฐศาสตรบัณฑติ
519 58423451218 รัฐศาสตร์ นางสาว ศภุรัตน์ คมขํา รัฐศาสตรบัณฑติ
520 58423451220 รัฐศาสตร์ สบิเอก วรายสุ ทองยอ้ย รัฐศาสตรบัณฑติ
521 58423451225 รัฐศาสตร์ สบิเอก ปราโมช คลา้ยสขุพงษ์ รัฐศาสตรบัณฑติ
522 58423451228 รัฐศาสตร์ นางสาว จันทมิา เพมิวลิัย รัฐศาสตรบัณฑติ
523 58423451230 รัฐศาสตร์ นาย จักรพงศ์ พศิาล รัฐศาสตรบัณฑติ
524 58423451235 รัฐศาสตร์ จา่สบิเอก ภัทรพล นําดอกไม ้ รัฐศาสตรบัณฑติ


