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4181 นางสาวกฤตตกิา ยุชยัสทิธิกุล

4182 นางสาวเบญญาภา ผาแสง

4183 นางสาวชนิกานต์ ทานอกัษร

4184 นายณฐัวุฒิ นวิตัร
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4185 นางสาวกรวรรณ ชมเชย

4186 นายณชัพล กระเป๋าทอง

4187 นายกอ้งกิดากร ผลไม ้

4188 นางสาววราภรณ์ วงศด์ว้ง

4189 นายภวูนาท สามารถกลุ

4190 นายสุธาวี ศรีชมภู

4191 นางสาวธิดารตัน์ เเกว้กลม

4192 นางสาวชวศิา ขนุพรม

4193 นางสาวแววรวี ฉตัรวรีะวงค์

4194 นางสาวศุภรดา คุฒวิณากานต์

4195 นางสาวศิริวรรณ จุลดุลย์

คณะบรหิารธุรกจิและอตุสาหกรรมบริการ

ปริญญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ
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4196 นางสาวกรกมล บานแยม้

4197 นางสาวกญัญารตัน์ คาํสทิธิ

4198 นางสาวกญัญารตัน์ ญาตเิสมอ

4199 นางสาวกลัญา จาํหรดั

4200 นายเกยีรตศิกัดิ ประชมุสาร

4201 นางสาวจริยา มบีญุยกิจ

4202 นางสาวจฑุาทพิย์ ปินนอ้ย

4203 นางสาวเจนขวญั อนิทอง

4204 นางสาวฉตัรฑริกา ภูองัคะ

4205 นางสาวชญานี ทองสนีก

4206 นางสาวชฎาพร พลเสน

4207 นางสาวชนาภา ศรีตะปญัญะ

4208 นางสาวชลลดา มาคูณ

4209 นางสาวชโลทร บญุปลูก

4210 นางสาวณฏัฐณิชา มว่งดี

4211 นางสาวณฐักานต์ ซติา

4212 นางสาวณฐัริกา ศรีสุข

4213 นางสาวทพิรตัน์ ดอกบวั

4214 นายธนกฤต นงคก์ระโทก

4215 นายธนพฒัน์ นาคเงนิ
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4216 นายธชัพล ศรีอนัยู ้

4217 นางสาวนพรจ แท่นทอง

4218 นางสาวนภสร แตงสนีวน

4219 นางสาวนฐัชนนัธ์ รตันนิพนธ์

4220 นางสาวนนัทน์ภสั เชยประโคน

4221 นายนิตกิร ไขแสง

4222 นางสาวปณฏัฐา รอดยมิ

4223 นางสาวประภสัสร เทยีนมณี

4224 นางสาวปรียาภรณ์ สมัพนัธอ์ภยั

4225 นางสาวปณันชัญา ยกยงิ

4226 นางสาวปิยะธิดา คาํรศ

4227 นางสาวปุณยนุช ครีวีลัย์

4228 นางสาวพรทพิา ตงัพพิฒันไ์พรี

4229 นางสาวพรรณรายณ์ บ่อแกว้

4230 นางสาวพทัธิภา ภผูา

4231 นางสาวพมิลพรรณ บญุมี

4232 นางสาวพรีนัธร ตรวีทิยารตัน์

4233 นางสาวภคนชั ปทัมสูต

4234 นางสาวภคัจริา พูลทวปี

4235 นางสาวภณัฑริา โสภณะกาญจน์

4236 นางสาวยลภทัร ศิวลิยั

4237 นางสาวลลติา เหลก็เขยีว
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4238 นางสาววณิชชา สงัขส์ม้

4239 นางสาววรลกัษณ์ พบิูรณ์

4240 นางสาววรญัญา ธาตจุนัทร์

4241 นางสาววชัรพีร เหลา่แช่ม

4242 นางสาววกิานดา เทอืกขนัตี

4243 นางสาววรีนุช นุชรุ่งเรือง

4244 นางสาวศิราภรณ์ รตันวจิติร

4245 นายสรกฤตย์ ไตรรตันศกัดิ

4246 นางสาวสรารี พฒุรวิ

4247 นางสาวสโรชา ทุ่งสวา่ง

4248 นางสาวสริิกร บญุสุข

4249 นางสาวสุชญัญา ม่วงพรม

4250 นางสาวสุปญัญาภรณ์ แกว้กาํยาน

4251 นายแสงตะวนั บญุเลศิฉวี

4252 นายอนุชา คูหาสนัตกิาญจน์

4253 นางสาวอนุธิดา อธิษฐานรตัน์

4254 นางสาวอภษิฐา พานิชสุข

4255 นางสาวอสัมา อาตมาตร
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4256 นางสาวกานตส์ริี วงษจ์ริากร

4257 นางสาวจนัทกานต์ เชอืไทย

4258 นางสาวจริภญิญา นมิเพง็

4259 นางสาวณฐัรินี สงิหฬ

4260 นางสาวธญัพชิชา จนัทร

4261 นายพฤฒา จลุเดชะ

4262 นางสาวพชัรศิ์ตา งามดว้ยดี

4263 นางสาวสุทสิา เฟืองวุฒิ

4264 นางสาวสุมติรา เกอืกูล

4265 นางสาวอธิษฐาน ศรีอุบล

4266 นางสาวอริสรา วงสุวรรณ
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4267 นางสาวภาวลนิทร์ ไชยรตัน์

4268 นางสาวนฐัฎาภรณ์ จาํปาดบิ
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4269 นางสาวจารุวรรณ แกว้สี

4270 นางสาวธนัยากร เพมิพูล

4271 นางสาวกฤตพร นวลจนัทร์

4272 นางสาวปณิชา คุม้พล

4273 นางสาวสุมติรา พลูโภคา

4274 นางสาวปดวิรดา บญุเกิด

4275 นางสาวพชัรณฐั ทนุแรง

4276 นางสาวอโนทยั พรมมา

4277 นางสาวรนิรดา กงัหลี

สาขาวิชาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรมและการคา้ 

4278 นางสาวกนกอร นวลหนู

4279 นางสาวกมลวรรณ ศิริพนัธ์

4280 นางสาวกวนิทพิย์ เรือนนาค
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4281 นางสาวกญัญารตัน์ เกตุแจ่ม

4282 นายกิติพนัธุ ์ ทองชยั

4283 นางสาวจารุวรรณ มลีาภา

4284 นางสาวจติสุภา พจิติร์

4285 นางสาวจติสุภา สงิหท์อง

4286 นายจริเวช ประทุมสนัต์

4287 นางสาวจฑุามาศ บวัคาํ

4288 นางสาวจฑุามาศ ผ่องศรี

4289 นางสาวจฑุามาศ เวยีงสมิา

4290 นางสาวชลดา พทุธแสน

4291 นายชชัวาล ตนัภูมี

4292 นางสาวชามาวรี์ เจริญวงศ์

4293 นายไชยวฒัน์ สุริยะกาญจน์

4294 นางสาวณฏัฐธิดา ตว๊นพานิช

4295 นางสาวณฐักมล ขาวบบุผา

4296 นายณฐักติต์ อนิทโชติ

4297 นางสาวณฐัฌญา ศรีสุข

4298 นางสาวณฐัตยิา อุย้ตระกูล

4299 นางสาวณฐัพร พูลสวสัดิ

4300 นางสาวณิชาภทัร พูลแสวง

4301 นางสาวทศันีย์ บา้นคอ้

4302 นายเทยีนชยั มาลยั
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4303 นายธนภทัร ภู่ระยา้

4304 นางสาวธญัญลกัษณ์ จนีทาํ

4305 นางสาวธนัยพร แพรญาติ

4306 นางสาวนนทยิา ขวดพดุซา

4307 นายนพนยั เจริญรุ่ง

4308 นางสาวนนัทพทัธ์ กลดัทรพัย์

4309 นางสาวนนัทชิา จนัทรเ์ทยีง

4310 นายนิธิ ชาดี

4311 นางสาวนุชนาถ แท่นทพิย์

4312 นางสาวบณัฑติา เกดิโภคา

4313 นางสาวเบญจวรรณ ดุสทิธิ

4314 นางสาวปภสัราภร นามวงศ์

4315 นายปราชญอ์ณิญ์ ปญัญาพฒุโิรจน์

4316 นางสาวปรารารฐั พวงพยอม

4317 นางสาวปทัมา ดวงเดอืน

4318 นางสาวปาฑติา ปีตวฒันกลุ

4319 นางสาวปานหทยั สุขศิล

4320 นางสาวพรรณิภา คาํสงิห์

4321 นางสาวพรรณิภา หนามพรม

4322 นางสาวพชิชาพร แกว้สูงเนนิ

4323 นางสาวพชิญา วานิชย์

4324 นางสาวพมิพว์ภิา กอบสาริกรณ์
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4325 นางสาวภควดี ชพีลอืศกัดิ

4326 นายภตินินัท์ จติตส์วสัดิ

4327 นางสาวมาย ลแีตง

4328 นางสาววรรณณา ตงัวงษเ์ลศิ

4329 นางสาววรรณธิชา นอ้ยโส

4330 นางสาววรรณิกา เดอืนใส

4331 นางสาววรญัญา เรืองปราชญ์

4332 นางสาววริศรา ศรีธรรม

4333 นายวศิน กติตภิกัดกีลุ

4334 นายวชิยุตม์ ประเสรฐิผล

4335 นางสาววริญิจ์ ศุภพมิล

4336 นางสาวศศิธร เลศิสุธารส

4337 นางสาวศิรภสัร ทมิวร

4338 นางสาวศิริวรรณ ฤกษร์ตันี

4339 นางสาวศิริวมิล สวา่งใหญ่

4340 นางสาวศุภกานต์ รองลคร

4341 นางสาวศุภดา ขจรจนิดารตัน์

4342 นางสาวศุภสิรา กลกัยอ้ม

4343 นางสาวโศจิรตัน์ ศรีพลากร

4344 นางสาวสุทธิดา อนิกะสุมาลย์

4345 นายสุภชพี สุดเสนาะ

4346 นางสาวสุรญัชนา กลนิดอกแกว้
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4347 นางสาวอรอมุา หงษท์อง

4348 นางสาวอริสา เผ่าพนัธุ ์

4349 นางสาวอญัญารตัน์ วงษากอ้

4350 นางสาวอาทติยา กลนักลนิ

4351 นางสาวอาฤญช์ เทยีมเมฆ

4352 นายเอกศิษฐ์ ฉตัรอคัรพฒัน์

4353 นางสาวเออืงภทัร์ สุจริตัน์
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