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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010114013 นางสาวพฤกษา  พรมยาลี 7 มิ.ย. 25622 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115003 นายวชิรวิทย์  กิงชยัภมูิ 7 มิ.ย. 25623 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115004 นายสริุยา  สมนึก 7 มิ.ย. 25624 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115006 นางสาวกชวรรณ  คนลํา 7 มิ.ย. 25625 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115009 นางสาวกนกอร  กองชนะ 7 มิ.ย. 25626 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115026 นางสาวเกศราภรณ์  ด้วงพรหม 7 มิ.ย. 25627 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115029 นายจงรักษ์  กางถนิ 7 มิ.ย. 25628 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115032 นางสาวจริยา  ผลพนัธุ์ 7 มิ.ย. 25629 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115034 นางสาวจิตรสินี  สริุยนัต์ 7 มิ.ย. 256210 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115036 นางสาวจินห์จฑุา  ทีสงักา 7 มิ.ย. 256211 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115040 นางสาวจิราวดี  สีดาใต้ 7 มิ.ย. 256212 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115041 นางสาวจฑุามาศ  ไชยกิจ 7 มิ.ย. 256213 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115042 นางสาวชนาพร  แรมไพร 7 มิ.ย. 256214 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115043 นางสาวชไมพร  ชฎาจิตร 7 มิ.ย. 256215 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115044 นางสาวกญัญพร  พลมนตรี 7 มิ.ย. 256216 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115045 นางสาวชลิตา  กิริยา 7 มิ.ย. 256217 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115048 นางสาวณฐัธิดา  เพือนพิมาย 7 มิ.ย. 256218 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115051 นางสาวณฐัริกา  กงจนัทร์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา19 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115055 นางสาวเดือนดารา  คําโฮง 7 มิ.ย. 256220 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115063 นางสาวธิดารัตน์  พรรณศลิป์ 7 มิ.ย. 256221 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115064 นายธีรพงษ์  ชจิูต 7 มิ.ย. 256222 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115071 นางสาวนญัธิตา  อาษาศรี 7 มิ.ย. 256223 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115074 นางสาวนิภาพรรณ  ฉ่องสงูเนิน 7 มิ.ย. 256224 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115076 นางสาวนิลวรรณ  เวียงวเิศษ 7 มิ.ย. 256225 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115077 นางสาวนิศาชล  สีเพียแก้ว 7 มิ.ย. 256226 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115080 นางสาวปฐมพร  เคนมาตร์ 7 มิ.ย. 256227 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115082 นางสาวปนสัจติ  แก้วชิน 7 มิ.ย. 256228 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115086 นางสาวปาจรีย์  บุญวิเศษ 7 มิ.ย. 256229 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115088 นางสาวปิยกาญจณ์  สิงห์ขวา 7 มิ.ย. 256230 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115091 นางสาวเปรมณิกา  เมืองศรี 7 มิ.ย. 256231 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115092 นางสาวพรทพิา  ชมภทูพิย์ 7 มิ.ย. 256232 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115094 นางสาวพรรณิดา  บวัทองหลาง 7 มิ.ย. 256233 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115095 นางสาวพรรษชล  พลโยธา 7 มิ.ย. 256234 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115106 นางสาวมนธกานต์  คํากอดแก้ว 7 มิ.ย. 256235 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115108 นางสาวมนสันนัท์  หล้าอ่อน 7 มิ.ย. 256236 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115117 นางสาวรัชนีพร  ทองงาม 7 มิ.ย. 256237 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115123 นางสาววรรณณิดา  เออืกิจ 7 มิ.ย. 256238 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115127 นางสาววรารัตน์  แก้วจนัทร์เหลา 7 มิ.ย. 256239 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115130 นางสาววิไลลกัษณ์  วงษ์สเุพ็ง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา40 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115131 นางสาวศรัณย์พร  หาดภิชยั 7 มิ.ย. 256241 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115132 นางสาวศศยิาภา  มะลิโค 7 มิ.ย. 256242 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115136 นางสาวศริิวรรณ  สริุสาร 7 มิ.ย. 256243 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115139 นางสาวศภุรัตน์  อารีเออื 7 มิ.ย. 256244 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115144 นางสาวสกุญัญา  คําภเูงิน 7 มิ.ย. 256245 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115152 นางสาวสธิุตา  ไชยโรจน์ 7 มิ.ย. 256246 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115153 นางสาวสนุารี  มิตรสนัเทียะ 7 มิ.ย. 256247 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115156 นางสาวสพุตัรา  อินทะมาตร 7 มิ.ย. 256248 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115160 นางสาวสรีุพร  ประเมทะโก 7 มิ.ย. 256249 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115166 นางสาวอรกานต์  หลกักลาง 7 มิ.ย. 256250 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115174 นางสาวอรวรรยา  ไชยพิเดช 7 มิ.ย. 256251 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115176 นางสาวอรอนงค์  สธุนสนัตภิทัร 7 มิ.ย. 256252 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115181 นายอามสัยาห์  วสิทุธิยาห์ 7 มิ.ย. 256253 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115185 นางสาวจิรภาส  นวลมณี 7 มิ.ย. 256254 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115187 นางสาวขวญัจริา  แสงหล้า 7 มิ.ย. 256255 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115189 นางสาวจรินทร์รัตน์  เพ็งมอ 7 มิ.ย. 256256 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115193 นางสาวโชติกา  ปานแดง 7 มิ.ย. 256257 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115196 นายธีทตั  นนทะนํา 7 มิ.ย. 256258 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115199 นางสาวเพ็ญประภา  สีตรีจกัร 7 มิ.ย. 256259 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115201 นางสาวมาลินี  สทุธิประภา 7 มิ.ย. 256260 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115203 นางสาวรุ่งฤทยั  ใสแจ่ม 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา61 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115206 นายศภุกฤต  ชอบค้า 7 มิ.ย. 256262 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115207 นางสาวสพิุชชา  โกษาทอง 7 มิ.ย. 256263 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115208 นางสาวสภุาวดี  ชว่ยหาญ 7 มิ.ย. 256264 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115211 นางสาวอริสา  ถาระโท 7 มิ.ย. 256265 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115212 นางสาวอารยา  พนัธุ์ยาง 7 มิ.ย. 256266 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122039 นายทศพล  คิอินธิ 7 มิ.ย. 256267 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57010124510 นายกฤษฎา  ปรีชานนท์ 7 มิ.ย. 256268 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57010124521 นางสาวประภาภรณ์  ผาวิรัตน์ 7 มิ.ย. 256269 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57010124532 นายสงัวร  ชือรัตนากร 7 มิ.ย. 256270 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124505 นางสาวณฐัตยิา  ไชยวงษา 7 มิ.ย. 256271 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124506 นางสาวดลมินทร์  ยงัประยรู 7 มิ.ย. 256272 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124508 นางสาวนิชาพฒัน์  โชติวริิยะนนท์ 7 มิ.ย. 256273 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124509 นางสาวมศัยา  จนัทะคณู 7 มิ.ย. 256274 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124513 นางสาวสพุตัรา  มงิศริิ 7 มิ.ย. 256275 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124516 นางสาวกาญจนาพร  หนิซุย 7 มิ.ย. 256276 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124519 นางสาวจีรนนัท์  จนัทร์เพ็ง 7 มิ.ย. 256277 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124522 นางสาวบุชกร  พรหมมา 7 มิ.ย. 256278 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124526 นางสาวมชัฌมิา  ฉิมพลี 7 มิ.ย. 256279 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124531 นายสิทธิพร  พลเยียม 7 มิ.ย. 256280 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124532 นางสาวหฤทยั  เสนนําเทียง 7 มิ.ย. 256281 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010113081 นางสาวขวญัชนก   ตายงั 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา82 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010113087 นางสาวลภสัรดา  วิเศษสดุ 7 มิ.ย. 256283 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010113089 นางสาวปาณิศา   พวัเจริญ 7 มิ.ย. 256284 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113007 นางสาวอรวรรณ  มุ่งชู 7 มิ.ย. 256285 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113008 นายอมัฤทธิ  สมวงค์ 7 มิ.ย. 256286 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113010 นางสาวกนกวรรณ  คนตรง 7 มิ.ย. 256287 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113016 นางสาวเกตวุรินทร์  บูรณะกิติ 7 มิ.ย. 256288 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113024 นางสาวจฑุามาศ  เกยรู 7 มิ.ย. 256289 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113027 นางสาวชนนิกานต์  สมุาพนัธ์ 7 มิ.ย. 256290 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113030 นางสาวชรินรัตน์  อรรคฮาด 7 มิ.ย. 256291 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113035 นางสาวฐิตพิร  กมลวบิลูย์ 7 มิ.ย. 256292 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113036 นายณชัพล  สพลาภ 7 มิ.ย. 256293 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113039 นางสาวณธัฐา  คงเจริญ 7 มิ.ย. 256294 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113044 นายบรรณษรณ์  คณุะ 7 มิ.ย. 256295 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113061 นางสาวนิศาลกัษณ์  นามแสง 7 มิ.ย. 256296 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113062 นางสาวสชุญา  บรรเทาพิษ 7 มิ.ย. 256297 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113068 นางสาวปณิตา  นามโยธา 7 มิ.ย. 256298 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113069 นางสาวปนดัดา  ธนหูงษ์ 7 มิ.ย. 256299 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113071 นายปรวทิย์  ไชยเอนก 7 มิ.ย. 2562100 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113072 นายปรัตถกร  อปุปะ 7 มิ.ย. 2562101 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113087 นางสาวพิจิตรา  มาลาศรี 7 มิ.ย. 2562102 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113090 นางสาวพิมพ์ใจ  สารพิมพ์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา103 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113098 นางสาวระรินธร  เหนือบุตดา 7 มิ.ย. 2562104 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113103 นายวชิรพนัธ์  พานซ้าย 7 มิ.ย. 2562105 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113108 นางสาววชัราภรณ์  โพธิเศษ 7 มิ.ย. 2562106 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113111 นางสาววารุณี  คําภเูวียง 7 มิ.ย. 2562107 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113115 นายวฒุชิยั  สจุริต 7 มิ.ย. 2562108 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113116 นายศราวธุ  ปัญญาประชมุ 7 มิ.ย. 2562109 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113121 นางสาวศธิุดา  คําเกตุ 7 มิ.ย. 2562110 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113126 นางสาวสชุาดา  ปุ่ มแก้ว 7 มิ.ย. 2562111 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113135 นายอนพุงษ์  วรรณโคตร 7 มิ.ย. 2562112 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113140 นางสาวอารียา  นภุาพ 7 มิ.ย. 2562113 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113146 นายวชัรพล  สอนโพนงาม 7 มิ.ย. 2562114 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113148 นายปิตณิฐั  สืบกินนอน 7 มิ.ย. 2562115 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113149 นายจนัทพนัธุ์  จนัปุ่ ม 7 มิ.ย. 2562116 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113151 นางสาวชลิตา  รักษาก้านตง 7 มิ.ย. 2562117 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113154 นางสาวธารทพิย์  ทวีสขุ 7 มิ.ย. 2562118 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113157 นางสาวพรพิมล  ศรีแพงมล 7 มิ.ย. 2562119 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113158 นางสาวพรสวรรค์  ภพูนัธ์หงษ์ 7 มิ.ย. 2562120 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113159 นางสาวพทุธิมา  เจนสาคู 7 มิ.ย. 2562121 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113160 นายมนตรี  ศรีเจริญ 7 มิ.ย. 2562122 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113161 นางสาวศยามล  เชิดชู 7 มิ.ย. 2562123 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113162 นางสาวศริิกาญจน์  น้าวแสง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา124 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113164 นายสมัฤทธิ  ภดูวง 7 มิ.ย. 2562125 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113165 นางสาวหทยัรัตน์  สอนซุน 7 มิ.ย. 2562126 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010113166 นางสาวอภิญญา  เหมิหอม 7 มิ.ย. 2562127 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57010124036 นายวีรวฒิุ  กลนิช้าง 7 มิ.ย. 2562128 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124005 นางสาวชลิตา  รุ่งดี 7 มิ.ย. 2562129 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124009 นางสาวธญัลกัษณ์  สยุคง 7 มิ.ย. 2562130 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124010 นางสาวธิดารัตน์  กนัจนัทร์ 7 มิ.ย. 2562131 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124014 นายบุญพิทกัษ์  เสนีบรุพทศิ 7 มิ.ย. 2562132 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124019 นายพิศวสัน์  ชยัอดุมสม 7 มิ.ย. 2562133 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124020 นายวชัระ  สิทธิธรรม 7 มิ.ย. 2562134 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124024 นางสาวสิรินภรณ์  ศรีพฒุ 7 มิ.ย. 2562135 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124026 นางสาวสภุาภรณ์  สนุทรา 7 มิ.ย. 2562136 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124028 นางสาวอมรรัตน์  สิตบาล 7 มิ.ย. 2562137 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124035 นายกนัตพฒัน์  ศภุพนัธ์ 7 มิ.ย. 2562138 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124038 นางสาวปรียาพร  มลูโต 7 มิ.ย. 2562139 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124045 นายเจษฎาภรณ์  บุญสตัย์ 7 มิ.ย. 2562140 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124052 นายอภิสิทธิ  นชุประยูร 7 มิ.ย. 2562141 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010124053 นางสาวอรอมุา  ภลูบัดวง 7 มิ.ย. 2562142 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112501 นางสาวกชกร  ศรีชมุ 7 มิ.ย. 2562143 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112503 นางสาวกตญัพร  เมืองกดุเรือ 7 มิ.ย. 2562144 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112505 นางสาวกาญจนา  สีมาราช 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 8 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา145 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112511 นางสาวจารุกญัญ์  สมเสนาะ 7 มิ.ย. 2562146 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112515 นางสาวณฎัฐ์ณิชา  พลหาญ 7 มิ.ย. 2562147 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112517 นางสาวตรีสรา  สานําเทียง 7 มิ.ย. 2562148 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112520 นางสาวนพมาศ  บุญก้อน 7 มิ.ย. 2562149 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112526 นางสาวพรปวีณ์  ลาตงุ 7 มิ.ย. 2562150 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112530 นางสาวพิมผกา  สนศรี 7 มิ.ย. 2562151 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112537 นางสาวมิรันตี  มขุภกัดี 7 มิ.ย. 2562152 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112549 นางสาวกนกพร  ภคูงสด 7 มิ.ย. 2562153 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112552 นางสาวฐิตรัิตน์  อทุกเขียว 7 มิ.ย. 2562154 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112556 นางสาวนําทพิย์  ปัญญานิรัติศยั 7 มิ.ย. 2562155 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112562 นางสาวกนกพรรณ  จนัโทวาท 7 มิ.ย. 2562156 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112566 นางสาวกสุมุา  บุตยาพงษ์ 7 มิ.ย. 2562157 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112571 นางสาวจฑุามาศ  ทองนํา 7 มิ.ย. 2562158 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112572 นางสาวจฬุารัตน์  อนัตระโลก 7 มิ.ย. 2562159 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112573 นางสาวณิชาภา  โง้วตระกลู 7 มิ.ย. 2562160 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112575 นางสาวฐาปนีย์  ศรีจนัทร์อินทร์ 7 มิ.ย. 2562161 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112577 นางสาวณฐัณิชา  ราชนิยม 7 มิ.ย. 2562162 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112580 นางสาวดจุดาว  ทมิมาศย์ 7 มิ.ย. 2562163 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112586 นางสาวเบญจวรรณ  แสงม่วงยาง 7 มิ.ย. 2562164 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112597 นางสาวมณฑกา  เกษกลุ 7 มิ.ย. 2562165 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112598 นางสาววีรภทัรา  กองเกิด 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา166 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112600 นางสาวเสาวภาคย์  จนัทะเกษ 7 มิ.ย. 2562167 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112601 นางสาวอรยา  ถิตย์ผ่อง 7 มิ.ย. 2562168 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010125509 นางสาวชิดชนก  เรือนทอง 7 มิ.ย. 2562169 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010125513 นางสาวธิดารัตน์  สขุประเสริฐ 7 มิ.ย. 2562170 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010125515 นางสาวปัณณพร  ดษิฐยะนนัท์ 7 มิ.ย. 2562171 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010125517 นางสาวพรนิชา  คําผาย 7 มิ.ย. 2562172 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010125520 นางสาวรพีพรรณ  โสภณธรรมกิจ 7 มิ.ย. 2562173 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010125527 นายอธิราช  ชีวะลกัษณาลิขิต 7 มิ.ย. 2562174 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010125533 นางสาวพชัรา  ทนัจติร์ 7 มิ.ย. 2562175 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010125538 นางสาวชญาภา  อาจวิชยั 7 มิ.ย. 2562176 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122522 นางสาววรติ  นามไธสง 7 มิ.ย. 2562177 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122542 นายณฐัพงษ์  มีแฮด 7 มิ.ย. 2562178 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111082 นายวรเมธ  ไทยเมืองทอง 7 มิ.ย. 2562179 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010116027 นางสาวฐิตมิา  อินทะเล 7 มิ.ย. 2562180 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010116029 นางสาวณชัชา  สขุเกษม 7 มิ.ย. 2562181 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010116036 นางสาวธนิศรา  นชุใหม่ 7 มิ.ย. 2562182 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010116075 นายอคัเดช  กมล 7 มิ.ย. 2562183 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010116088 นางสาวปานหทยั   วงศ์นารัตน์ 7 มิ.ย. 2562184 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010116098 นางสาวรุ่งศจี   คปุวานิชพงษ์ 7 มิ.ย. 2562185 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010116102 นายหริพนัธ์   จนัทะยทุธ 7 มิ.ย. 2562186 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116009 นางสาวกญัญารัตน์  แซเ่ซีย 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา187 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116011 นางสาวกานต์พิชชา  ประพาฬ 7 มิ.ย. 2562188 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116012 นางสาวเกศกนก  วิลยักลุ 7 มิ.ย. 2562189 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116017 นางสาวชนิสรา  นิดประทมุ 7 มิ.ย. 2562190 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116018 นางสาวชตุมิา  เชิญนอก 7 มิ.ย. 2562191 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116019 นายเชิดตระกลุ  ตะวนั 7 มิ.ย. 2562192 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116021 นางสาวฐิตรัิตน์  บุตรดี 7 มิ.ย. 2562193 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116038 นางสาวปภาวรินท์  บุญนาน 7 มิ.ย. 2562194 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116039 นายประพล  ปัทมะ 7 มิ.ย. 2562195 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116047 นางสาวพิชรญาณ์  เรืองศกัดิ 7 มิ.ย. 2562196 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116050 นางสาวพิรพร  คําอาจ 7 มิ.ย. 2562197 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116055 นางสาวรสสุคนธ์  มงัสงัคํา 7 มิ.ย. 2562198 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116059 นางสาววรัทยา  รักษาเชือ 7 มิ.ย. 2562199 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116061 นางสาวศริิญญา  พฤกษาสิทธิ 7 มิ.ย. 2562200 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116063 นายศิวพล  จะสงูเนิน 7 มิ.ย. 2562201 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116066 นางสาวสิรินยา  จนัทร์ขามป้อม 7 มิ.ย. 2562202 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116068 นางสาวสพิุชา  อินทร์สา 7 มิ.ย. 2562203 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116070 นางสาวอธิฏฐาน  ชยัศรี 7 มิ.ย. 2562204 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116071 นางสาวอนญัญา  กาหลง 7 มิ.ย. 2562205 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116074 นางสาวอดุมลกัษณ์  ทองสวา่ง 7 มิ.ย. 2562206 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116075 นางสาวกชกร  โคตรลาคํา 7 มิ.ย. 2562207 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116077 นางสาวขวญัฐิติ  โค้วพินิจชยั 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา208 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116078 นางสาวจฑุามณี  เกิดเดช 7 มิ.ย. 2562209 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116080 นางสาวจฑุารัตน์  แก้วเรือง 7 มิ.ย. 2562210 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116083 นางสาวธนชัพร  เสาแก้ว 7 มิ.ย. 2562211 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116084 นายศิรธนัย์  ไสวภานพุฒัน์ 7 มิ.ย. 2562212 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116088 นางสาวโบว์  สืบสนุทร 7 มิ.ย. 2562213 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116090 นางสาวปิยวรรณ์  ไกรสขุ 7 มิ.ย. 2562214 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116091 นางสาวพรชนก  ปราบสาร 7 มิ.ย. 2562215 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116095 นางสาวมนสัวี  ศรีฐาน 7 มิ.ย. 2562216 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116096 นางสาวรัศมี  กองแก้ว 7 มิ.ย. 2562217 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116099 นางสาวศริิวรรณ  จนัทร์ดร 7 มิ.ย. 2562218 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116100 นางสาวหสัยา  กดุราศรี 7 มิ.ย. 2562219 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116103 นายอภิสิทธิ  สารธิยากุล 7 มิ.ย. 2562220 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010116104 นางสาวอาจรีย์  กิจประสงค์ 7 มิ.ย. 2562221 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57010123021 นางสาวธนพร  ทบหลง 7 มิ.ย. 2562222 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57010123025 นายวศิษิฏ์  ศรีโสภา 7 มิ.ย. 2562223 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010123018 นางสาวมณฑกาญ  อินทร์สรวล 7 มิ.ย. 2562224 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010123019 นางสาววราภรณ์  ปาทะวงค์ 7 มิ.ย. 2562225 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010123022 นายวศิรุต  ส่งละออง 7 มิ.ย. 2562226 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010123032 นายอภิสิทธิ  บุญแท้ 7 มิ.ย. 2562227 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110152 นางสาวกมลชนก  สารราษฎร์ 7 มิ.ย. 2562228 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110602 นางสาวนชุจรี  ลาสแดง 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 12 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา229 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010110054 นางสาวเพ็ญนิภา   เสนาน้อย 7 มิ.ย. 2562230 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010115095 นางสาวจินตหรา   วนัเหมิ 7 มิ.ย. 2562231 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110010 นางสาวกฤษณา  ชนะชยั 7 มิ.ย. 2562232 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110012 นางสาวกาญจนาพร  พรหมประดิษฐ์ 7 มิ.ย. 2562233 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110015 นางสาวเขมิกา  เลพล 7 มิ.ย. 2562234 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110028 นางสาวชลธิชา  ลาวลัย์ 7 มิ.ย. 2562235 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110036 นางสาวทพิวรรณ  อวนจนัทร์ 7 มิ.ย. 2562236 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110045 นางสาวปินสดุา  ภคูากนั 7 มิ.ย. 2562237 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110048 นางสาวพิชยา  สีหะวงษ์ 7 มิ.ย. 2562238 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110079 นางสาวกฤติการ  ทพิย์รัตน์ 7 มิ.ย. 2562239 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110081 นางสาวกลุยา  เชือกุล 7 มิ.ย. 2562240 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110083 นางสาวขวญัฤดี  ปะละชยั 7 มิ.ย. 2562241 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110084 นายคมกริช  จนัทะไทย 7 มิ.ย. 2562242 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110087 นางสาวชลิตา  ศรีกหุลาบ 7 มิ.ย. 2562243 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110088 นางสาวชิดสมุน  ทรัพย์ทมิ 7 มิ.ย. 2562244 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110091 นางสาวนฤมล  ประจกัร์จิตร 7 มิ.ย. 2562245 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110092 นางสาวพรรณนิภา  ฉัตรพรม 7 มิ.ย. 2562246 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110093 นางสาวเพลงขวญั  พนัธ์สระคู 7 มิ.ย. 2562247 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110094 นายมโนสิทธิ  โหระสวุรรณ 7 มิ.ย. 2562248 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110095 นางสาวยศวดี  ยศพล 7 มิ.ย. 2562249 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110098 นางสาวรัชรินธร  บุตรกนัหา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา250 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110100 นางสาวศรสวรรค์  ยิมแฟน 7 มิ.ย. 2562251 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110103 นางสาวศริิรัตน์  ฤทธิหงษ์ 7 มิ.ย. 2562252 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110104 นางสาวศริิลกัษณ์  ทพิย์โชติ 7 มิ.ย. 2562253 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110106 นางสาวศภุนชุ  ทองขาว 7 มิ.ย. 2562254 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110110 นางสาวสพุรรณิการ์  ปอ้งศรี 7 มิ.ย. 2562255 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010110114 นางสาวฮฟัเซาะห์  ปตูะ 7 มิ.ย. 2562256 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114074 นางสาวทอฝัน  ผิวอ่อน 7 มิ.ย. 2562257 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010115198 นางสาวปารียา  วงษ์ราช 7 มิ.ย. 2562258 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57010120003 นางสาวกฤษณา  ไตรยขนัท์ 7 มิ.ย. 2562259 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57010120060 นางสาวสชุาดา  ภคูรองนา 7 มิ.ย. 2562260 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120003 นางสาวณฐัฐา  เย็นใจ 7 มิ.ย. 2562261 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120005 นางสาวดวงกมล  ศริิเกษ 7 มิ.ย. 2562262 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120006 นางสาวทวิาพร  คําภา 7 มิ.ย. 2562263 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120009 นางสาวธิตมิา  ขวาคํา 7 มิ.ย. 2562264 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120010 นายนฐัวฒุ ิ สดุชารี 7 มิ.ย. 2562265 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120012 นางสาวปภาวรินทร์  วรหิน 7 มิ.ย. 2562266 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120013 นางสาวพชัริยา  เชือบณัฑติ 7 มิ.ย. 2562267 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120016 นางสาวมนสันนัท์  งามเนตร 7 มิ.ย. 2562268 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120019 นางสาวกฤตตกิา  ประสงค์ดี 7 มิ.ย. 2562269 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120020 นายสมเจตน์  ดวงจนัแดง 7 มิ.ย. 2562270 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120022 นางสาวสดุาวรรณ  ขามทอง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา271 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120023 นางสาวสทุธิดา  จนัทราช 7 มิ.ย. 2562272 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120024 นางสาวสริุตา  ทองขาว 7 มิ.ย. 2562273 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120026 นางสาวหทยัชนก  ไชยชาติ 7 มิ.ย. 2562274 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120029 นางสาวอารีวรรณ  นิมใหม่ 7 มิ.ย. 2562275 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120030 นางสาวอิสริยาภรณ์  คงชุ่มชืน 7 มิ.ย. 2562276 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120031 นางสาวกนกพร  แสนกุล 7 มิ.ย. 2562277 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120032 นางสาวกมลวรรณ  ลาเนตร์ 7 มิ.ย. 2562278 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120036 นางสาวกลุชา  จิตอามาตย์ 7 มิ.ย. 2562279 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120037 นายขจรศกัด ิ อุทยัแพน 7 มิ.ย. 2562280 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120041 นายชนาธิป  เครือวรรณ 7 มิ.ย. 2562281 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120043 นางสาวธญัญาลกัษณ์  พรมมี 7 มิ.ย. 2562282 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120045 นางสาวนฐัวภิา  วเิชียรลม 7 มิ.ย. 2562283 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120048 นางสาวพรพิชฌา  เกิดสิน 7 มิ.ย. 2562284 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120049 นางสาวพรศิริ  สุระพล 7 มิ.ย. 2562285 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120050 นางสาวพนัทิวา  ดอกดู่ 7 มิ.ย. 2562286 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120051 นางสาวพิชญาพร  ชามะลิ 7 มิ.ย. 2562287 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120056 นางสาวศภุลกัษณ์  คหูาทอง 7 มิ.ย. 2562288 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120058 นางสาวสิริยากร  หอมสงูเนิน 7 มิ.ย. 2562289 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120060 นางสาวสพุรรษา  ดีรักษา 7 มิ.ย. 2562290 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120063 นางสาวอภิญญา  สีสมุา 7 มิ.ย. 2562291 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120065 นางสาวแอนนา  ธงชยั 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา292 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111004 นายกษิดิศ  กองโคกกรวด 7 มิ.ย. 2562293 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111009 นายจกัรเพชร  บุญทยั 7 มิ.ย. 2562294 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111011 นางสาวชญาน์นนัท์  พานทอง 7 มิ.ย. 2562295 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111017 นางสาวณฐัชา  ศรีหาวงค์ 7 มิ.ย. 2562296 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111018 นางสาวณฐัริกา  มลูมิรัตน์ 7 มิ.ย. 2562297 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111026 นางสาวนิภาภรณ์  สมพงษ์ 7 มิ.ย. 2562298 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111031 นายพงศธร  สวุรรณรอด 7 มิ.ย. 2562299 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111033 นางสาวพรทพิย์  สุรฤทธิ 7 มิ.ย. 2562300 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111044 นายวชัระ  ธ.น.ผา 7 มิ.ย. 2562301 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111046 นายวฒุภิทัร  เตชะโกมล 7 มิ.ย. 2562302 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111047 นางสาวศรันย์รัตน์  พรมไชย 7 มิ.ย. 2562303 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111052 นางสาวอภสัสร  หมนัสร้าง 7 มิ.ย. 2562304 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111053 นางสาวอมรรัตน์  โพธิแจ่ม 7 มิ.ย. 2562305 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111056 นางสาวกญัญพชัร  ศรีรัตนพนัธ์ 7 มิ.ย. 2562306 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111057 นางสาวจิราภา  แผ่นทอง 7 มิ.ย. 2562307 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111058 นางสาวปัณฑารีย์  สมพิลา 7 มิ.ย. 2562308 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111059 นางสาวพนิดา  ขรููรักษ์ 7 มิ.ย. 2562309 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111060 นางสาวรัตตยิากร  คําแสนหมนื 7 มิ.ย. 2562310 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111061 นางสาววนัทนีย์  ประดบัสิริพรหม 7 มิ.ย. 2562311 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010111063 นางสาวศริิรัตน์  ทบัทมิไสย 7 มิ.ย. 2562312 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝรังเศส ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010123501 นายทวีศกัด ิ ศิริวงษ์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา313 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010114001 นายชนิ  ชมดี 7 มิ.ย. 2562314 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010114062 นางสาวจารุวรรณ  หนปูระสิทธิ 7 มิ.ย. 2562315 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114001 นางสาวกนกวรรณ  เจริญผล 7 มิ.ย. 2562316 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114006 นางสาวเกวลิน  พิมพ์วงษ์ 7 มิ.ย. 2562317 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114011 นางสาวจฑุามาศ  นามนรเศรษฐ์ 7 มิ.ย. 2562318 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114014 นางสาวชชัยาภรณ์  โพธิงาม 7 มิ.ย. 2562319 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114021 นางสาวธญัญา  บวชดอน 7 มิ.ย. 2562320 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114023 นายธีระนนัท์  อ่อนสี 7 มิ.ย. 2562321 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114024 นางสาวนพรัตน์  เรียนสร้อย 7 มิ.ย. 2562322 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114025 นางสาวนิศราวรรณ  สร้อยสงูเนิน 7 มิ.ย. 2562323 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114035 นางสาวพรชนก  คําบชูา 7 มิ.ย. 2562324 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114045 นางสาวรุ่งทิพย์  คําสา 7 มิ.ย. 2562325 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114049 นางสาววนัวสิา  เหมือนศรี 7 มิ.ย. 2562326 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114050 นางสาวศรินดา  ถนดัทาง 7 มิ.ย. 2562327 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114059 นางสาวสิราธร  งวิโสม 7 มิ.ย. 2562328 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114060 นางสาวสิรินดา  หมอกผา 7 มิ.ย. 2562329 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114063 นายสภุากิจ  จินดา 7 มิ.ย. 2562330 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114066 นางสาวอรพินท์  จนัทะแสง 7 มิ.ย. 2562331 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114069 นางสาวไอลดา  ศรีภงูา 7 มิ.ย. 2562332 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114072 นางสาวเกษมะณี  วรรณพฒัน์ 7 มิ.ย. 2562333 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114073 นางสาวจิตรลดา  ดอนชยั 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 17 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา334 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114075 นางสาวพิมพ์ใจ  พิมพิลา 7 มิ.ย. 2562335 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114079 นางสาวศริิรักษ์  เพ็งเจริญ 7 มิ.ย. 2562336 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114080 นางสาวสดุารัตน์  ศรีอําไพ 7 มิ.ย. 2562337 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010114081 นางสาวหทยัภทัร  ตะวะนิตย์ 7 มิ.ย. 2562338 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120505 นางสาวปณุยวีร์  เกียตสิกลุชยั 7 มิ.ย. 2562339 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120510 นางสาวพรทพิย์  ศรีธิเป็ง 7 มิ.ย. 2562340 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพือการสร้างสรรค์งานสือสงิพิมพ์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010120511 นายวีระศกัด ิ แสงภารา 7 มิ.ย. 2562341 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010118903 นางสาวอิสสริยาพร  ดรอินทร์ 7 มิ.ย. 2562342 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010118940 นางสาววายลีุ   อินโต 7 มิ.ย. 2562343 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118001 นางสาวนงนิต  มวลทอง 7 มิ.ย. 2562344 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118003 นายกฤษณา  คงทวี 7 มิ.ย. 2562345 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118005 นางสาวกาญจนา  มีบตุรดี 7 มิ.ย. 2562346 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118006 นายเกริกชยั  สงวนทรัพย์ 7 มิ.ย. 2562347 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118011 นางสาวนนัทนา  เกิดสบาย 7 มิ.ย. 2562348 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118016 นางสาวพาณิดา  จบหล้า 7 มิ.ย. 2562349 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118018 นายมณชัยา  มะนตุะ 7 มิ.ย. 2562350 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118020 นางสาวรัชนี  นิสยักล้า 7 มิ.ย. 2562351 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118021 นางสาวฤทยัทพิย์  เบญจมาศ 7 มิ.ย. 2562352 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118022 นางสาววิภาดา  ดวงนิล 7 มิ.ย. 2562353 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118023 นางสาววิภาวรรณ  แจ่มจนัทร์ 7 มิ.ย. 2562354 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118024 นางสาววีรยา  พวงวร 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา355 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118025 นางสาวศศวิรรณ  ไพสนิท 7 มิ.ย. 2562356 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118026 นางสาวศริินญา  ทางดี 7 มิ.ย. 2562357 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118028 นางสาวสิริลกัษณ์  ผ้าผิวดี 7 มิ.ย. 2562358 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118030 นางสาวหรรษลกัษณ์  นชุนาจารย์ 7 มิ.ย. 2562359 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118032 นางสาวอรวรรณ  เสามนั 7 มิ.ย. 2562360 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118034 นางสาวกนกวรรณ  บุญยงค์ 7 มิ.ย. 2562361 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118035 นางสาวเจนจิรา  สําราญดี 7 มิ.ย. 2562362 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118605 นางสาวจฑุามาศ  อศัวะภมิู 7 มิ.ย. 2562363 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118607 นางสาวชนิตา  นามวเิศษ 7 มิ.ย. 2562364 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118610 นางสาวณฐัภสัสร  คํายวน 7 มิ.ย. 2562365 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118612 นางสาวนิภาพร  สายสวุรรณ 7 มิ.ย. 2562366 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118614 นางสาวบุษกร  นิสยัเลิศ 7 มิ.ย. 2562367 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118619 นางสาววิไลพร  ดีสม 7 มิ.ย. 2562368 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118623 นางสาวศศธิร  แสนโคตร 7 มิ.ย. 2562369 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118626 นายสิทธิศกัด ิ เรืองศรี 7 มิ.ย. 2562370 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118630 นางสาวอภสัรา  พลไชย 7 มิ.ย. 2562371 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118632 นายคณุากร  พรประเสริฐ 7 มิ.ย. 2562372 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118638 นายศรัณย ู รพีพฒันา 7 มิ.ย. 2562373 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118901 นางสาวศริิพร   หงษ์ใหญ่ 7 มิ.ย. 2562374 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118905 นางสาวกาญจน์วรุณ  โสภา 7 มิ.ย. 2562375 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118912 นางสาวทกัษพร  วเิศษสงัข์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา376 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118913 นางสาวธญัญารัตน์  จนัทรชยัโรจน์ 7 มิ.ย. 2562377 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118917 นางสาวนนัทญา  จนัทเนตร 7 มิ.ย. 2562378 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118920 นางสาวเฟืองฟ้า  ทะนงค์ 7 มิ.ย. 2562379 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118921 นายมีสิทธิ  คํามงุคณุ 7 มิ.ย. 2562380 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118923 นางสาวรักตยิากร  แสนแก้ว 7 มิ.ย. 2562381 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118925 นางสาวลกัษิกา  จิตต์หาญ 7 มิ.ย. 2562382 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118926 นางสาววิชชดุา  รับจนัทร์ 7 มิ.ย. 2562383 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118927 นายศกัดดิา  อาศกัดา 7 มิ.ย. 2562384 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118930 นายสชุาต ิ นชุสวาท 7 มิ.ย. 2562385 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118933 นางสาวกนกพร  เตียนศรี 7 มิ.ย. 2562386 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118936 นางสาวกลุภชั  เดชโภชน์ 7 มิ.ย. 2562387 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118937 นางสาวจินตนา  คําเวียง 7 มิ.ย. 2562388 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118940 นางสาววิลาวรรณ  วงค์ณรัตน์ 7 มิ.ย. 2562389 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118942 นางสาวกนกวรรณ  สินธุก 7 มิ.ย. 2562390 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118944 นางสาวกญัจนา  สิงพร 7 มิ.ย. 2562391 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118947 นางสาวกานพลู  วรามิตร 7 มิ.ย. 2562392 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118948 นางสาวนาราภทัร  ศรีสนัต์ 7 มิ.ย. 2562393 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118950 นางสาวจิตรลดา  เหตเุกษ 7 มิ.ย. 2562394 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118952 นางสาวชญานิษฐ์  นาเมืองรักษ์ 7 มิ.ย. 2562395 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118960 นางสาวพชัราวรรณ  ราชเจริญ 7 มิ.ย. 2562396 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118963 นางสาววริษฐา  สีส่วน 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 20 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา397 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118965 นางสาวศริิกลุ  แดงงาม 7 มิ.ย. 2562398 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118966 นางสาวศภุลกัษณ์  พลบูรณ์ 7 มิ.ย. 2562399 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118968 นางสาวสพุชัรี  ทบัไทย 7 มิ.ย. 2562400 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118969 นางสาวสพุตัรา  บํารุงรัตน์ 7 มิ.ย. 2562401 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010118970 นางสาวสพุตัรา  ไชยพนู 7 มิ.ย. 2562402 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010127002 นายอษัฎาวฒุ ิ คําบ่อ 7 มิ.ย. 2562403 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010127003 นางสาวแพทรียา  ภเูต้านิล 7 มิ.ย. 2562404 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010127501 นางสาวจารุมาศ  มาตา 7 มิ.ย. 2562405 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010127513 นางสาวอฉัริยา  มีพิมพ์ 7 มิ.ย. 2562406 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010127514 นางสาวจรีุมาศ  ผจงศิลป์ 7 มิ.ย. 2562407 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110610 นางสาวบวรนนัท์  จนัทรา 7 มิ.ย. 2562408 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010110523 นายปราโมทย์  พิมแพนไชย 7 มิ.ย. 2562409 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010112002 นางสาวกลัญาพร  โมระสาก 7 มิ.ย. 2562410 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010112040 นายแสงสริุยา  สุทธิสาร 7 มิ.ย. 2562411 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010112075 นายนฐันยั   ไพรวลัย์ 7 มิ.ย. 2562412 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112001 นางสาวกญัญาลกัษณ์    แก้วกนัยา 7 มิ.ย. 2562413 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112002 นางสาวชลิตา    มีวิธี 7 มิ.ย. 2562414 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112003 นางสาวพิมพิศา  สามพนัธ์ 7 มิ.ย. 2562415 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112004 นางสาวณิชชารีย์  เชาว์ชยัพฒัน์ 7 มิ.ย. 2562416 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112018 นางสาวทชัชา  เมืองโคตร 7 มิ.ย. 2562417 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112021 นายปฏิพล  ละมลูมอญ 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 21 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา418 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112024 นายปวีณวทิย์  พิมพะสาลี 7 มิ.ย. 2562419 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112028 นางสาวปิยาภรณ์  พนัพิลา 7 มิ.ย. 2562420 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112035 นางสาวรวษิฎา  รัฐกิจวจิารณ์ ณ นคร 7 มิ.ย. 2562421 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112037 นางสาวรุ่งสิรีย์  ในทอง 7 มิ.ย. 2562422 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112041 นางสาวสนุารี  ขอนจนัทร์ 7 มิ.ย. 2562423 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112045 นางสาวอภิรยา  พนัธ์แสน 7 มิ.ย. 2562424 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112063 นางสาวเบญจวรรณ  โคตรดี 7 มิ.ย. 2562425 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112067 นางสาวปริสทุธิ  บุษบา 7 มิ.ย. 2562426 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112074 นางสาวอภิญญา  แนวจําปา 7 มิ.ย. 2562427 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112075 นางสาวดลยา  สายสดุตา 7 มิ.ย. 2562428 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112077 นายนราวฒุ ิ รอดสุโข 7 มิ.ย. 2562429 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112079 นางสาวบุษบาวรรณ  ทมุมะชาติ 7 มิ.ย. 2562430 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112080 นางสาวปรารถนา  ไชยนาน 7 มิ.ย. 2562431 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112082 นางสาวพลบัพลา  สนุเวียง 7 มิ.ย. 2562432 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112083 นางสาววรกานต์  จนัทราสา 7 มิ.ย. 2562433 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010112084 นางสาวศศวิมิล  หวลไธสง 7 มิ.ย. 2562434 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120521 นางสาวศริิพร  แสงอ่อน 7 มิ.ย. 2562435 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57010121016 นายวรัตถ์  สงัฆะมณี 7 มิ.ย. 2562436 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121001 นางสาวกฤษณา  เภาศรี 7 มิ.ย. 2562437 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121003 นางสาวเชาว์ภทัรา  กงิแก้ว 7 มิ.ย. 2562438 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121009 นางสาวนภสร  ภกัดีแก้ว 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา439 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121012 นางสาวพิมชนก  หอมหวล 7 มิ.ย. 2562440 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121013 นายมหกิจ  ปางวภิาศ 7 มิ.ย. 2562441 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121014 นางสาวมทัยา  แสนตุ้ย 7 มิ.ย. 2562442 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121015 นางสาวเยาวรินทร์  ศรีภิลา 7 มิ.ย. 2562443 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121020 นางสาวศริิรัญญา  ศรีชามก 7 มิ.ย. 2562444 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121021 นางสาวศวิรินทร์  พลูวงษ์ 7 มิ.ย. 2562445 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121026 นางสาวอนญัญา  ดีสีคร 7 มิ.ย. 2562446 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121027 นางสาวอภิญญา  พาชืนใจ 7 มิ.ย. 2562447 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121029 นางสาวอญัชิสา  คําทราย 7 มิ.ย. 2562448 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121030 นางสาวกมลวรรณ  เมษา 7 มิ.ย. 2562449 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121031 นายคณุานนัต์  ขนัโมลี 7 มิ.ย. 2562450 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121032 นางสาวจรรญารักษ์  ร้อยเพีย 7 มิ.ย. 2562451 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121033 นางสาวชญาวรรณ  ผิวทอง 7 มิ.ย. 2562452 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121034 นายณภทัร  นรชาญ 7 มิ.ย. 2562453 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121035 นางสาวตรีสิริ  ตรีศรี 7 มิ.ย. 2562454 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121036 นางสาวธญัวรัตน์  จอมทรักษ์ 7 มิ.ย. 2562455 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121037 นางสาวประไพพตัร  ศรีสขุพนัธ์ 7 มิ.ย. 2562456 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121038 นางสาวปิยะธิดา  จนัทร์หอม 7 มิ.ย. 2562457 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121039 นางสาวมชัชพุร  ขนัประกอบ 7 มิ.ย. 2562458 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010121041 นางสาวศภุาพิชญ์  ทองเอก 7 มิ.ย. 2562459 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119004 นางสาวจไุรรัตน์  เทียงแท้ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา460 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119008 นางสาวตวงรัตน์  ตาสําโรง 7 มิ.ย. 2562461 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119024 นางสาวสพุฒัตา  คําประเสริฐ 7 มิ.ย. 2562462 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119031 นางสาวเกษมณี  มะฮาด 7 มิ.ย. 2562463 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119032 นางสาวชยาภรณ์  เฉลิมแสน 7 มิ.ย. 2562464 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119033 นางสาวชตุภิา  บริหาร 7 มิ.ย. 2562465 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119034 นางสาวดวงใจ  โลไธสง 7 มิ.ย. 2562466 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119036 นางสาวนภาพร  ใจแก้ว 7 มิ.ย. 2562467 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119037 นางสาวนวลกัษณ์  แสงพนัธ์ 7 มิ.ย. 2562468 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119038 นางสาวนิภาพร  รัตนพนัธ์ 7 มิ.ย. 2562469 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119039 นางสาวปริชญา  สารการ 7 มิ.ย. 2562470 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119040 นายปริพตัร์  วงศ์กาฬสินธุ์ 7 มิ.ย. 2562471 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119043 นางสาวเยาวมาลย์  ฉายผาด 7 มิ.ย. 2562472 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119045 นางสาววดี  สดุจริง 7 มิ.ย. 2562473 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119046 นางสาวศรัญญา  แจ่มใส 7 มิ.ย. 2562474 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010119047 นางสาวศศปิระภา  พรมโสภา 7 มิ.ย. 2562475 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57010122022 นางสาวสมณชนก  สวสัดถิาวร 7 มิ.ย. 2562476 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122005 นางสาวชไมพร  คนขยนั 7 มิ.ย. 2562477 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122006 นางสาวชนญัชิดา  ชจิูตร 7 มิ.ย. 2562478 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122008 นายธรรมรัฐ  รัตนจนัทร์ 7 มิ.ย. 2562479 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122009 นายนภสร  ขนัตีกลุ 7 มิ.ย. 2562480 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122017 นางสาวมลัลิกา  แสนพงษ์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา481 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122020 นายวราวฒัน์  ไหมแพง 7 มิ.ย. 2562482 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122021 นายวลิลี  วนิด์สไฮเมอร์ 7 มิ.ย. 2562483 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122023 นางสาววฒุพิร  ถิรพงศ์ชาติ 7 มิ.ย. 2562484 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122025 นางสาวอญัชลีพร  พินเขียว 7 มิ.ย. 2562485 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122027 นางสาวธนาพชั  โนนทงิ 7 มิ.ย. 2562486 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122028 นางสาวเบญจวรรณ  เหลาเคน 7 มิ.ย. 2562487 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010122031 นางสาวศริิพร  ดีศาสตร์ 7 มิ.ย. 2562488 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 55010113549 นางสาวนิธินาถ  รวิภาสพงศา 7 มิ.ย. 2562489 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117002 นายกฤษดา  นามวงษา 7 มิ.ย. 2562490 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117007 นางสาวเกมจิรา  เกตดุา 7 มิ.ย. 2562491 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117008 นายโกมินทร์  ชืนบานเย็น 7 มิ.ย. 2562492 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117009 นายคมกริช  พรหมหากลุ 7 มิ.ย. 2562493 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117010 นางสาวปริุมปรัชญ์  มลุตะกร 7 มิ.ย. 2562494 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117018 นางสาวชนินาถ  ไชยโสดา 7 มิ.ย. 2562495 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117021 นายชยัธวชั  ผลาผล 7 มิ.ย. 2562496 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117023 นางสาวฐิตพิร  ศรีวะรมย์ 7 มิ.ย. 2562497 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117028 นายณฐัพงศ์  เพือนสงคราม 7 มิ.ย. 2562498 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117033 นายดษุฎี  ปินะสุ 7 มิ.ย. 2562499 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117037 นายธนวฒุ ิ ทองมี 7 มิ.ย. 2562500 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117042 นางสาวเบญจมาศ  แบบพิมาย 7 มิ.ย. 2562501 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117044 นางสาวประภสัสร  มีแสง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา502 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117051 นางสาวปิยะธิดา  จนัโทแพง 7 มิ.ย. 2562503 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117058 นายภลางกลู  หาญสีนาด 7 มิ.ย. 2562504 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117062 นางสาวมินตรา  ผาระสิทธิ 7 มิ.ย. 2562505 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117066 นายรัชชานนท์  วงศ์กลาง 7 มิ.ย. 2562506 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117072 นางสาววงศกร  แสงตะวนั 7 มิ.ย. 2562507 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117075 นายวทญั  ู นามราช 7 มิ.ย. 2562508 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117078 นายวทิวสั  บญุทองล้วน 7 มิ.ย. 2562509 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117082 นางสาวศริิพร  วงษ์อดุร 7 มิ.ย. 2562510 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117084 นายศิลา  ศิลาขาว 7 มิ.ย. 2562511 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117085 นางสาวสถิตย์ภรณ์  บุตรยทุธ 7 มิ.ย. 2562512 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117087 นางสาวสรินยา  ต่องสู้ 7 มิ.ย. 2562513 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117092 นางสาวสทุธิดา  สนุทรโชติ 7 มิ.ย. 2562514 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117093 นางสาวสธุาสินี  บุญยงิ 7 มิ.ย. 2562515 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117097 นางสาวสรีุรัตน์  คนเพียร 7 มิ.ย. 2562516 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117099 นางสาวสวุนนัท์  บญุเรือง 7 มิ.ย. 2562517 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010117104 นางสาวอรญา  โมลา 7 มิ.ย. 2562518 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010125007 นางสาวอทุมุพร  อินทร์จอหอ 7 มิ.ย. 2562519 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010125009 นางสาวปรียานชุ  จารุเนตร 7 มิ.ย. 2562520 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภมิูศาสตร์พฒันาเพอืการจดัการทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010125010 นายรังสรรค์  คําคอน 7 มิ.ย. 2562521 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213007 นายกิตตศิกัด ิ เวชกามา 7 มิ.ย. 2562522 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213013 นางสาวกญัญารัตน์  สงัวาลรัมย์ 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 26 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา523 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213029 นางสาวณฐัรุจา  บุญภา 7 มิ.ย. 2562524 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213038 นายปรัตถกร  กทุอง 7 มิ.ย. 2562525 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213049 นายภานวุฒัน์  คณิสาร 7 มิ.ย. 2562526 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213051 นางสาวยภุารัตน์  พืชสิงห์ 7 มิ.ย. 2562527 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213066 นางสาวหนงึฤทยั  จนัทร์หอม 7 มิ.ย. 2562528 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213078 นางสาวจิรนนัท์  วรรณา 7 มิ.ย. 2562529 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213079 นายจริะพงษ์  อ่อนประชา 7 มิ.ย. 2562530 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213082 นางสาวชฎาพร  คําย่อย 7 มิ.ย. 2562531 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213100 นางสาวพิมผกา  บโุพธิ 7 มิ.ย. 2562532 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213103 นางสาวมณฑาทพิย์  ศรีขาว 7 มิ.ย. 2562533 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213124 นางสาวเสาวลกัษณ์  สวุรรณโคตร 7 มิ.ย. 2562534 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213131 นางสาวกชพร  วานิชชงั 7 มิ.ย. 2562535 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213133 นางสาวแก้วตา  ภดูี 7 มิ.ย. 2562536 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213135 นางสาวณฏัฐนนัท์  บําขนุทด 7 มิ.ย. 2562537 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213136 นางสาวนิรัญญา  จนัทาสงูเนิน 7 มิ.ย. 2562538 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213138 นางสาวปณิตตา  วาปีเท 7 มิ.ย. 2562539 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213139 นางสาวรณวี  สิมาวนั 7 มิ.ย. 2562540 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213141 นางสาววิราณี  สงัเกตกิจ 7 มิ.ย. 2562541 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213143 นางสาวศรัณย์พร  ศรีโซ้ง 7 มิ.ย. 2562542 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213148 นายสิทธิชยั  สมเสร็จ 7 มิ.ย. 2562543 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213152 นางสาวพิกลุแก้ว  นนท์ศริิ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา544 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213153 นางสาวมลธิกา  ยานะสาร 7 มิ.ย. 2562545 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213158 นางสาวกาญจนา  ปัจจยั 7 มิ.ย. 2562546 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213162 นางสาวฐานิดา  เสน่ดี 7 มิ.ย. 2562547 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213163 นางสาวณธิดา  เครือนําคํา 7 มิ.ย. 2562548 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213164 นางสาวดวงเนตร  หงษ์รัตน์ 7 มิ.ย. 2562549 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213165 นางสาวทวิาพร  ปรุาทะกา 7 มิ.ย. 2562550 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213168 นายนฤเดช  วงพิมล 7 มิ.ย. 2562551 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213169 นายนฐัพงษ์  ศรีสขุ 7 มิ.ย. 2562552 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213171 นางสาวบญัจมาภรณ์  สร้อยกดุเรือ 7 มิ.ย. 2562553 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213172 นางสาวบุษบาวรรณ  วเิศษทอง 7 มิ.ย. 2562554 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213180 นางสาววราภรณ์  ส่งเสริม 7 มิ.ย. 2562555 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213181 นายวจิิตรภณัฑ์  เทศศรีเมือง 7 มิ.ย. 2562556 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213182 นางสาวศริิลกัษณ์  ตะไชยา 7 มิ.ย. 2562557 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213184 นางสาวปณุญนชุ  เขียวไกร 7 มิ.ย. 2562558 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213185 นางสาวสรีุพร  เอกภกัดี 7 มิ.ย. 2562559 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213186 นางสาวสวุภิา  วเิชียร 7 มิ.ย. 2562560 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213187 นางสาวอภิญญา  เทียมศกัดิ 7 มิ.ย. 2562561 คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010213189 นางสาวอญัชลี  วงษ์แสงคํา 7 มิ.ย. 2562562 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010214128 นางสาวศริิญญา   ต้นหลบุเลา 7 มิ.ย. 2562563 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214008 นางสาวเสาวลกัษณ์    สวุรรณศรี 7 มิ.ย. 2562564 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214012 นางสาวกชกร  กมลคร 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา565 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214046 นายทนิกร  สขุขุนทด 7 มิ.ย. 2562566 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214059 นางสาวเบญจมาศ  ปินะกาโน 7 มิ.ย. 2562567 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214069 นางสาวพนิดา  บุญทวี 7 มิ.ย. 2562568 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214076 นางสาวเพ็ญนภา  นิวงษา 7 มิ.ย. 2562569 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214079 นางสาวรุ่งทิวา  ก้านกิง 7 มิ.ย. 2562570 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214083 นางสาววนิดา  แก้วปรือ 7 มิ.ย. 2562571 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214109 นางสาววิภานนัท์  สะพรม 7 มิ.ย. 2562572 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214112 นางสาวกนกภรณ์  อรุะ 7 มิ.ย. 2562573 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214117 นางสาวกฤษณี  เขียวสะอาด 7 มิ.ย. 2562574 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214120 นางสาวกญัญาณฐั  สร้างไธสง 7 มิ.ย. 2562575 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214126 นางสาวกานต์ธีรา  จลุยะโชค 7 มิ.ย. 2562576 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214142 นางสาวจฑุามาศ  กนัหาจนัทร์ 7 มิ.ย. 2562577 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214156 นางสาวณฐักานต์  โพสาราช 7 มิ.ย. 2562578 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214196 นายวรวฒัน์  ใจถวิล 7 มิ.ย. 2562579 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214199 นางสาววิรัญญา  เทียบเพ็ชร 7 มิ.ย. 2562580 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214205 นายสําราญ  อยู่คง 7 มิ.ย. 2562581 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214206 นายสิทธิศกัด ิ พาขนุทด 7 มิ.ย. 2562582 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214215 นางสาวสภุาพร  ภภูิรมย์ 7 มิ.ย. 2562583 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214219 นางสาวเสาวณีย์  หงษ์สามานย์ 7 มิ.ย. 2562584 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214236 นางสาวอาริญา  เศรษรัฐถาสิงห์ 7 มิ.ย. 2562585 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214238 นางสาวอทุยัทพิย์  พรมะดี 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา586 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214239 นางสาวอทุยัวรรณ  ถินมีผล 7 มิ.ย. 2562587 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214240 นางสาวอมุาพร  แสงแดง 7 มิ.ย. 2562588 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214242 นางสาวกญัฑภิา   ศรีสขุ 7 มิ.ย. 2562589 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214245 นางสาวทรัพย์สิริ  มกูขนุทด 7 มิ.ย. 2562590 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214248 นางสาวปอรนนัท์  รัดทํา 7 มิ.ย. 2562591 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214250 นางสาววรรณภา  นพรัมย์ 7 มิ.ย. 2562592 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214255 นางสาวอญัชลีพร  พลีขนัธ์ 7 มิ.ย. 2562593 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214261 นายจกัรกฤษณ์  ตนัอํานวย 7 มิ.ย. 2562594 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214262 นางสาวจิราภรณ์  โชตแิสง 7 มิ.ย. 2562595 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214267 นางสาวปณุยาพร  พรหมภวูลัย์ 7 มิ.ย. 2562596 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214272 นางสาวรัตตยิากร  แฝงเมืองคกุ 7 มิ.ย. 2562597 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214277 นางสาวองัคณุา  อ่อนพรม 7 มิ.ย. 2562598 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214502 นางสาวกรรณิการ์  พิมพ์ดา 7 มิ.ย. 2562599 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214503 นางสาวกลุธิดา  โพนะทา 7 มิ.ย. 2562600 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214506 นางสาวจฑุามาศ  บวัมลุย์ 7 มิ.ย. 2562601 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214509 นางสาวชนิลนา  มีเมือง 7 มิ.ย. 2562602 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214514 นางสาวณฐัมล  เอกตาแสง 7 มิ.ย. 2562603 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214515 นางสาวณฐัริกาญ  อาญาเมือง 7 มิ.ย. 2562604 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214517 นางสาวณฐัวิภา  มงคลศิริ 7 มิ.ย. 2562605 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214521 นางสาวนลิตา  คาสมบตัิ 7 มิ.ย. 2562606 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214522 นางสาวนฏัฐารุจา  สร้อยกดุเรือ 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 30 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา607 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214523 นางสาวนิภาพร  ศรีสาระ 7 มิ.ย. 2562608 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214525 นางสาวเบญ็จวรรณ  บุญสินชยั 7 มิ.ย. 2562609 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214533 นางสาวพิณธกาญจน์  พวัแพง 7 มิ.ย. 2562610 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214538 นางสาวรุจรัิตน์  แก้วบุรมย์ 7 มิ.ย. 2562611 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214540 นางสาววาสนา  เถาว์ที 7 มิ.ย. 2562612 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214542 นายวศิรุต  เพ็ชรโก 7 มิ.ย. 2562613 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214545 นางสาวศริิญารัตน์  จนัโทริ 7 มิ.ย. 2562614 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214550 นายหสัดินทร์  บุญแก้ว 7 มิ.ย. 2562615 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210005 นางสาวณฐัมล  ศรีภาษา 7 มิ.ย. 2562616 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210027 นางสาวนิรมล  เครือเพชร 7 มิ.ย. 2562617 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210029 นางสาวบุษยา  วาปี 7 มิ.ย. 2562618 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210034 นายโยธี  คําทองสุข 7 มิ.ย. 2562619 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210035 นายพชราภคั  สีดาแก้ว 7 มิ.ย. 2562620 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210039 นางสาวศริิประภา  คําจนัดี 7 มิ.ย. 2562621 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210043 นายอนวุฒัน์  เสนาสขุ 7 มิ.ย. 2562622 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210047 นางสาวกาญจนา  สีสขุขา 7 มิ.ย. 2562623 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210060 นางสาวปินอนงค์  นาถําพลอย 7 มิ.ย. 2562624 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210063 นางสาวภทัรธิดา  วงษาเนาว์ 7 มิ.ย. 2562625 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210070 นางสาวศริินญา  ภูยืด 7 มิ.ย. 2562626 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210083 นางสาวจิรัชญา  หิรัญคํา 7 มิ.ย. 2562627 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210084 นางสาวสดุารัตน์  ลาดเสนา 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 31 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา628 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210088 นางสาวกาญจนาภรณ์  แก้วคณูเมือง 7 มิ.ย. 2562629 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210090 นางสาวจิราภรณ์  พิลาโท 7 มิ.ย. 2562630 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210091 นางสาวจฬุารัตน์  กาหวาย 7 มิ.ย. 2562631 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210092 นางสาวชนาธิป  ภูมิศาสตร์ 7 มิ.ย. 2562632 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210093 นางสาวชตุมินัต์  สืบสําราญ 7 มิ.ย. 2562633 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210094 นางสาวปริญญา  คํากอง 7 มิ.ย. 2562634 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210098 นางสาวพทุธพร  เลาหพิบูลรัตนา 7 มิ.ย. 2562635 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210099 นางสาวรสสุคนธ์  ผาลีเสม 7 มิ.ย. 2562636 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210102 นางสาววราพร  รวมสขุ 7 มิ.ย. 2562637 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210104 นางสาวศริินยา  จําปาเนตร 7 มิ.ย. 2562638 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210106 นางสาวสดุารัตน์  เทียงสนัเทียะ 7 มิ.ย. 2562639 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210107 นางสาวสธุาสินี  วงค์ไชยา 7 มิ.ย. 2562640 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชีววทิยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010210111 นางสาวอินทวิา  จนัทะโสต 7 มิ.ย. 2562641 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010211135 นายชตุพินธ์   คงมนั 7 มิ.ย. 2562642 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010211153 นางสาวนฐัริกา   แข็งขนัธ์ 7 มิ.ย. 2562643 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211005 นางสาวลลิตา    ผลสวงิ 7 มิ.ย. 2562644 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211013 นางสาวปาณิสรา  ลีสา 7 มิ.ย. 2562645 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211018 นางสาววชิราภรณ์  สนุทรศีลคณุ 7 มิ.ย. 2562646 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211025 นายกฤชณรงค์  สงคราม 7 มิ.ย. 2562647 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211053 นางสาวณฐัชา  ชนเวียน 7 มิ.ย. 2562648 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211071 นางสาวธิดารัตน์  กองศรี 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 32 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา649 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211072 นางสาวนฤมล  พลสมคัร 7 มิ.ย. 2562650 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211116 นายสหรัฐ  ชิตบตุร 7 มิ.ย. 2562651 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211124 นางสาวสนิุตา  จงใจงาม 7 มิ.ย. 2562652 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211130 นางสาวสรัุชนา  ดาทอง 7 มิ.ย. 2562653 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211139 นายเอกชยั  เหลาผา 7 มิ.ย. 2562654 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211141 นายจติตกร  สาคะรินทร์ 7 มิ.ย. 2562655 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211149 นางสาวกาญจนา  เกือกูล 7 มิ.ย. 2562656 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211164 นางสาวชนตัตา  ยวุบุตร 7 มิ.ย. 2562657 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211183 นางสาวธารารัต  คําสีทา 7 มิ.ย. 2562658 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211188 นางสาวนริศรา  มหาฤทธิ 7 มิ.ย. 2562659 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211193 นางสาวนิตยา  หลกัคํา 7 มิ.ย. 2562660 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211205 นางสาวปิยนชุ  เปสนัเทียะ 7 มิ.ย. 2562661 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211228 นางสาววชิรา  อาหาสิเม 7 มิ.ย. 2562662 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211238 นายศรัณย์  กองมณี 7 มิ.ย. 2562663 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211249 นางสาวสคุลวดี  สขุสะอาด 7 มิ.ย. 2562664 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211252 นางสาวสดุารัตน์  ภคูงผา 7 มิ.ย. 2562665 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211261 นางสาวเสาวรส  งามเกลยีง 7 มิ.ย. 2562666 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211274 นางสาวคณุญัญา  ลําเภาพนัธ์ 7 มิ.ย. 2562667 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211276 นางสาวจฑุามาศ  ทงิโคตร 7 มิ.ย. 2562668 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211280 นางสาวมกุจรินทร์  พนาดร 7 มิ.ย. 2562669 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211284 นางสาววิลาวลัย์  ชํานาญสิงห์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา670 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010211285 นางสาวสิราวรรณ  ภกูงลี 7 มิ.ย. 2562671 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214289 นางสาวดารารัตน์  มลูโพธิ 7 มิ.ย. 2562672 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214290 นางสาวธิดารัตน์  ลนุาบุตร 7 มิ.ย. 2562673 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214291 นายนพพร  แนววนั 7 มิ.ย. 2562674 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214295 นางสาวปิยธิดา  วงค์สอน 7 มิ.ย. 2562675 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214296 นางสาวปิยมาศ  พรมดี 7 มิ.ย. 2562676 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214297 นางสาวพรชติา  สอืกลาง 7 มิ.ย. 2562677 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214298 นางสาวพรนิภา  ก้านบวัไชย 7 มิ.ย. 2562678 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214301 นางสาวพทุธิดา  เพ็ชรเทา 7 มิ.ย. 2562679 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214302 นางสาวเพชรวดี  ยวงไชสงค์ 7 มิ.ย. 2562680 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214303 นายภาคภมิู  จตรุภทัรากร 7 มิ.ย. 2562681 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214305 นางสาวรุ่งทิวา  จนัทร์สขุ 7 มิ.ย. 2562682 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214307 นางสาววราภรณ์  วงค์ชารี 7 มิ.ย. 2562683 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214309 นางสาววิจติรา  พนัธ์มลู 7 มิ.ย. 2562684 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214310 นางสาววิภาพรรณ  คํามงุคณุ 7 มิ.ย. 2562685 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214318 นายอนวุฒัน์  ทมุมานาม 7 มิ.ย. 2562686 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214557 นายกฤษราม  ล่ามแขก 7 มิ.ย. 2562687 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214560 นางสาวจารุวรรณ  จินารักษ์ 7 มิ.ย. 2562688 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214561 นางสาวจิตราภรณ์  ภสีูเขียว 7 มิ.ย. 2562689 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214562 นางสาวจินตนา  ดวงจําปา 7 มิ.ย. 2562690 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214565 นางสาวจฬุารัตน์  ภูแต้มนิล 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 34 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา691 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214566 นางสาวชลศิริ  คําชยั 7 มิ.ย. 2562692 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214568 นางสาวฑาธิกา  ภอูองทอง 7 มิ.ย. 2562693 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214571 นายณฐัพล  ทพิย์บําหลาบ 7 มิ.ย. 2562694 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214573 นางสาวนภาพร  สายผนั 7 มิ.ย. 2562695 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214574 นางสาวนฐัมล  แสนหว้า 7 มิ.ย. 2562696 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214577 นางสาวนชุจรี  โพธิศรี 7 มิ.ย. 2562697 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214578 นางสาวนชุบา  ฉิมแสง 7 มิ.ย. 2562698 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214579 นายบดนิทร์พิพฒัน์  ฝางแก้ว 7 มิ.ย. 2562699 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214582 นายพชรพล  อยู่เกิด 7 มิ.ย. 2562700 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214583 นางสาวพชัรา  เมืองศรี 7 มิ.ย. 2562701 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214585 นางสาวพิชญา  ศรีประทมุ 7 มิ.ย. 2562702 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214586 นางสาวพิมพ์พิสทุธิ  จนัเต 7 มิ.ย. 2562703 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214587 นายภาณพุงษ์  ภมูาตนา 7 มิ.ย. 2562704 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214588 นางสาวมนิศรา  ก้องเวหา 7 มิ.ย. 2562705 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214590 นางสาวรัฐิมาพร  เภาพาด 7 มิ.ย. 2562706 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214591 นายวรุฒ  สายอบุล 7 มิ.ย. 2562707 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214597 นางสาวสกุญัญา  เบ้าเพงิ 7 มิ.ย. 2562708 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214598 นางสาวสธุญัญา  พืชผกัหวาน 7 มิ.ย. 2562709 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214599 นางสาวสธุาทิพย์  ภตู้ายผา 7 มิ.ย. 2562710 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214600 นางสาวสพุตัรา  เสนปอภาร 7 มิ.ย. 2562711 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214602 นายอณิวตัร  เรืองมะเริง 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 35 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา712 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214603 นางสาวอภิญญา  รัตนหรัิญ 7 มิ.ย. 2562713 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214606 นางสาวอาภสัรา  หมนืขนั 7 มิ.ย. 2562714 คณะวทิยาศาสตร์ ชีววิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010214607 นางสาวยซุรอ  เจะเอาะ 7 มิ.ย. 2562715 คณะวทิยาศาสตร์ บรรพชีวนิวิทยา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ 57010250002 นายสถาพร  กาวิเนตร 7 มิ.ย. 2562716 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212003 นายภทัรเวท    บวัระบดัทอง 7 มิ.ย. 2562717 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212012 นางสาวกญัญารัตน์  สวุรรณไตรย์ 7 มิ.ย. 2562718 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212013 นายกมัพล  จกัรนารายณ์ 7 มิ.ย. 2562719 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212015 นางสาวกาญจณาภรณ์  สพัโส 7 มิ.ย. 2562720 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212018 นางสาวเกษมณี  ชอ่งศรี 7 มิ.ย. 2562721 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212022 นางสาวชนิกานต์  ญาณผาด 7 มิ.ย. 2562722 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212037 นายธีรพงศ์  พงษ์เสือ 7 มิ.ย. 2562723 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212042 นางสาวนิตตยิา  ขนัธ์ทอง 7 มิ.ย. 2562724 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212045 นางสาวเบญจนาถ  มงัสาบาล 7 มิ.ย. 2562725 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212047 นางสาวประทมุพร  สํานกั 7 มิ.ย. 2562726 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212054 นางสาวพชัรี  ดีเขาพอด 7 มิ.ย. 2562727 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212064 นางสาววรรณวศิา  ลาราษฎ์ 7 มิ.ย. 2562728 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212065 นายวรวฒิุ  บุตรพรม 7 มิ.ย. 2562729 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212069 นางสาววิรัญณี  วิรุณพฒัน์ 7 มิ.ย. 2562730 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212072 นางสาวศริิพร  อํานาจ 7 มิ.ย. 2562731 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212074 นางสาวศริิโสภา  ชาวงศ์ 7 มิ.ย. 2562732 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212075 นางสาวศภุนิดา  ภสูนิท 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 36 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา733 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212079 นางสาวสทุธิชา  มอไธสง 7 มิ.ย. 2562734 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212080 นางสาวสทุธิวรรณ  วรรณตรง 7 มิ.ย. 2562735 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212082 นางสาวสนิุชา  ชมมิ 7 มิ.ย. 2562736 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212083 นางสาวสนิุนาถ  แก้วนิสยั 7 มิ.ย. 2562737 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212084 นายสรุศกัด ิ วงเวียน 7 มิ.ย. 2562738 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212086 นางสาวเสาวณี  มีแก้ว 7 มิ.ย. 2562739 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212115 นายธนวฒัน์  นาโพธิตอง 7 มิ.ย. 2562740 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212143 นางสาวสิริยากร  ชาวนาฮี 7 มิ.ย. 2562741 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212146 นางสาวสวุจันี  วนัดี 7 มิ.ย. 2562742 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212157 นางสาวนนัทนา  กณัหา 7 มิ.ย. 2562743 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212158 นายปวริศร  ภมิูสงู 7 มิ.ย. 2562744 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212159 นางสาวพรรณธิภา  ทบัลือชยั 7 มิ.ย. 2562745 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212164 นางสาวอินทริา   จารัตน์ 7 มิ.ย. 2562746 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212165 นายเกียรติชยั  ทวีลาภ 7 มิ.ย. 2562747 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212168 นางสาววิลาวลัย์  สิงหามาตร 7 มิ.ย. 2562748 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212170 นางสาวกญัญาภคั  ป้องรัตไสย 7 มิ.ย. 2562749 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212171 นางสาวเกวลิน  โพธิสิงห์ 7 มิ.ย. 2562750 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212174 นางสาวชนิกา  รักษาวงั 7 มิ.ย. 2562751 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212179 นางสาวนิรชรา  นวลกลาง 7 มิ.ย. 2562752 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212181 นางสาวเบญจวรรณ  สนธิรัตน์ 7 มิ.ย. 2562753 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212185 นางสาวพชัรฎา  พลเยียม 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา754 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212186 นายระพีพฒัน์  บุดดี 7 มิ.ย. 2562755 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212188 นางสาวอบุล  แสงโยธา 7 มิ.ย. 2562756 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010212189 นายอรรถพล  ชืนประโคน 7 มิ.ย. 2562757 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ 59010251008 นางสาววิชดุา  หล้าโฉม 7 มิ.ย. 2562758 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215017 นางสาวญาดา  รอสงูเนิน 7 มิ.ย. 2562759 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215046 นางสาวศริิลกัษณ์  แสนลือ 7 มิ.ย. 2562760 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215058 นายอนชุา  ชยัโคตร 7 มิ.ย. 2562761 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215069 นายคมชาญ  คงบวรเกียรติ 7 มิ.ย. 2562762 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215080 นางสาวนิลาวรรณ  สีนามโหน่ง 7 มิ.ย. 2562763 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215084 นางสาวคีตภทัร  อาษาเสนา 7 มิ.ย. 2562764 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215085 นางสาวไพสดุา  ภบูวัเพชร 7 มิ.ย. 2562765 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215093 นางสาวสวุมิล  โม้ลา 7 มิ.ย. 2562766 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215100 นางสาวจฑุารัตน์  พงษ์พิศาล 7 มิ.ย. 2562767 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215103 นางสาวณฐัชยา  วนัสาสืบ 7 มิ.ย. 2562768 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215105 นางสาวปิยธิดา  พลมาตย์ 7 มิ.ย. 2562769 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215112 นางสาววิภาดา  ทองลมิสดุ 7 มิ.ย. 2562770 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215114 นางสาวสภุารัตน์  ลาช้อน 7 มิ.ย. 2562771 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215115 นางสาวอมรรัตน์  สิงห์สา 7 มิ.ย. 2562772 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010215116 นางสาวอมรรัตน์  มนัธง 7 มิ.ย. 2562773 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010217011 นางสาวนวลอนงค์  เจริญสขุ 7 มิ.ย. 2562774 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010217015 นางสาวพรรณรายณ์  คํายศ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา775 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010217040 นายกฤษณะ  สวุรรณา 7 มิ.ย. 2562776 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010217041 นายก่อเกียรติ   ถนดัค้า 7 มิ.ย. 2562777 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010217057 นางสาวอรศริิ  ศรีสอาด 7 มิ.ย. 2562778 คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาการจดัการสถิติ ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57010284002 นายพีระพงษ์   ละอําคา 7 มิ.ย. 2562779 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216008 นางสาวกาญจนา  จําปานิล 7 มิ.ย. 2562780 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216013 นางสาวเกษธิดา  สวนไธสง 7 มิ.ย. 2562781 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216028 นายไชยรักษ์  จวนสาง 7 มิ.ย. 2562782 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216033 นางสาวณฐัพร  มะไพร 7 มิ.ย. 2562783 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216034 นางสาวณฐัริกา  ไปเจอะ 7 มิ.ย. 2562784 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216036 นางสาวดนสัวินี  พทุธแสง 7 มิ.ย. 2562785 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216037 นางสาวดาวรุ้ง  นาเท 7 มิ.ย. 2562786 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216038 นายถิรวฒัน์  นาคนชม 7 มิ.ย. 2562787 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216039 นายทศพล  ภผูวิฟ้า 7 มิ.ย. 2562788 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216042 นางสาวธนวรรณ  ประฮาดไชย 7 มิ.ย. 2562789 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216046 นายธนากร  แสงสวา่ง 7 มิ.ย. 2562790 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216047 นางสาวธนัวารักษ์  กองสกลู 7 มิ.ย. 2562791 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216048 นางสาวนคินทพิย์  กวัสิทธิ 7 มิ.ย. 2562792 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216057 นางสาวบุษบา  สมีแจ่ม 7 มิ.ย. 2562793 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216063 นายปรีชา  โกยทรัพย์ 7 มิ.ย. 2562794 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216070 นางสาวพรรณประภา  ภลูายดอก 7 มิ.ย. 2562795 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216075 นางสาวพชัรี  แก้วทอง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา796 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216083 นายพีรชยั  กานนท์ 7 มิ.ย. 2562797 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216087 นางสาวมะนิกา  ละมณี 7 มิ.ย. 2562798 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216089 นางสาวมลัลิกา  กุลไธสง 7 มิ.ย. 2562799 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216097 นางสาววนิคณา  แพงโสภา 7 มิ.ย. 2562800 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216101 นายวรวิทย์  จลุทะกอง 7 มิ.ย. 2562801 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216104 นางสาววราภรณ์  ศรีเชียงสา 7 มิ.ย. 2562802 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216108 นางสาววิภาพร  วชิยั 7 มิ.ย. 2562803 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216110 นายวีรชยั  คําชนะ 7 มิ.ย. 2562804 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216112 นายศราวฒุ ิ ไม้เเก้ว 7 มิ.ย. 2562805 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216113 นางสาวศศธิร  ช่วยพิมาย 7 มิ.ย. 2562806 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216115 นางสาวศริภสัสร  แก่นสิงห์ 7 มิ.ย. 2562807 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216119 นายศภุกร  เพียวเิศษ 7 มิ.ย. 2562808 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216122 นางสาวสกุญัญา  บุญหลง 7 มิ.ย. 2562809 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216125 นางสาวสพุรรณี  ชยับาง 7 มิ.ย. 2562810 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216130 นายสรุพนัธ์  ยืนชีวิต 7 มิ.ย. 2562811 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216139 นางสาวอรุโณทยั  จนัทร์หนู 7 มิ.ย. 2562812 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216146 นางสาวรัชดาภรณ์   ขาทิพย์ 7 มิ.ย. 2562813 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216147 นางสาวกาญจนา  สร้อยเสนา 7 มิ.ย. 2562814 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216148 นายไกรลาศ  ชํานาญ 7 มิ.ย. 2562815 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216149 นายคมสนัต์  ภกัดีอํานาจ 7 มิ.ย. 2562816 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216150 นายชาญยทุธ  จนัทร์ศิริ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา817 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216152 นายไตรภพ  ศรีบวัแดง 7 มิ.ย. 2562818 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010216159 นางสาวสชุาวดี  วริิยะ 7 มิ.ย. 2562819 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010222003 นางสาวกลัยาณิน  สนุทรา 7 มิ.ย. 2562820 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010222005 นางสาวจิราพร  ฤาชยัราม 7 มิ.ย. 2562821 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010222014 นางสาวเบญจมาศ  อุ้มทรัพย์ 7 มิ.ย. 2562822 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010222015 นางสาวเบญจรัตน์  ศรีลา 7 มิ.ย. 2562823 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010222019 นางสาวลลิตา  พิมมะนาว 7 มิ.ย. 2562824 คณะวทิยาศาสตร์ สถิติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010222022 นางสาวสพุตัรา  แก้วอาสา 7 มิ.ย. 2562825 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 57010372005 นายนครินทร์  จําปาลา 17 มิ.ย. 2562826 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010372003 นายวทิยา  กิวไธสง 17 มิ.ย. 2562827 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010372017 นายศภุกิจ   นริุตมนต์ 17 มิ.ย. 2562828 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010372023 นายวษิณ ุ ไชยโสดา 17 มิ.ย. 2562829 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010310495 นายกิตพิงษ์   จนัทรจํานง 7 มิ.ย. 2562830 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010310507 นายจกัรกฤษณ์   จําปาวงษ์ 7 มิ.ย. 2562831 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310024 นางสาวกิติมา  อาชญาเมือง 17 มิ.ย. 2562832 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310029 นายเกียรติศกัด ิ ศรีสม 17 มิ.ย. 2562833 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310078 นายธนกฤต   สาริกา 17 มิ.ย. 2562834 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310082 นายธนากร   ผลจนัทร์ 17 มิ.ย. 2562835 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310128 นายเมธาวี   มลูจนัทร์ 17 มิ.ย. 2562836 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310223 นายกฤษณ ุ กฤษณกลุ 17 มิ.ย. 2562837 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310333 นางสาวณฐันิชา  อมินําขาว 17 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา838 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310508 นางสาวพทัธนนัท์  ภทูางนา 17 มิ.ย. 2562839 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310570 นายยศกร  ธุมา 17 มิ.ย. 2562840 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310658 นายสมรักษ์  โสภา 17 มิ.ย. 2562841 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310665 นายสหรัฐ  เสงียมวิบลู 17 มิ.ย. 2562842 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310673 นายสิรดนยั  เสนานฤุทธิ 17 มิ.ย. 2562843 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310733 นายอรรศราวฒุ ิ วงษ์มลู 17 มิ.ย. 2562844 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310810 นายเตชิต  โพนสงคราม 17 มิ.ย. 2562845 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310823 นายธนากรณ์  หอมกระชาย 17 มิ.ย. 2562846 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310828 นางสาวธญัญา  คงสุขา 17 มิ.ย. 2562847 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310831 นายธํารงฤทธิ  นาสิงห์ทอง 17 มิ.ย. 2562848 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310832 นางสาวธิดารัตน์  เตชะพกาพงษ์ 17 มิ.ย. 2562849 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310844 นางสาวนํามนต์  คณะเวทย์ 17 มิ.ย. 2562850 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310849 นายปฏิภาณ  จินะวงศ์ 17 มิ.ย. 2562851 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310858 นางสาวปาจารีย์  มากเจริญ 17 มิ.ย. 2562852 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310875 นายพิพฒันชยั  มณีศิริรัตน์ 17 มิ.ย. 2562853 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310894 นายรัชชานนท์  โชตมิา 17 มิ.ย. 2562854 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310921 นายวฒุพิงษ์  แก้วคํา 17 มิ.ย. 2562855 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310924 นายศราวธุ  โคตรแพง 17 มิ.ย. 2562856 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310950 นางสาวสชุญา  พทุธพงศ์วิไล 17 มิ.ย. 2562857 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310967 นายอภิสิทธิ  แหล่งหล้า 17 มิ.ย. 2562858 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010313001 Mr.Eangheng  Phal 17 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา859 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010313003 Mr.Kong  Hak 17 มิ.ย. 2562860 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010320020 นายทศพล  เอยีมปลดั 17 มิ.ย. 2562861 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010320084 นางสาวณฐัพร  สมทุรสาคร 17 มิ.ย. 2562862 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010320110 นายวราเทพ  หงษ์สระคู 17 มิ.ย. 2562863 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010310531 นายณรงค์ฤทธิ   จนัทร์พวง 7 มิ.ย. 2562864 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310011 นางสาวกฤษตญิากรณ์  ประทมุวี 7 มิ.ย. 2562865 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310279 นายจีรวตัร  ผยุผล 17 มิ.ย. 2562866 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310559 นางสาวมณีรัตนาภรณ์  ภธูรศรี 7 มิ.ย. 2562867 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310594 นางสาววนิดา  แสนเสาร์ 17 มิ.ย. 2562868 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310772 นายคมกฤช  บุษราคมั 17 มิ.ย. 2562869 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310825 นางสาวธนาภรณ์  สีหาบุตร 7 มิ.ย. 2562870 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310847 นางสาวบุษยากร  บุริวนั 17 มิ.ย. 2562871 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310884 นายภชิูต  เลิศสงคราม 17 มิ.ย. 2562872 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310893 นายยุทธนา  อปุระ 17 มิ.ย. 2562873 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310902 นายเลิศณรงค์  รามภกัดี 17 มิ.ย. 2562874 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310912 นายวชัรา  จนัทร์วจิิตร 17 มิ.ย. 2562875 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310941 นายสหวรรธก์  ชะโยจะ 17 มิ.ย. 2562876 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310945 นางสาวสายธาร  พาแก่ดํา 7 มิ.ย. 2562877 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310977 นายอานนท์  ศรีสยุงิ 17 มิ.ย. 2562878 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครืองกล ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ 59010350004 นายสถาพร  สอนสภุาพ 7 มิ.ย. 2562879 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 58010373014 นายราชนัย์   กลุสทุธิ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา880 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010373035 นายธงไชย   ยาทองไชย 17 มิ.ย. 2562881 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010373050 นายฐากร  น้อยสวุรรณา 17 มิ.ย. 2562882 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010373062 นายนทีธร  เจริญหล้า 7 มิ.ย. 2562883 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310034 นายจกัรี   บุญปัญญา 7 มิ.ย. 2562884 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310457 นายปริญญา  โสภาอทุก 7 มิ.ย. 2562885 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310561 นายมนสั  เเซต่นั 7 มิ.ย. 2562886 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310984 นายเอกวิทย์  พวงแก้ว 7 มิ.ย. 2562887 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010320076 นายเอกพนัธ์  จนัทน์แดง 7 มิ.ย. 2562888 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 56010361005 นายเลิศพนัธ์    เพียรสร้างสรร 7 มิ.ย. 2562889 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010310365 นางสาวเบญญาภา  นามบุรี 7 มิ.ย. 2562890 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010310496 นายโกมาทร   ศรีแก้ว 7 มิ.ย. 2562891 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010310576 นางสาวนวพร   ลาดแก้ว 7 มิ.ย. 2562892 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010310668 นายศภุวฒัน์   ตินะโส 7 มิ.ย. 2562893 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310110 นายพลตะการ  หลวงชล 7 มิ.ย. 2562894 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310193 นายอศัวิน   นามเสริฐ 7 มิ.ย. 2562895 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310411 นางสาวนวรัตน์  แก้วศรีนวม 7 มิ.ย. 2562896 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310714 นางสาวเสาวนีย์  จนัทร์สวา่ง 17 มิ.ย. 2562897 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310722 นายอนศุกัด ิ ลือเกียงคําหล้า 17 มิ.ย. 2562898 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310731 นางสาวอรดี  วรพนัธ์ 7 มิ.ย. 2562899 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010320001 นางสาวกชกร  เรืองเดช 17 มิ.ย. 2562900 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010320023 นายเทพนคร  พนัธ์งาม 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา901 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 57010370014 นายธีระพงษ์  ชนไฮ 7 มิ.ย. 2562902 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 57010370018 นายวศิน  แสงฉากแก้ว 7 มิ.ย. 2562903 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 58010370009 นายคมสนัต์  สโุพธิ 7 มิ.ย. 2562904 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 58010370017 นายพงค์ศริิ  คําโคกกลาง 7 มิ.ย. 2562905 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 58010370020 นายเมธี  แสนท้าว 7 มิ.ย. 2562906 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 58010370022 นายวฒันา  คนัธา 7 มิ.ย. 2562907 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010370001 นายเกียรติศกัด ิ  ไชยกาล 17 มิ.ย. 2562908 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 54010310462 นายยุทธนนัท์  นนัโท 7 มิ.ย. 2562909 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010315359 นางสาวศริิพร  กาหลง 17 มิ.ย. 2562910 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010310593 นายปิยะวตัร   เกษร 7 มิ.ย. 2562911 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310043 นายเจษฎา   เหล่าจมู 17 มิ.ย. 2562912 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310068 นางสาวณฐัริกา   คําอ่อน 17 มิ.ย. 2562913 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310076 นายธนกฤต  ไชยวดึ 17 มิ.ย. 2562914 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310101 นางสาวปิยนชุ   สียาโง 7 มิ.ย. 2562915 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310102 นางสาวปิยวรรณ   ศรีสพุรรณ์ 17 มิ.ย. 2562916 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310113 นางสาวพิมลรัตน์  แผ่ทอง 17 มิ.ย. 2562917 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310132 นางสาวยพิุน  แสนเสน่ห์ 17 มิ.ย. 2562918 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310197 นายกนกพงศ์  ทองใบ 17 มิ.ย. 2562919 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310268 นางสาวจิตกาญจน์  นามคํามี 17 มิ.ย. 2562920 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310293 นายชนาธิป  สุภมาตย์ 17 มิ.ย. 2562921 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310300 นางสาวชชันาฏ  รัตนเขือน 17 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา922 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310358 นายทศพล  พรมดอนก่อ 17 มิ.ย. 2562923 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310416 นายนฐัพงษ์  พรมลี 17 มิ.ย. 2562924 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310428 นางสาวนิตยา  ศรีพลลา 17 มิ.ย. 2562925 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310433 นางสาวนิรินธน์  อินทร์ใจเออื 17 มิ.ย. 2562926 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310438 นายบุญญฤทธิ  วนิทะไชย 17 มิ.ย. 2562927 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310495 นางสาวพรรณภา  พรมทองพนัธ์ 17 มิ.ย. 2562928 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310518 นายพิทกัษ์  อาริยพิพฒัน์ 17 มิ.ย. 2562929 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310529 นายโพธิวฒุ ิ บุญเรือง 17 มิ.ย. 2562930 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310533 นายภราดร  เขาวงค์ 17 มิ.ย. 2562931 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310558 นางสาวมณีรัตน์  ผลดี 17 มิ.ย. 2562932 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310581 นายรัฐพงษ์  พวงกนัยา 17 มิ.ย. 2562933 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310646 นายศิวโรจน์  โททมุพล 17 มิ.ย. 2562934 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310671 นายสิทธิโชค  อรัญเสน 17 มิ.ย. 2562935 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310728 นายอภิสิทธิ  ภลูะมลุ 17 มิ.ย. 2562936 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310734 นางสาวอรสา  หยุ่มไธสง 17 มิ.ย. 2562937 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310752 นายเอกวฒัน์  บุญภา 17 มิ.ย. 2562938 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310757 นายกฤตยชญ์  แก้วมาตย์ 7 มิ.ย. 2562939 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310780 นางสาวจารุวรรณ  ฮยุอวน 17 มิ.ย. 2562940 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310817 นายธนกฤต  พิทงักร 17 มิ.ย. 2562941 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310834 นายธินกร  ถาอ่อนสี 17 มิ.ย. 2562942 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310866 นางสาวพรสดุา  โตพงัเทียม 17 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา943 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310867 นายพฤทธิ  สมประสงค์ 17 มิ.ย. 2562944 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310891 นางสาวเมรียา  ขนัอ่อน 7 มิ.ย. 2562945 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310896 นายรัฐพงษ์  ม่วงประโคน 17 มิ.ย. 2562946 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310903 นายวชิรกร  รักษาภกัดี 17 มิ.ย. 2562947 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310933 นายศภุชาติ  เย็นพระพาย 17 มิ.ย. 2562948 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310946 นายสายฟ้า  ชยัรักษ์ 17 มิ.ย. 2562949 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310947 นางสาวสกุญัญา  ชาวดง 17 มิ.ย. 2562950 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310951 นายสธีุพฒัน์  ยงิเจริญกอบกิจ 7 มิ.ย. 2562951 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010320026 นายธนะรัชต์  นาตรีชน 7 มิ.ย. 2562952 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010320114 นางสาวศยามล  เจริญผล 17 มิ.ย. 2562953 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 58010381003 นายนฐัพงษ์  ศรีกมล 7 มิ.ย. 2562954 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ 58010351005 นายเอกพงษ์  มานิล 7 มิ.ย. 2562955 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310038 นางสาวจีรวรรณ์  จนัทลิา 7 มิ.ย. 2562956 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310046 นางสาวชลิตา  พรมไพร 7 มิ.ย. 2562957 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310070 นายณฐัวฒุ ิ  สคํุาภา 17 มิ.ย. 2562958 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310165 นางสาวสพุตัรา   จิตฤทธิ 7 มิ.ย. 2562959 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310194 นางสาวปริณณดา  นามวงษา 7 มิ.ย. 2562960 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310226 นางสาวกญัญาภคั  กลนิอบุล 7 มิ.ย. 2562961 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310716 นางสาวโสภิตา  มะลิซ้อน 7 มิ.ย. 2562962 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010310804 นายณฐัวตัร  พิพฒัน์พร 17 มิ.ย. 2562963 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010410107 นางสาวธญัญารัตน์  ชินยศ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา964 คณะศกึษาศาสตร์ การบริหารการศกึษา ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57010586029 นางพชัรินทร์   หาโกสีย์ 7 มิ.ย. 2562965 คณะศกึษาศาสตร์ การบริหารการศกึษา ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57010586035 นางยพิุน   ภมูช่ิวง 7 มิ.ย. 2562966 คณะศกึษาศาสตร์ การศกึษาปฐมวยั ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010515003 นางสาวกาญจน์เกล้า  ถูประกนั 7 มิ.ย. 2562967 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010516032 นายสารินทร์   สาระกุมาร 7 มิ.ย. 2562968 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516001 นางสาวคณิตฐา   ธงวชิยั 7 มิ.ย. 2562969 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516004 นางสาววิภาวี   คําภูแสน 7 มิ.ย. 2562970 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516018 นางสาวปภสัพ์มณ  ทองอาสา 7 มิ.ย. 2562971 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516025 นางสาวมทัธนา  พรรณอรรถ 7 มิ.ย. 2562972 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516026 นางสาวมาริษา  ดีสม 7 มิ.ย. 2562973 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516027 นางสาวเยาวลกัษณ์  สิงหาวงค์ 7 มิ.ย. 2562974 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516033 นางสาวสขุหทยั  หนทูองแก้ว 7 มิ.ย. 2562975 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516037 นางสาวอนนัญลกัษณ์  พวัวสิทิธิ 7 มิ.ย. 2562976 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516039 นางสาวอรทยั  สพุรมพรรณ 7 มิ.ย. 2562977 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516063 นางสาวพทัธนนัท์  เสนาจกัร์ 7 มิ.ย. 2562978 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516064 นางสาวพิมพิศา  ประทีปรัมย์ 7 มิ.ย. 2562979 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516073 นางสาวสรุภา  ฉิมพาลี 7 มิ.ย. 2562980 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516077 Mr.Ngeth  Sorn 7 มิ.ย. 2562981 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516080 นางสาวกนกวรรณ  เพียรพิทกัษ์กิจ 7 มิ.ย. 2562982 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516081 นางสาวกมลทพิย์  หอมทอง 7 มิ.ย. 2562983 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516090 นางสาวปัจฉิมา  สูงสมุาลย์ 7 มิ.ย. 2562984 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516093 นางสาววลญัชพร  ทุง่สงค์ 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 48 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา985 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516094 นางสาวสไบทพิย์  ดอนประทมุ 7 มิ.ย. 2562986 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516095 นางสาวสภุสัธิดา  ใจสนั 7 มิ.ย. 2562987 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010516097 นางสาวเสาวภาค์  อ่อนละมยั 7 มิ.ย. 2562988 คณะศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010520002 นางสาวจิตราภรณ์  ต่างท้วม 7 มิ.ย. 2562989 คณะศกึษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศกึษาและคอมพิวเตอร์ศกึษา ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010516094 Mr.Oeurn  Rithy 7 มิ.ย. 2562990 คณะศกึษาศาสตร์ เทคโนโลยีและสอืสารการศกึษา ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 61010580013 นางสาวธิดาวรรณ  โพธิทอง 7 มิ.ย. 2562991 คณะศกึษาศาสตร์ เทคโนโลยีและสอืสารการศกึษา ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 61010580014 นางสาวศริินภา  โพธิทอง 7 มิ.ย. 2562992 คณะศกึษาศาสตร์ เทคโนโลยีและสอืสารการศกึษา ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ 57010553002 นางสาวมณฑวรรณ   ทองกลม 7 มิ.ย. 2562993 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010517007 นายชลวชิ  รังษา 7 มิ.ย. 2562994 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517007 นายเดชประยงค์  หงษ์ศรีเมือง 7 มิ.ย. 2562995 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517015 นายปิยวชัร์  โชติกวี 7 มิ.ย. 2562996 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517018 นายพิษณุ  กําวงษ์ 7 มิ.ย. 2562997 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517020 นางสาวภรธิชา  เทศสงูเนิน 7 มิ.ย. 2562998 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517026 นายรักษ์พงศ์  ไกรการ 7 มิ.ย. 2562999 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517029 นายวชิร  ถนิเขาชี 7 มิ.ย. 25621000 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517031 นายวทิย์ธาดา  วงัสะพนัธ์ 7 มิ.ย. 25621001 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517038 นายกฤช  ปณุยเมธีดล 7 มิ.ย. 25621002 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517043 นายเกรียงไกร  สิงห์สมบตัิ 7 มิ.ย. 25621003 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517045 นายคมสนัต์  เจริญวฒุเิลา 7 มิ.ย. 25621004 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517050 นางสาวจิราภรณ์  ฝอยทอง 7 มิ.ย. 25621005 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517052 นายชาญณรงค์  วะณานิชย์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1006 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517056 นายณรงชยั  สมอาสา 7 มิ.ย. 25621007 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517063 นายธนศานต์  แก้วไวยทุธ์ 7 มิ.ย. 25621008 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517070 นายนนธวชั  แถมเกษม 7 มิ.ย. 25621009 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517072 นางสาวนริศรา  สารวรรณ 7 มิ.ย. 25621010 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517076 นางสาวนศุรา  เกตขุขุนัธ์ 7 มิ.ย. 25621011 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517080 นายปยตุ  ตนัตลุา 7 มิ.ย. 25621012 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517081 นางสาวประทมุพร  อศัวภมูิ 7 มิ.ย. 25621013 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517100 นายยศวริศ  สิทธิศกัดิ 7 มิ.ย. 25621014 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517112 นายวสัพล  ทองอ้ม 7 มิ.ย. 25621015 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517116 นายศิริพงศ์  ผาจํา 7 มิ.ย. 25621016 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517121 นายสาคร  ผาตะนนท์ 7 มิ.ย. 25621017 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517136 นางสาวกญัจน์  มนัภกัดี 7 มิ.ย. 25621018 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517137 นางสาวกําไร  บญุจะนะ 7 มิ.ย. 25621019 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517144 นายกฤชพล  อาษาภกัดี 7 มิ.ย. 25621020 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517148 นายโชคทวี  แพงสิม 7 มิ.ย. 25621021 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517151 นายธิวากร  หลาวทอง 7 มิ.ย. 25621022 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517153 นายนิกร  กนัยสดุ 7 มิ.ย. 25621023 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517156 นางสาวเบญจวรรณ  วงษ์เสนา 7 มิ.ย. 25621024 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517158 นายปรัชญาวฒิุ  อรรคราช 7 มิ.ย. 25621025 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517163 นายยุทธเกียรติ  วงศ์สิทธิ 7 มิ.ย. 25621026 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517165 นางสาวลกัษ์คณา  ทบัผา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1027 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517166 นายศราวธุ  ทองมาก 7 มิ.ย. 25621028 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010517170 นางสาวสวุฒันา  บุญสาย 7 มิ.ย. 25621029 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521006 นายเขตตะวนั  หวงัพิทกัษ์ 7 มิ.ย. 25621030 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521009 นางสาวชลธิชา  วงค์แสงชยั 7 มิ.ย. 25621031 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521011 นางสาวณฏัฐา  ตะโก 7 มิ.ย. 25621032 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521014 นายถิรวฒุ ิ บุญพินิจ 7 มิ.ย. 25621033 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521023 นางสาวนิจนนัท์  กาญบตุร 7 มิ.ย. 25621034 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521024 นายปองภพ  มายอด 7 มิ.ย. 25621035 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521025 นางสาวพนิดา  ภบูาลเช้า 7 มิ.ย. 25621036 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521031 นายรัฐพงษ์  พรหมศร 7 มิ.ย. 25621037 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521032 นางสาวลลิตา  อรัญมิตร 7 มิ.ย. 25621038 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521034 นายวสนัต์  พนัธุ์ไผ่ 7 มิ.ย. 25621039 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521037 นายวศิรุต  เจริญรัตน์ 7 มิ.ย. 25621040 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521056 นางสาวณฐัสดุา  ตาทพิย์ 7 มิ.ย. 25621041 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521059 นางสาวปนวรรณ  เอกวารีย์ 7 มิ.ย. 25621042 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010521060 นายพนฐัพงษ์  โนนศรี 7 มิ.ย. 25621043 คณะศกึษาศาสตร์ หลกัสตูรและการสอน ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57010585038 นางสาววิริมล    พละวตัร 7 มิ.ย. 25621044 คณะศกึษาศาสตร์ หลกัสตูรและการสอน ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 58010563005 นางสาวภาณิชา   ศรีรัตน์ 7 มิ.ย. 25621045 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 55010610090 นางสาวมณีรินทร์  อาทติยชยั 7 มิ.ย. 25621046 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610001 นางสาวกชพรรณ  สดุนางาม 7 มิ.ย. 25621047 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610004 นางสาวกมลวรรณ  พรมสาร 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1048 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610006 นางสาวกฤติยา  จนัวงษา 7 มิ.ย. 25621049 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610010 นางสาวกลัยารัตน์  เพลาวนั 7 มิ.ย. 25621050 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610017 นางสาวจริยาพร  แสวงแก้ว 7 มิ.ย. 25621051 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610020 นางสาวจิราวรรณ  ขวญัเผือก 7 มิ.ย. 25621052 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610022 นายเจียระนยั  ชยัโทนยุ 7 มิ.ย. 25621053 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610025 นางสาวชไมพร  บุญมาทน 7 มิ.ย. 25621054 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610027 นางสาวช่อทพิย์  บุตรชา 7 มิ.ย. 25621055 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610028 นายชยัรัตน์  ศรีกุลวงษ์ 7 มิ.ย. 25621056 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610031 นางสาวญาณจัฉรา  คนซอื 7 มิ.ย. 25621057 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610039 นางสาวตตยิาภรณ์  พทุธขนัธ์ 7 มิ.ย. 25621058 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610042 นางสาวทดัดาว  ยาเพ็ชร 7 มิ.ย. 25621059 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610043 นางสาวทพิย์พิลยั  สขุสงูเนิน 7 มิ.ย. 25621060 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610045 นายธนกร  ศรีคราม 7 มิ.ย. 25621061 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610053 นายธวชัชยั  จ่าบุญ 7 มิ.ย. 25621062 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610061 นางสาวนวรัตน์  อดทน 7 มิ.ย. 25621063 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610071 นายเนตพิงษ์  ปลากระโทก 7 มิ.ย. 25621064 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610081 นายประสิทธิ  ปะตติงั 7 มิ.ย. 25621065 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610093 นางสาวพณัณิตา  ปราศจาก 7 มิ.ย. 25621066 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610095 นายพิทยา  กล้ารบ 7 มิ.ย. 25621067 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610100 นางสาวเพ็ญวภิา  ปัญญา 7 มิ.ย. 25621068 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610104 นางสาวมณทิรา  คนเทียง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1069 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610105 นางสาวมนสัชนก  วรผาบ 7 มิ.ย. 25621070 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610112 นายรักษ์ศกัด ิ พิลกึ 7 มิ.ย. 25621071 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610119 นายกนกกร  จนัที 7 มิ.ย. 25621072 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610125 นายวสนัต์  สมนกึ 7 มิ.ย. 25621073 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610127 นางสาววิจติรา  สีลา 7 มิ.ย. 25621074 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610131 นายวฒุพิร  ปะตเิก 7 มิ.ย. 25621075 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610133 นางสาวศศนิา  ปะตติงั 7 มิ.ย. 25621076 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610136 นางสาวศริดา  พิลาวลัย์ 7 มิ.ย. 25621077 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610141 นางสาวสรามินตรา  เอ็นดู 7 มิ.ย. 25621078 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610144 นางสาวสายธาร  คณานิตย์ 7 มิ.ย. 25621079 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610149 นางสาวสดุารัตน์  ชคูวร 7 มิ.ย. 25621080 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610150 นางสาวสดุารัตน์  ทองภูบาล 7 มิ.ย. 25621081 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610156 นางสาวสนุนัสา  ยอดสิงห์ 7 มิ.ย. 25621082 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610160 นายสพุฒัน์  มงุแสน 7 มิ.ย. 25621083 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610161 นางสาวสภุาภรณ์  อปุชาใต้ 7 มิ.ย. 25621084 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610162 นางสาวสภุาวดี  ใสดี 7 มิ.ย. 25621085 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610173 นายอรรถสิษฐ์  ภาชนะวรรณ์ 7 มิ.ย. 25621086 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610179 นางสาวอมัพร  ชาลีสวุรรณดี 7 มิ.ย. 25621087 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610183 นางสาวกาญจนา  ลนิทอง 7 มิ.ย. 25621088 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610185 นายจริวฒัน์  แก้วแสนเมือง 7 มิ.ย. 25621089 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610186 นายณฐัพล    ศรชยั 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1090 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610187 นายต่อตระกูล  ปาลอินทร์ 7 มิ.ย. 25621091 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610188 นางสาวธญันนัท์  ผ่องโสภา 7 มิ.ย. 25621092 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610190 นายนฐัฐา  ร่มโพธิ 7 มิ.ย. 25621093 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610198 นางสาวณชัรดา  ไชยภพ 7 มิ.ย. 25621094 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610199 นายเทพพิทกัษ์    เดชศริิ 7 มิ.ย. 25621095 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610202 นางสาวสมหญิง    ฝอยทองร่วง 7 มิ.ย. 25621096 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610203 นางสาวสทุธิดา    สีสาโหล่น 7 มิ.ย. 25621097 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610205 นายอภิสร    อาสุ 7 มิ.ย. 25621098 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610206 นางสาวกญัญารัตน์  กนัทะศรี 7 มิ.ย. 25621099 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610208 นางสาวจิตอารี  ศรีสมบูรณ์ 7 มิ.ย. 25621100 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610212 นางสาวบุญฑริกา  นนัทะมา 7 มิ.ย. 25621101 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610213 นายปิยพงษ์  ศริิพล 7 มิ.ย. 25621102 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610215 นายพรชยั  ชําชอง 7 มิ.ย. 25621103 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610216 นางสาววรดา  สงคราม 7 มิ.ย. 25621104 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610230 นางสาวสภุทัรา  คํานําแดง 7 มิ.ย. 25621105 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010610232 นายอษัฎาวธุ  ภยูาทิพย์ 7 มิ.ย. 25621106 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010620002 นายจกัรกฤษณ์  ปานทอง 7 มิ.ย. 25621107 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทศันศลิป์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010620005 นายพิษณุ  มาตคํามี 7 มิ.ย. 25621108 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010615070 นางสาวอกัษราภรณ์  สิงห์ทอง 7 มิ.ย. 25621109 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010615082 นางสาวภาวิณี  สวิละคร 7 มิ.ย. 25621110 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010615087 นายอภิรุจชวลักร  บตุรศรี 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 54 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1111 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615003 นางสาวกมลพรรณ  อินทรักษา 7 มิ.ย. 25621112 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615005 นางสาวกรรณิการ์  ผองสงูเนิน 7 มิ.ย. 25621113 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615007 นางสาวกณัฐมณี  ใจยา 7 มิ.ย. 25621114 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615014 นายกิตศิกัด ิ ลมสวาท 7 มิ.ย. 25621115 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615015 นางสาวกลุธิดา  พฤกษ์วงัขาว 7 มิ.ย. 25621116 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615020 นางสาวจิตตมิา  พาพนัธ์ 7 มิ.ย. 25621117 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615022 นางสาวจิราวรรณ  คําบญุยอ 7 มิ.ย. 25621118 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615023 นางสาวจฑุามณี  โคคํา 7 มิ.ย. 25621119 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615025 นางสาวเจนจิรา  จิตรจกัร์ 7 มิ.ย. 25621120 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615027 นางสาวชฎารัตน์  นครังสุ 7 มิ.ย. 25621121 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615032 นายชยัวฒัน์  ประสงัคะเต 7 มิ.ย. 25621122 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615033 นายชยัวฒัน์  หาญอาษา 7 มิ.ย. 25621123 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615034 นายชาญเดช  ยมสีดํา 7 มิ.ย. 25621124 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615040 นายณฐัณรงค์  ไตรยสทุธิ 7 มิ.ย. 25621125 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615041 นางสาวณฐัธยาน์  แวงอบุล 7 มิ.ย. 25621126 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615042 นายณฐัพงษ์  ญานบุญ 7 มิ.ย. 25621127 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615044 นางสาวณฐัริกา  อยู่สบาย 7 มิ.ย. 25621128 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615051 นายธนายทุธ  กล้าหาญ 7 มิ.ย. 25621129 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615053 นายธวชัชยั  นวลสีขาว 7 มิ.ย. 25621130 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615060 นางสาวนงนชุ  ตลบัคํา 7 มิ.ย. 25621131 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615061 นางสาวนภาพร  เพียรคํา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1132 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615063 นางสาวนนัทชิา  นินทะราช 7 มิ.ย. 25621133 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615064 นางสาวนารินทร์  รวดเร็ว 7 มิ.ย. 25621134 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615065 นางสาวนิภาพร  สทุธิประภา 7 มิ.ย. 25621135 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615067 นางสาวนิรัญญา  มลูวนัดี 7 มิ.ย. 25621136 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615069 นางสาวนิสาชล  ชยัยา 7 มิ.ย. 25621137 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615072 นางสาวบุษบง  ภนูาเชียง 7 มิ.ย. 25621138 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615081 นายพงศกร  สิงคง 7 มิ.ย. 25621139 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615086 นายพิทกัษ์  คําสิงห์นอก 7 มิ.ย. 25621140 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615087 นายพิทกัษ์ศลิป์  สงูกลม 7 มิ.ย. 25621141 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615088 นางสาวพิมพิกา  ไชยะ 7 มิ.ย. 25621142 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615090 นางสาวพิรัญญา  ข้อยุ่น 7 มิ.ย. 25621143 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615092 นางสาวแพรวพรรณ  ครุฑไชย 7 มิ.ย. 25621144 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615113 นางสาวศริินญา  สีพนันาม 17 มิ.ย. 25621145 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615114 นายศภุณฐั  เรืองวเิศษ 7 มิ.ย. 25621146 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615115 นายศภุลกัษณ์  ตระกลูศรี 7 มิ.ย. 25621147 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615121 นางสาวสธุาสินี  ฉลทูอง 7 มิ.ย. 25621148 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615127 นายสรุศกัด ิ พรมเมือง 7 มิ.ย. 25621149 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615131 นางสาวหรรษา  สร้อยสะวะ 7 มิ.ย. 25621150 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615135 นางสาวอภิณญา  ทนัจติ 7 มิ.ย. 25621151 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615142 นางสาวอินธิรา  พิมพนัธ์ 7 มิ.ย. 25621152 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615143 นางสาวกนกวรรณ  แคว้นคอนฉิม 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1153 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615152 นางสาวทพิธญัญา  ภู่สุ่ม 7 มิ.ย. 25621154 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615157 นายประสิทธิผล  มะโนมยั 7 มิ.ย. 25621155 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615158 นางสาวปรีย์วรา  ฉิมรักแก้ว 7 มิ.ย. 25621156 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615162 นางสาวเมขลา  เหมศิริปัญญากลู 7 มิ.ย. 25621157 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615163 นางสาวยศวดี  พงษ์สวสัดิ 7 มิ.ย. 25621158 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615164 นางสาวยวุดี  แพงพฒุ 7 มิ.ย. 25621159 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615165 นางสาวรสรินทร์  ทมุแก้ว 7 มิ.ย. 25621160 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615168 นายวนัชยั  คําชา 7 มิ.ย. 25621161 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615169 นายวีรศกัด ิ พรมแพทย์ 7 มิ.ย. 25621162 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615170 นายวฒุนินัท์  สารพนัธ์ 7 มิ.ย. 25621163 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615171 นางสาวชญาดา  สารสิทธิ 17 มิ.ย. 25621164 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615178 นางสาวอจัฉรา  สีโรย 7 มิ.ย. 25621165 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615180 นางสาวเอ็มอร  ทพิสาร 7 มิ.ย. 25621166 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615181 นางสาวกมลฤทยั    หีบแก้ว 7 มิ.ย. 25621167 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615183 นางสาวชไมพร    หลกัปัญญา 7 มิ.ย. 25621168 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615194 นายนิธิพล  ธิมะสาร 7 มิ.ย. 25621169 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615198 นางสาวระลินธร  อตัตะโน 7 มิ.ย. 25621170 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615201 นายวษิณวุฒัน์  ติยะบุตร 7 มิ.ย. 25621171 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615205 นายสรัุกษ์  ศรีไชย 7 มิ.ย. 25621172 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615208 นายธวชัชยั  ดอนอีง้อง 7 มิ.ย. 25621173 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010615214 นางสาวสรุารักษ์  แสงใส 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1174 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57010621001 นางสาวธนิตา  ตระกลูศรี 7 มิ.ย. 25621175 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010621004 นางสาวนทัธมน  ดา่นกระโทก 7 มิ.ย. 25621176 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010621006 นางสาวศรัญญา  แลโสภา 7 มิ.ย. 25621177 คณะเภสชัศาสตร์ การบริบาลทางเภสชักรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010710005 นางสาวกลุภสัสร  เชียงใหม่ 7 มิ.ย. 25621178 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010812057 นายสิรภพ  พลตือ 7 มิ.ย. 25621179 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812004 นายวีรศกัด ิ หนุพรมราช 7 มิ.ย. 25621180 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812019 นายกิตตพินัธุ์  เพชรงาม 7 มิ.ย. 25621181 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812027 นางสาวจนัทร์จิรา  ศรีบุญเรือง 7 มิ.ย. 25621182 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812028 นางสาวจนัทมิา  ชิยางคบุตร 7 มิ.ย. 25621183 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812030 นางสาวจิรวดี  บตุรโคตร 7 มิ.ย. 25621184 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812037 นางสาวจฬุาลกัษณ์  พิรักษา 7 มิ.ย. 25621185 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812041 นางสาวชญานินทร์  เพ็ชรตะคุ 7 มิ.ย. 25621186 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812042 นางสาวชนญัชดุา  สองจนัทร์ 7 มิ.ย. 25621187 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812072 นายธชัพล  อําเทศ 7 มิ.ย. 25621188 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812084 นางสาวนสุรา  ซาหล่อน 7 มิ.ย. 25621189 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812112 นายพทัธดนย์  แจ้งมณี 17 มิ.ย. 25621190 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812119 นางสาวเพ็ญนภา  ศรีอาภรณ์ 7 มิ.ย. 25621191 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812120 นางสาวเเพรพรรณ  สินธนภารดี 7 มิ.ย. 25621192 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812137 นางสาวรุ่งอรุณ  เครือเกาะ 7 มิ.ย. 25621193 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812150 นายศรัณย์  บญุบตุรท้าว 7 มิ.ย. 25621194 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812166 นางสาวสจิุตรา  การุณรักษ์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1195 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812176 นางสาวสวุดี  ทพิโสต 7 มิ.ย. 25621196 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812177 นางสาวเสาวลกัษณ์  วรรณทอง 7 มิ.ย. 25621197 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812180 นายอดเิทพ  พลแสน 7 มิ.ย. 25621198 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812186 นางสาวอภิญญา  อาจมลูตรี 7 มิ.ย. 25621199 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812197 นางสาวอษุณา  เทียบแสน 7 มิ.ย. 25621200 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812198 นางสาวเกศรินทร์  คําฝอย 7 มิ.ย. 25621201 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812203 นางสาวจนัทร์จิรา  อุ่นเจริญ 7 มิ.ย. 25621202 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812204 นางสาวจิรัชยา  สีแสงน้อย 7 มิ.ย. 25621203 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812205 นางสาวจิราภร  หอกระโทก 7 มิ.ย. 25621204 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812219 นางสาวนชุนาฎ  เชืออินทร์ 7 มิ.ย. 25621205 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812222 นางสาวปริญญารัตน์  ปิดตาระเต 7 มิ.ย. 25621206 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812225 นางสาวพรนภา  พลโรม 7 มิ.ย. 25621207 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812228 นายภทัรดนยั  แก้วทอง 7 มิ.ย. 25621208 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812229 นายเรืองศกัด ิ อุทธบรูณ์ 7 มิ.ย. 25621209 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812235 นายศิวกร  ทองเวียง 7 มิ.ย. 25621210 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812244 นางสาวจฬุารัตน์   ภสีูเขียว 7 มิ.ย. 25621211 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010812250 นางสาวสวุนนัท์   สวุรรณศรี 7 มิ.ย. 25621212 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010822006 นางสาวภทัราพร  สะอาดดี 7 มิ.ย. 25621213 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010822014 นายณรงค์ฤทธิ  โกสมุ 7 มิ.ย. 25621214 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010810106 นางสาวอภิญญา  ยงัจนัทร์อินทร์ 7 มิ.ย. 25621215 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810003 นางสาวเปมิกา    แสนหอม 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1216 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810006 นางสาวกรรณิกา  แก้วแสง 7 มิ.ย. 25621217 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810018 นางสาวเกศณีิพร  จิรเกษมสขุ 7 มิ.ย. 25621218 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810019 นางสาวขวญัชนก  อดุสม 7 มิ.ย. 25621219 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810023 นางสาวจิราภรณ์  สวสัดนิที 7 มิ.ย. 25621220 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810032 นางสาวชฎาธร  โง่นหงษ์ 7 มิ.ย. 25621221 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810033 นางสาวชนากานต์  ข่วงทิพย์ 7 มิ.ย. 25621222 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810057 นางสาวนารีรัตน์  มาศรี 7 มิ.ย. 25621223 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810086 นางสาวภทัราพร  ถินกระโทก 7 มิ.ย. 25621224 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810091 นางสาวมนฤดี  นามวชิา 7 มิ.ย. 25621225 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810102 นายเรืองศกัด ิ เลิศลําหวาน 7 มิ.ย. 25621226 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810107 นางสาววรัณญา  เนตรวงศ์ 7 มิ.ย. 25621227 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810115 นายศราวฒุ ิ ผยุโสภา 7 มิ.ย. 25621228 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810116 นางสาวศศปิระภา  โพธิรัตน์ 7 มิ.ย. 25621229 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810117 นางสาวศศวิมิล  เดชะคําภู 7 มิ.ย. 25621230 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810127 นางสาวสิริยาภรณ์  พุ่มประพฒัน์ 7 มิ.ย. 25621231 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810132 นางสาวสณุฐัธิดา  ประทมุวิง 7 มิ.ย. 25621232 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810140 นางสาวสพุตัรา  ศรีพทุธา 7 มิ.ย. 25621233 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810148 นางสาวอภิญญา  ดรหลกัคํา 7 มิ.ย. 25621234 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810154 นายอกุฤษณ์  ไสยรส 7 มิ.ย. 25621235 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810157 นางสาวเกตน์สิริ  ดีบุญมี 7 มิ.ย. 25621236 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810160 นางสาวจิราวรรณ  แสนสีจนัทร์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1237 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810162 นางสาวจฑุามาศ  วางคํา 7 มิ.ย. 25621238 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810170 นางสาวนทัฐา  สีหานาม 7 มิ.ย. 25621239 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810176 นายทชัชกร  เพ็ชรสงูเนิน 7 มิ.ย. 25621240 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810188 นางสาวอทิตญา  พิมพ์ศรี 7 มิ.ย. 25621241 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810194 นางสาวกญัญาภคั  ประชานนัท์ 7 มิ.ย. 25621242 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810198 นางสาวกิติยาพร  ภู่เอยีม 7 มิ.ย. 25621243 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810201 นางสาวขวญัหล้า  จชู้าง 7 มิ.ย. 25621244 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810202 นางสาวคนัธมาลี  ศรีสกุอง 7 มิ.ย. 25621245 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810206 นางสาวจิราภรณ์  จําปาวะตะ 7 มิ.ย. 25621246 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810207 นางสาวจฑุาทพิย์  ดาตุย่ 7 มิ.ย. 25621247 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810212 นางสาวชนาพร  จนัทร์หอม 7 มิ.ย. 25621248 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810215 นางสาวชตุมิณฑน์  บุญคง 7 มิ.ย. 25621249 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810217 นางสาวณฏัฐณิชา  กองชนะ 7 มิ.ย. 25621250 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810225 นางสาวทพิารมภ์  พิมพ์งาม 7 มิ.ย. 25621251 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810226 นางสาวธนญัญา  ศรีสธุรรม 7 มิ.ย. 25621252 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810229 นางสาวนิรชา  สมบตัจ่ิอย 7 มิ.ย. 25621253 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810232 นายประพนัธ์ศกัด ิ นามกาสี 7 มิ.ย. 25621254 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810233 นางสาวปริวศา  ภิญโญศกัดิ 7 มิ.ย. 25621255 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810237 นายปิยงักรู  สวุรัิตน์ 7 มิ.ย. 25621256 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810241 นายพฒันะ  แก้วเจริญ 7 มิ.ย. 25621257 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810243 นางสาวไพรินทร์  คดิอ่าน 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1258 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810245 นางสาวภาวดี  พรรณรังษี 7 มิ.ย. 25621259 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810247 นางสาวมลฤดี  พฒัน์แช่ม 7 มิ.ย. 25621260 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810255 นางสาววรินทร  สณัฑมาศ 7 มิ.ย. 25621261 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810256 นางสาววนัทนา  ปัดชา 7 มิ.ย. 25621262 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810257 นางสาววิณิสาข์  สารปรัง 7 มิ.ย. 25621263 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810260 นายศกัดดิา  เสนสาย 7 มิ.ย. 25621264 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810263 นางสาวสโรชา  สนดัชยั 7 มิ.ย. 25621265 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810264 นางสาวสาวิตรี  วาดพนม 7 มิ.ย. 25621266 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810266 นางสาวสธิุดา  พงษ์ประชา 7 มิ.ย. 25621267 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810268 นางสาวสพิุมภร  วชิิตะกลุ 7 มิ.ย. 25621268 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810272 นายอภิสิทธ์  พกัวนั 7 มิ.ย. 25621269 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810274 นางสาวอริสา  ไชยรักษ์ 7 มิ.ย. 25621270 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810277 นายอาทติย์  อรน้อม 7 มิ.ย. 25621271 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810280 นายกฤษณ   ภพูานเพ็ชร 7 มิ.ย. 25621272 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810284 นางสาวจินดารัตน์   บวับาน 7 มิ.ย. 25621273 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810287 นางสาวนสุรา   ชะสอนรัมย์ 7 มิ.ย. 25621274 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810293 นางสาวสายไหม   สมภกัดี 7 มิ.ย. 25621275 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010810294 นางสาวอรพรรณ   สวุรรณทอง 7 มิ.ย. 25621276 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010820006 นางสาวณิชกานต์  สายสิญจน์ 7 มิ.ย. 25621277 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010820017 นางสาวรัชนก  คนัทา 7 มิ.ย. 25621278 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010820023 นางสาวสพุกัต์ศร  ปอ้มศิลา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1279 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010820024 นางสาวอภิญญา  มีธรรม 7 มิ.ย. 25621280 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010820033 นายธีรพล  คนฉลาด 7 มิ.ย. 25621281 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010813058 นางสาวจิราภรณ์   นามมงคล 7 มิ.ย. 25621282 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010813061 นางสาวฐิตมิา   มหาไชย 7 มิ.ย. 25621283 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010813074 นางสาวภศัรา   ปรารมย์ 7 มิ.ย. 25621284 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813001 นางสาวเกตณ์นิภา    เชยชม 7 มิ.ย. 25621285 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813004 นางสาวกนกพร  กําลงัเหลือ 7 มิ.ย. 25621286 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813007 นางสาวกนกวรรณ  เดือยกระโทก 7 มิ.ย. 25621287 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813021 นางสาวเกศนีิ  แซเ่ซีย 7 มิ.ย. 25621288 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813022 นางสาวขนิษฐา  วลิยักลุ 7 มิ.ย. 25621289 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813026 นายคณุานนต์  สีลาดเลา 7 มิ.ย. 25621290 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813042 นางสาวชวลัรัตน์  ประจิตร 7 มิ.ย. 25621291 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813049 นางสาวณฐัริกา  กพุนัลํา 7 มิ.ย. 25621292 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813051 นางสาวณฐัศกิานต์  กลูรัตน์ 7 มิ.ย. 25621293 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813054 นางสาวดลยา  สมพงษ์พนัธุ์ 7 มิ.ย. 25621294 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813056 นายศภุภชัชญานนัณ์  พิมพ์กลาง 7 มิ.ย. 25621295 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813057 นายธนาธิป  วนัทองหลาง 7 มิ.ย. 25621296 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813064 นางสาวนารีรัตน์  เปาทุ้ย 7 มิ.ย. 25621297 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813069 นางสาวบุษกร  กล้าจอหอ 7 มิ.ย. 25621298 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813073 นางสาวปภาวี  เหล่าพิไล 7 มิ.ย. 25621299 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813074 นางสาวปราณปรียา  สีทาสี 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1300 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813076 นางสาวปรียานชุ  วิเศษศกัดิ 7 มิ.ย. 25621301 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813090 นางสาวพรเพชร  มนัมา 7 มิ.ย. 25621302 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813094 นางสาวพชัราภรณ์  แสงทอง 7 มิ.ย. 25621303 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813097 นางสาวแพรวนภา  คํามะมลู 7 มิ.ย. 25621304 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813106 นางสาวมยรีุ  โชตกิาร 7 มิ.ย. 25621305 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813109 นางสาวรัชนีกร  ลือแก้วมา 7 มิ.ย. 25621306 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813119 นางสาววริยงค์  โถชยัคํา 7 มิ.ย. 25621307 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813127 นางสาวศดนิา  ไชยภา 7 มิ.ย. 25621308 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813130 นางสาวศศปิระภา  ศภุกิจ 7 มิ.ย. 25621309 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813136 นางสาวศภุวรรณ  แก้วโวหาร 7 มิ.ย. 25621310 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813137 นางสาวสรัลชนา  มีสนม 7 มิ.ย. 25621311 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813138 นางสาวสโรชินี  สอนซุน 7 มิ.ย. 25621312 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813140 นายสิบปกร  มคัคะรมย์ 7 มิ.ย. 25621313 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813147 นางสาวสธิุษา  บญุไชย 7 มิ.ย. 25621314 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813148 นางสาวสนิุสา  ภจูตัตุ 7 มิ.ย. 25621315 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813150 นางสาวสพุาพร  นะวะสิมมา 7 มิ.ย. 25621316 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813153 นางสาวสวุคนธ์  สวุรรณหาร 7 มิ.ย. 25621317 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813156 นางสาวหทยัชนก  ภแูล่นปลิว 7 มิ.ย. 25621318 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813159 นางสาวอรทยั  เพ็ชนนั 7 มิ.ย. 25621319 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813161 นางสาวอรยา  วงษ์ษาเวียง 7 มิ.ย. 25621320 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813170 นางสาวอารี  คารมาตย์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1321 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813194 นายอาคม  เทพที 7 มิ.ย. 25621322 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813200 นางสาวจิราภา  เทพวงค์ 7 มิ.ย. 25621323 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813203 นายณฐัพล  พนัธ์ขาว 7 มิ.ย. 25621324 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813208 นางสาวมลัลิกา  ทรงวาจา 7 มิ.ย. 25621325 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813210 นายรักประชา  รังกระโทก 7 มิ.ย. 25621326 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813213 นางสาววณชัชา  พิลาจนัทร์ 7 มิ.ย. 25621327 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813221 นางสาวสิริวิมล  สทุศันาวจิิตร 7 มิ.ย. 25621328 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813222 นางสาวสิริษา  เพ็งเวลนุ 7 มิ.ย. 25621329 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813235 นางสาวจฑุารัตน์   เจนดี 7 มิ.ย. 25621330 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010813238 นางสาววนัวสิา   จนัทะดี 7 มิ.ย. 25621331 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010821001 นางสาวชมพนูิกข์  พาลิเพ็ง 7 มิ.ย. 25621332 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 56010860002 นางสาวผกามาศ    ราชมนตรี 7 มิ.ย. 25621333 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816009 นางสาวณฏัฐนนัท์  โสดา 7 มิ.ย. 25621334 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816023 นางสาวณฐัธิชา  มีหมู่ 7 มิ.ย. 25621335 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816036 นายธนวฒุ ิ เพ็งไชย 7 มิ.ย. 25621336 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816049 นางสาวประภสัสร  เนตรสงคราม 7 มิ.ย. 25621337 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816050 นางสาวปัทมพร  วรรณพงษ์ 17 มิ.ย. 25621338 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816054 นางสาวพรไพริน  งามสนัเทียะ 7 มิ.ย. 25621339 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816055 นายพชัร  บุบผาเฮ้า 7 มิ.ย. 25621340 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816057 นางสาวเพราพิลาส  คธัโส 7 มิ.ย. 25621341 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816058 นายภทัราวธุ  โคไธสง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1342 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816062 นายภมูรินทร์  แก้ววงษา 7 มิ.ย. 25621343 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816065 นางสาวมลฤดี  วิชยัวงษ์ 7 มิ.ย. 25621344 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816068 นางสาวเรณมุาศ  สขุกํา 7 มิ.ย. 25621345 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816069 นางสาววรรณรดา  นาวเิศษ 7 มิ.ย. 25621346 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816072 นางสาววิไลวลัย์  พิมลย์ 7 มิ.ย. 25621347 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816073 นางสาววิสดุา  อทุยับาล 7 มิ.ย. 25621348 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816076 นางสาวศริินภา  หงษ์ศิริ 7 มิ.ย. 25621349 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816081 นางสาวศริิลกัษณ์  ว่องไว 7 มิ.ย. 25621350 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816082 นางสาวศริิวรรณ  โยทะพล 7 มิ.ย. 25621351 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816086 นางสาวสกุานดา  จําปาเหลือง 7 มิ.ย. 25621352 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816088 นายสทุธิชา  บรรดาศกัดิ 7 มิ.ย. 25621353 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816089 นางสาวสพุรรณิการ์  อาจประจนัทร์ 7 มิ.ย. 25621354 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816090 นางสาวสพุฒัตา  จนัลาวงค์ 7 มิ.ย. 25621355 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816093 นางสาวสรีุรัตน์  อดุม 7 มิ.ย. 25621356 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816096 นางสาวหยาดฟ้า  สําราญสม 7 มิ.ย. 25621357 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816101 นางสาวอมิตา  แซพู่ 7 มิ.ย. 25621358 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816105 นางสาวอญัชลี  ทาสี 7 มิ.ย. 25621359 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816106 นางสาวอาภาภรณ์  จําปา 7 มิ.ย. 25621360 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816111 นางสาวอณฐัภิชา  กรรโณ 7 มิ.ย. 25621361 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816120 นายรุจเวธน์  สิมมะโน 7 มิ.ย. 25621362 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816121 นายเศวตโชติ  เทียบคณุ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1363 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816122 นายสขุวิทย์  น้อยเสนา 7 มิ.ย. 25621364 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816125 นางสาวสรีุวลัย์  อภยัพนัธ์ 7 มิ.ย. 25621365 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816126 นางสาวหนงึฤทยั  ปาโกวงค์ 7 มิ.ย. 25621366 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816127 นายอภิสิทธิ  แสงมะลยั 7 มิ.ย. 25621367 คณะเทคโนโลยี ประมง ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010816129 นายธนศกัด ิ  สาลีเขียว 7 มิ.ย. 25621368 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817011 นายจริวฒัน์  คณูนาเมือง 7 มิ.ย. 25621369 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817016 นายณฐัพงษ์  ประกอบแก้ว 7 มิ.ย. 25621370 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817022 นางสาวเบญจมาพร  สายทองสถิตย์ 7 มิ.ย. 25621371 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817025 นางสาววราพร  ตาดี 7 มิ.ย. 25621372 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817029 นางสาวศริิลกัษณ์  ราชวฒัน์ 7 มิ.ย. 25621373 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817040 นางสาวขจีวรรณ  มลูดี 7 มิ.ย. 25621374 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817042 นางสาวชวนิล  สาระโท 7 มิ.ย. 25621375 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817057 นางสาวกญัญารัตน์  ถนิจนัดา 7 มิ.ย. 25621376 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817061 นางสาวชมพนูชุ  วรรณพฤติ 7 มิ.ย. 25621377 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817062 นางสาวชตุกิาญจน์  รอสงูเนิน 7 มิ.ย. 25621378 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817063 นางสาวนงลกัษณ์  เพ็งปัญจ่า 7 มิ.ย. 25621379 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817069 นางสาวมินตรา  อินทรวาส 7 มิ.ย. 25621380 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817074 นายศภุกร  แก้วกลัป์ 7 มิ.ย. 25621381 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817078 นางสาวชลธิชา   อศัวนิชลธิศ 7 มิ.ย. 25621382 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010817079 นางสาวศริิลกัษณ์   คําชมภู 7 มิ.ย. 25621383 คณะเทคโนโลยี พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010824002 นางสาวสธุาสินี  โคตะนนท์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1384 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010814046 นางสาวเบญจพรรณ  อินทริกานนท์ 7 มิ.ย. 25621385 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010814099 นางสาวจิราภรณ์  บงัเมฆ 17 มิ.ย. 25621386 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010814117 นายวชิยัยทุธ  สิงห์สงัถํา 7 มิ.ย. 25621387 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815006 นางสาวสชุญา  พลชาลี 7 มิ.ย. 25621388 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815022 นายกิตชิยั  พลเยียม 7 มิ.ย. 25621389 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815032 นางสาวจีรภา  มาตรา 7 มิ.ย. 25621390 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815047 นางสาวณฐัชา  พนัสระน้อย 7 มิ.ย. 25621391 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815050 นางสาวณฐัธิดา  กระโจมทอง 7 มิ.ย. 25621392 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815052 นางสาวณฐันิดา  แสงทวี 7 มิ.ย. 25621393 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815071 นางสาวนชุนารถ  สีทะนารัตน์ 7 มิ.ย. 25621394 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815076 นางสาวปลายฟ้า  มีเกษ 7 มิ.ย. 25621395 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815077 นางสาวปัทมาพร  รูปสงู 7 มิ.ย. 25621396 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815078 นางสาวปาริฉตัร  ยบุลพนัธ์ 7 มิ.ย. 25621397 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815087 นางสาวพชัริดา  กาญจนสวุรรณ 7 มิ.ย. 25621398 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815096 นางสาวพธิุตา  นวลผ่อง 7 มิ.ย. 25621399 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815108 นางสาวรัตนา  สกลุรักษ์ 7 มิ.ย. 25621400 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815117 นางสาววรรณลกัษณ์  จนัทร์เส 7 มิ.ย. 25621401 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815127 นางสาวศริินภา  ปัตถาวะโร 7 มิ.ย. 25621402 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815135 นางสาวสมฤทยั  โนนติวาล 7 มิ.ย. 25621403 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815136 นางสาวสรวงสุดา  ชาไมล์ 7 มิ.ย. 25621404 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815137 นางสาวสรวรรณ  อมดวง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1405 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815138 นางสาวสรัญญา  ปรีกลุ 7 มิ.ย. 25621406 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815139 นางสาวสโรชา  รัดรองไต้ 7 มิ.ย. 25621407 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815154 นายอภิบณุย์  โรจนากาศ 7 มิ.ย. 25621408 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815156 นางสาวอรปรีญา  หงส์วิชา 7 มิ.ย. 25621409 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815161 นางสาวอริญา  จนัดาวงค์ 7 มิ.ย. 25621410 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815162 นางสาวอริษา  พนัเทศ 7 มิ.ย. 25621411 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815169 นายกฤษณะ  ไชยจนัดา 7 มิ.ย. 25621412 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815170 นางสาวกญัธิมา  ชยัโภชน์ 7 มิ.ย. 25621413 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815171 นางสาวกาญจนาภรณ์  ศรีษะเนตร 7 มิ.ย. 25621414 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815174 นางสาวจารุกญัญ์  แสงปาก 7 มิ.ย. 25621415 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815175 นางสาวชลทกาล  สวา่งแก้ว 7 มิ.ย. 25621416 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815178 นายณฐัชนน  ภหูวัไร่ 7 มิ.ย. 25621417 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815181 นางสาวนฤมล  ไธสง 7 มิ.ย. 25621418 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815182 นางสาวนฐัชยาพร  ดอนพลทนั 7 มิ.ย. 25621419 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815184 นายเนตพิงษ์  วรรณตรง 7 มิ.ย. 25621420 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815185 นางสาวปินอนงค์  เดชไกร 7 มิ.ย. 25621421 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815186 นางสาวพรณิพา  บญุโยธา 7 มิ.ย. 25621422 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815187 นางสาวพรธิดาวรรณ  น้อยสขุ 7 มิ.ย. 25621423 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815190 นางสาวพรรณภา  ภษูา 7 มิ.ย. 25621424 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815192 นางสาวพนัชิตรา  สนนัเครือง 7 มิ.ย. 25621425 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815195 นายเลิศชาย  พวงพี 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1426 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815196 นางสาววรรณิษา  กนิโบราณ 7 มิ.ย. 25621427 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815197 นางสาววชัราภรณ์  หสัดี 7 มิ.ย. 25621428 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815200 นางสาววิภาดา  แสงแพง 7 มิ.ย. 25621429 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815201 นายวฒุพิงศ์  ปิดตาทะนงั 7 มิ.ย. 25621430 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815203 นางสาวศริิขวญั  จ้อยภเูขียว 17 มิ.ย. 25621431 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815204 นางสาวศริิประภา  ถนอมสงดั 7 มิ.ย. 25621432 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815205 นางสาวศริิรัตน์  เกิดผล 7 มิ.ย. 25621433 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815213 นางสาวสพุชัราภรณ์  โพธิขํา 7 มิ.ย. 25621434 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815214 นายอนนัต์  ทมุชาย 7 มิ.ย. 25621435 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815216 นางสาวอรนชุ  ฤทธิไธสง 7 มิ.ย. 25621436 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815217 นางสาวอริสรา  สมภาร 7 มิ.ย. 25621437 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815223 นางสาวพิมพิกา   นนัทะมีชยั 7 มิ.ย. 25621438 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815226 นางสาววรินยพุา   ยาสาขา 7 มิ.ย. 25621439 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010815228 นางสาวอริสรา   สดุตา 7 มิ.ย. 25621440 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56011726046 นายชาญวิทย์  เครือนําคํา 7 มิ.ย. 25621441 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010825006 นางสาวญาณินท์  ทองดี 7 มิ.ย. 25621442 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010825008 นางสาวนภาพร  น่าจนัทกึ 7 มิ.ย. 25621443 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010825009 นางสาวบุษยา  นาสทุธิ 7 มิ.ย. 25621444 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010825011 นางสาวปัญณิการ์  นามจําปา 7 มิ.ย. 25621445 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58010825019 นางสาววิชดุา  ทองจําปา 7 มิ.ย. 25621446 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010971074 นางสาวฐานิดา  วงษ์โก 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1447 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010914579 นางสาวอญัชลี  พิทกัษา 7 มิ.ย. 25621448 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010914748 นางสาวลลิตา  ผดุบวัดง 7 มิ.ย. 25621449 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010911467 นายกานต์ชนก   ลือกิจ 17 มิ.ย. 25621450 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010911528 นางสาวรุจริา   สาแก้ว 7 มิ.ย. 25621451 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010911631 นายอภิวฒัน์  นยักลุ 7 มิ.ย. 25621452 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010914049 นางสาวแก้วตา  ผลอ้อ 7 มิ.ย. 25621453 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010914378 นางสาวสกุญัญา  คําพล 17 มิ.ย. 25621454 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010917436 นางสาวธนมณ  แสนเมือง 17 มิ.ย. 25621455 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010917979 นางสาวอชิรญา  แก้วขนุทศ 7 มิ.ย. 25621456 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010918594 นางสาวจิตรลดา  ดอนพนัเมือง 7 มิ.ย. 25621457 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911000 นายมารตรี  จนัทร์เต็ม 7 มิ.ย. 25621458 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911001 นางสาวจฑุามาศ    สาคณุ 7 มิ.ย. 25621459 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911003 นางสาวณฐัพร    เรือนจนัทร์ 7 มิ.ย. 25621460 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911004 นางสาวพรรณนิภา    ทองภธูรณ์ 7 มิ.ย. 25621461 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911011 นายวศิน  มงิขวญั 7 มิ.ย. 25621462 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911024 นางสาวกนกวรรณ  ทํานองดี 7 มิ.ย. 25621463 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911041 นายกรวิชญ์  สิทธิหาโคตร 7 มิ.ย. 25621464 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911043 นางสาวกฤติกา  เมธาวงศ์ 7 มิ.ย. 25621465 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911055 นางสาวกญัชพร  กลนิศรีสขุ 7 มิ.ย. 25621466 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911067 นายกาญจนสิริ  ลกัษวธุ 7 มิ.ย. 25621467 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911092 นางสาวกลุภสัสร์  โคตะมี 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 71 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1468 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911104 นายเกียรติศกัด ิ วรชินา 7 มิ.ย. 25621469 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911168 นายจริานวุฒัน์  เขตผดงุ 7 มิ.ย. 25621470 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911171 นางสาวจิราพร  กลนิแก้ว 7 มิ.ย. 25621471 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911197 นางสาวเจนจิรา  ไชยโยกลุ 7 มิ.ย. 25621472 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911219 นายกิตตเิชษฐ์  รัตนพงศ์ธระ 17 มิ.ย. 25621473 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911242 นางสาวช่อผกา  ศิริภกัดิ 7 มิ.ย. 25621474 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911305 นางสาวณฐัวรรณ  ตนัเจียง 7 มิ.ย. 25621475 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911376 นายธีระ  พิศเพ็ง 7 มิ.ย. 25621476 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911401 นายนนัทภพ  เพลงลคร 7 มิ.ย. 25621477 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911402 นายนนัทวฒัน์  สิงห์ศิลป์ 7 มิ.ย. 25621478 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911443 นางสาวบุศรินทร์  แก้วทบั 7 มิ.ย. 25621479 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911514 นางสาวพนิดา  จิตรกล้า 7 มิ.ย. 25621480 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911519 นายพรชยั  อําไพ 7 มิ.ย. 25621481 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911578 นางสาวภคมน  ธชัยานนัต์ 7 มิ.ย. 25621482 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911608 นางสาวมลัลิกา  ดรโพธิศรี 7 มิ.ย. 25621483 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911631 นางสาวโยทะกา  สระกลาง 17 มิ.ย. 25621484 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911668 นางสาวลฎาภา  มาลาทอง 7 มิ.ย. 25621485 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911694 นางสาววรดา  มะณีชม 7 มิ.ย. 25621486 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911695 นางสาววรนิษฐา  แก้วลี 7 มิ.ย. 25621487 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911710 นางสาววราภรณ์  อ่อนสาคร 7 มิ.ย. 25621488 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911718 นางสาววลินนิภา  จอกจอหอ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1489 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911742 นางสาววิภาดา  โจมเสนาะ 7 มิ.ย. 25621490 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911747 นางสาววิภาวดี  สายเมือง 7 มิ.ย. 25621491 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911752 นางสาววิลาสินี  โพธิงาม 7 มิ.ย. 25621492 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911764 นางสาวศยามล  พลวนั 7 มิ.ย. 25621493 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911801 นางสาวศริิพร  อาษาสวุรรณ 7 มิ.ย. 25621494 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911806 นางสาวศริิรัตน์  อนัสนนั 7 มิ.ย. 25621495 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911833 นายสวสัด ิ ฮวดสวสัดิ 17 มิ.ย. 25621496 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911881 นางสาวสทุธิดา  สขุศรี 7 มิ.ย. 25621497 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911884 นางสาวสทุธิยา  พนัชมภู 7 มิ.ย. 25621498 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911929 นางสาวสมุารินทร์  เอกตาแสง 7 มิ.ย. 25621499 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911930 นางสาวสมิุตตรา  จนัทร 7 มิ.ย. 25621500 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911957 นางสาวหนงึฤทยั  บุตรดีวงษ์ 7 มิ.ย. 25621501 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911971 นางสาวอนสุรา  เรืองเพชร 7 มิ.ย. 25621502 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912031 นายอลงกรณ์  คําสอนทา 7 มิ.ย. 25621503 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912045 นางสาวอาทิตยา  คําเรืองโคตร 7 มิ.ย. 25621504 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912048 นางสาวอารยา  สดุแสง 7 มิ.ย. 25621505 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912077 นายเกียรติศกัด ิ ริบแจ่ม 7 มิ.ย. 25621506 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912083 นายโชคชยั  เครืองทอง 7 มิ.ย. 25621507 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912090 นายเดชาพล  อทุยัชาติ 7 มิ.ย. 25621508 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912092 นายธนบตัร  โคตธาดา 7 มิ.ย. 25621509 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912101 นายปกป้อง  ศริิมาศกลู 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1510 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912131 นายเขมิกา  ยนัตะพนัธ์ 7 มิ.ย. 25621511 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912143 นางสาวชลมาศ  สทุธิอาคาร 7 มิ.ย. 25621512 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912144 นายธีรพล  สตารัตน์ 7 มิ.ย. 25621513 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912172 นายเจนกพงษ์  โพธิศาลาแสง 7 มิ.ย. 25621514 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912210 นางสาวปรางค์วลยั  ชยัมอญ 7 มิ.ย. 25621515 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912215 นายปัญณวชิญ์  วนัชะนะ 7 มิ.ย. 25621516 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912217 นางสาวปิยะธิดา  ดีสงคราม 7 มิ.ย. 25621517 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912224 นางสาวพชัรินทร์  เอกอุ 7 มิ.ย. 25621518 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912238 นางสาวลลิตา  ธงภกัดิ 7 มิ.ย. 25621519 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912250 นายวสุพล  ราชตกิา 7 มิ.ย. 25621520 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912255 นางสาววิภาดา  ชรัูตน์ 7 มิ.ย. 25621521 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912256 นางสาววิภาพร  โจมเสนาะ 7 มิ.ย. 25621522 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912260 นางสาวเวณิกา  เครือทองศรี 7 มิ.ย. 25621523 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912263 นายศศศิ  แก้งคํา 7 มิ.ย. 25621524 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912276 นายสชิุนวตัร  คงเลิศกิตติ 7 มิ.ย. 25621525 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912277 นางสาวสทุธิดา  สภุะดี 7 มิ.ย. 25621526 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912279 นางสาวสนิุสา  รักษาราช 7 มิ.ย. 25621527 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912286 นางสาวเสาวลกัษณ์  พนัธ์ชยั 7 มิ.ย. 25621528 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912289 นายอณฐัชา  อําชยัภมูิ 7 มิ.ย. 25621529 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912328 นางสาวชญานินทร์  สวุรรณกฏู 7 มิ.ย. 25621530 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912335 นายณฐัพงษ์  วงศาสขุ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1531 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912343 นางสาวธิดารัตน์  ส้านสิงห์ 7 มิ.ย. 25621532 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912347 นายนวมินทร์  ดีรัมย์ 7 มิ.ย. 25621533 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912351 นางสาวปนิดา  บุญกระจ่าง 7 มิ.ย. 25621534 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912368 นางสาวรัตนาภรณ์  สืบมา 7 มิ.ย. 25621535 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912379 นางสาวสิริยาภรณ์  สุขแสง 7 มิ.ย. 25621536 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912392 นางสาวอิชราภรณ์  ศิริกิจ 7 มิ.ย. 25621537 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912415 นางสาวปรียดา  แสนคําทมุ 7 มิ.ย. 25621538 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912416 นางสาวชลธิชา  สีหามลู 7 มิ.ย. 25621539 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912890 นางสาวนฤมล  สามิภกัดิ 7 มิ.ย. 25621540 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912893 นางสาวเบญจพร  ทพิย์บุญผล 7 มิ.ย. 25621541 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912912 นางสาวฟาริดา  พลโยธา 7 มิ.ย. 25621542 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912928 นายวโิรจน์รัตน์  ดลปัดชา 7 มิ.ย. 25621543 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912931 นางสาวศศนิา  ใจเออื 7 มิ.ย. 25621544 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912959 นางสาวพนัธิวา  หารัญดา 17 มิ.ย. 25621545 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912968 นางสาวอรัญชนาถ  ไชยพรม 7 มิ.ย. 25621546 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913070 นางสาวจฑุามาศ  เมธาสิทธิชยั 7 มิ.ย. 25621547 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913112 นางสาวณิชกานต์  ราษีนวล 7 มิ.ย. 25621548 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913456 นายศกัดสิิทธิ  งามสวย 7 มิ.ย. 25621549 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914130 นางสาวชตุมิา  พิมพาด 7 มิ.ย. 25621550 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914328 นางสาวภกัจิรา  ทาทา่หว้า 7 มิ.ย. 25621551 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916004 นางสาวเกศสดุา  เทือกสขุ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1552 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916582 นางสาวปลายมณี  ทนทาน 7 มิ.ย. 25621553 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917002 นางสาวเกศนีิ    ลมชิด 7 มิ.ย. 25621554 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917023 นางสาวปิยธิดา  ภมิูศรี 7 มิ.ย. 25621555 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917111 นางสาวกรรณิการ์  ทพิฤาตรี 7 มิ.ย. 25621556 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917145 นายกษม  มิรัตนไพร 7 มิ.ย. 25621557 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917189 นางสาวกาญจนา  ทุง่กลาง 7 มิ.ย. 25621558 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917223 นางสาวกานต์มณี  ชทูอง 7 มิ.ย. 25621559 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917228 นางสาวกิตติกาน  ดวงปัญญา 7 มิ.ย. 25621560 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917398 นางสาวจินตรา  รัตนเพชร 7 มิ.ย. 25621561 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917401 นายจริกฤต  ภาคกหุลาบ 7 มิ.ย. 25621562 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917476 นางสาวจรีุพร  โสภามา 7 มิ.ย. 25621563 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917485 นางสาวจฬุารัตน์  นนัดา 7 มิ.ย. 25621564 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917542 นางสาวชนากานต์  แนวขีเหล็ก 7 มิ.ย. 25621565 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917633 นางสาวฐิตกิาญจน์  บตุรศรี 7 มิ.ย. 25621566 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917674 นางสาวณฐัจิตรา  สุวไิชย 7 มิ.ย. 25621567 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917788 นางสาวทยิดา  เข็มเวียง 7 มิ.ย. 25621568 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917928 นายธีรศกัด ิ เจริญศกัดขิจร 7 มิ.ย. 25621569 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917963 นางสาวนรีนาถ  ศรีสง่า 7 มิ.ย. 25621570 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918060 นางสาวนิรชา  ฉายแสงรัตน์ 7 มิ.ย. 25621571 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918171 นางสาวปภทัสฎา  หอมทอง 7 มิ.ย. 25621572 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918254 นางสาวปาณิตา  บุปผา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1573 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918457 นางสาวพสัตราภรณ์  แสงกล้า 7 มิ.ย. 25621574 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918521 นางสาวเพ็ญประภา  แป้นโคตร 7 มิ.ย. 25621575 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918734 นางสาวรัชนก  เนืองชมภู 7 มิ.ย. 25621576 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918990 นางสาววิไล  โทบุดดี 7 มิ.ย. 25621577 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919010 นายศรชยั  พรรณขาม 7 มิ.ย. 25621578 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919284 นางสาวสจิุตรา  ศรีวาส 7 มิ.ย. 25621579 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919287 นางสาวสจิุรา  สีวิบุญ 7 มิ.ย. 25621580 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919317 นางสาวสดุาวดี  นนัทะเขตต์ 7 มิ.ย. 25621581 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919387 นางสาวสพุตัรา  ทาตา 7 มิ.ย. 25621582 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919499 นางสาวหนงึฤทยั  ศรีสหุงษ์ 7 มิ.ย. 25621583 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919601 นางสาวอรวรรณ  ภทัชรัตน์ 17 มิ.ย. 25621584 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919680 นางสาวอารยา  สงัสีราช 7 มิ.ย. 25621585 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920086 นางสาวญมินตรา  ไตรแก้ว 7 มิ.ย. 25621586 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920305 นางสาวสวุมิล  ไชยคํามงิ 7 มิ.ย. 25621587 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920387 นางสาวเบญจมาศ  นนตา 7 มิ.ย. 25621588 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920434 นายลิขิต  อตุภู 7 มิ.ย. 25621589 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920442 นางสาววิภาดา  ประเสริฐสงัข์ 7 มิ.ย. 25621590 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920458 นางสาวศริินภา  แสนยะมาตย์ 7 มิ.ย. 25621591 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920474 นางสาวเสาวนี  หงษ์ทวี 7 มิ.ย. 25621592 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920506 นางสาวนนัทพร  วิมาเณย์ 7 มิ.ย. 25621593 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 59010911958 นางสาวจีระวรรณ  เกษาพรม 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1594 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 59010911981 นางสาวนิศารัตน์  ทพิยรัตน์ 7 มิ.ย. 25621595 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 59010911982 นางสาวศภุิสรา  สมสีทํา 7 มิ.ย. 25621596 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 59010912014 นางสาวศริิพร  พนัธ์สวุรรณ 7 มิ.ย. 25621597 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 59010912019 นางสาวศภุลกัษณ์  ภกัดีรักษ์ 7 มิ.ย. 25621598 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 59010912021 นายศภุอรรถ  ผลาโชติ 7 มิ.ย. 25621599 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 59010912024 นางสาวสินาภรณ์  จนัทร์เพ็ง 7 มิ.ย. 25621600 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 59010912035 นางสาวอภิสรา  มาศเกษม 7 มิ.ย. 25621601 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 60010911790 นางสาวภารดา  เมืองแสน 7 มิ.ย. 25621602 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913193 นายพนัธพงศ์  ชานกนั 7 มิ.ย. 25621603 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914569 นางสาวอาริสา  รัตนวงศ์ทอง 7 มิ.ย. 25621604 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915503 นางสาวกญัญารัตน์  ภู่ระหงษ์ 7 มิ.ย. 25621605 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915506 นางสาวเกษศราภรณ์  เจียมรัมย์ 7 มิ.ย. 25621606 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915510 นายจกัรินทร์  แทนรินทร์ 7 มิ.ย. 25621607 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915512 นางสาวจิรนนัท์  โดนโยทา 7 มิ.ย. 25621608 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915513 นางสาวจิราภรณ์  บรูาณ 7 มิ.ย. 25621609 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915516 นางสาวจฑุารัตน์  คําทาสี 7 มิ.ย. 25621610 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915519 นายฉตัรมงคล  จนัทร์ซ้าย 7 มิ.ย. 25621611 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915526 นางสาวตรงเขต  ศรีบวัคม 7 มิ.ย. 25621612 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915539 นางสาวนนัทกิานต์  จําปามาตร 7 มิ.ย. 25621613 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915552 นางสาวภสัสิรา  เต็มวฒันากลุ 7 มิ.ย. 25621614 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915558 นางสาวรุ้งฟ้า  ภอูทุา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1615 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915562 นายวรายทุธ  พานรัุกษ์ 7 มิ.ย. 25621616 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915578 นางสาวสนิุตา  วานิช 7 มิ.ย. 25621617 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915583 นายอภิษฎา  นาเมืองรักษ์ 7 มิ.ย. 25621618 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915592 นายปริญญา  เลิศประเสริฐ 7 มิ.ย. 25621619 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915600 นายตลุาการ  ซ้อนเพชร 7 มิ.ย. 25621620 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915608 นายพฒันศกัร  คําสิงห์ 7 มิ.ย. 25621621 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915613 นายวีระศกัด ิ สีน้อย 7 มิ.ย. 25621622 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915615 นางสาวสขุฤดี  เผือดนอก 7 มิ.ย. 25621623 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918203 นางสาวปรางทพิย์  ทบัสีรักษ์ 7 มิ.ย. 25621624 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919639 นางสาวอจัฉรา  ศรีอปัุชฌาย์ 7 มิ.ย. 25621625 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919712 นายอิสระ  ปนุนา 7 มิ.ย. 25621626 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการการประกอบการ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920083 นางสาวชิดชนก  สอนสภุาพ 7 มิ.ย. 25621627 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912086 นางสาวณฐักานต์  กล้าแข็ง 7 มิ.ย. 25621628 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912933 นายศภุชยั  วงศ์ประโคน 7 มิ.ย. 25621629 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915003 นายกรกช  หสัสากร 7 มิ.ย. 25621630 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915027 นายธนพนธ์  สมานพนัธ์ 7 มิ.ย. 25621631 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915036 นางสาวนิภาพร  หล้าเวียง 7 มิ.ย. 25621632 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915041 นางสาวปัทมาภรณ์  มอญไธสง 7 มิ.ย. 25621633 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915044 นางสาวพชัรินทร์  ศริิคณุ 7 มิ.ย. 25621634 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915052 นางสาวยวุดี  นารถสมบูรณ์ 7 มิ.ย. 25621635 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915063 นางสาวศรัญญา  จนัทร์ดวง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1636 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915068 นายสิทธิชยั  กิตสมทุร 7 มิ.ย. 25621637 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915092 นางสาวอภิญญา  สนัติคณุากร 7 มิ.ย. 25621638 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915113 นางสาววริศรา  แก้วกํา 7 มิ.ย. 25621639 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915114 นางสาวสดุารัตน์  ปะมาคะโม 7 มิ.ย. 25621640 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915117 นายณฐัวตัร  แพรงาม 7 มิ.ย. 25621641 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915132 นางสาวสดุารัตน์  ภารสําราญ 7 มิ.ย. 25621642 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915133 นางสาวพิมพ์ผกา  เฟืองสงูเนิน 7 มิ.ย. 25621643 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915848 นางสาวสกุญัญา  จนัทาสี 7 มิ.ย. 25621644 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916036 นางสาววราภรณ์  ศิริ 7 มิ.ย. 25621645 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916056 นางสาวดษุฎี  ธรรมวงศ์ 7 มิ.ย. 25621646 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917161 นางสาวกญัญารัตน์  มาสงูเนิน 7 มิ.ย. 25621647 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917558 นายชลธาร  ฝ่ายอปุปละ 7 มิ.ย. 25621648 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917565 นางสาวชลธิดา  วิชยัวงษ์ 7 มิ.ย. 25621649 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918165 นางสาวณิชาวีร์  อทัธกิจจากรณ์ 7 มิ.ย. 25621650 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918297 นางสาวปิยะนชุ  อ้วนพรมมา 7 มิ.ย. 25621651 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918629 นางสาวมลประเสริฐ  โสมะวงษ์ 7 มิ.ย. 25621652 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919744 นางสาวกาญจนา  ช้างหวัหน้า 17 มิ.ย. 25621653 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57010985002 นางสาวปิยะวรรณ  ดาไธสง 7 มิ.ย. 25621654 คณะการบญัชีและการจดัการ การจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915809 นางสาวเจนจิรา  สรรพอาสา 7 มิ.ย. 25621655 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010910413 นางสาวพตัรพิมล  พลสวา่ง 7 มิ.ย. 25621656 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010910239 นายอเุทน   พฒันธนาภา 17 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1657 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010910286 นางสาวยภุาพร  กะตะศลิา 7 มิ.ย. 25621658 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010917448 นางสาวธญัญลกัษณ์  ดวงราช 17 มิ.ย. 25621659 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910014 นางสาวกมลชนก  พรหมรินทร์ 7 มิ.ย. 25621660 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910043 นางสาวขนิษฐา  สมฤาชา 7 มิ.ย. 25621661 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910061 นายจริครินทร์  เทพยหุะ 7 มิ.ย. 25621662 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910073 นายเจตพงษ์  ขนัธ์วรวงศ์ 7 มิ.ย. 25621663 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910112 นายทกัษ์ดนยั  ตะโกสี 7 มิ.ย. 25621664 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910116 นางสาวทภิาพร  นิยมพงษ์ 7 มิ.ย. 25621665 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910126 นางสาวธมนวรรณ  จรัสแสง 17 มิ.ย. 25621666 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910136 นางสาวธิรดา  ศรีละว้า 7 มิ.ย. 25621667 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910139 นายนพณฐั  ฤทธิศาสตร์ 7 มิ.ย. 25621668 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910161 นางสาวนิศารัตน์  มลูต้น 7 มิ.ย. 25621669 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910164 นางสาวนชุวณา  จนัทร์อ่อน 7 มิ.ย. 25621670 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910179 นางสาวปรวีร์  สขุสง่า 7 มิ.ย. 25621671 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910183 นางสาวปรียวรรณ  วรรณคํา 7 มิ.ย. 25621672 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910193 นางสาวปาริตา  มองบุญ 7 มิ.ย. 25621673 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910212 นายพนัธกาล  นามวชิยั 7 มิ.ย. 25621674 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910214 นางสาวพิชชาภรณ์  สนุสิน 7 มิ.ย. 25621675 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910220 นายพิชยั  อําพนัทอง 7 มิ.ย. 25621676 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910246 นางสาวมาริสา  ลาดนอก 7 มิ.ย. 25621677 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910272 นางสาววชิรญาณ์  ภตูลุา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1678 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910282 นางสาววรัญญา  นิมพิศทุธิ 17 มิ.ย. 25621679 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910318 นางสาวสติยา  แสนคํา 7 มิ.ย. 25621680 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910320 นายสมชาย  สมทรัพย์สิน 7 มิ.ย. 25621681 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910340 นายสทุธิพงษ์  พงษ์ไตรรัตน์ 7 มิ.ย. 25621682 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910382 นางสาวอรอมุา  หงษาวสุรัตน์ธาดา 7 มิ.ย. 25621683 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910393 นางสาวอารียา  ไชยวงค์ 7 มิ.ย. 25621684 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910396 นางสาวอินทอุร  ยศยงิ 7 มิ.ย. 25621685 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910403 นางสาวกชวรรณ  หอมกลนิ 7 มิ.ย. 25621686 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910416 นายปิยภทัร์  ภขูน 7 มิ.ย. 25621687 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910417 นางสาวพรรณฤดี  อินภวูงษ์ 17 มิ.ย. 25621688 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910425 นายวฒันะ  เจริญยงิ 7 มิ.ย. 25621689 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910426 นางสาวสกุลรัตน์  พรมลบั 7 มิ.ย. 25621690 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910427 นางสาวสพุตัรา  พรมแสน 7 มิ.ย. 25621691 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910436 นางสาวกรรณิการ์  จําปาโพธิ 7 มิ.ย. 25621692 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910437 นางสาวกญัญา  นิสยัพราหม 7 มิ.ย. 25621693 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910447 นางสาวคณิตณิ  อปัมะโห 7 มิ.ย. 25621694 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910453 นางสาวจฑุารัตน์  พุ่มจีน 7 มิ.ย. 25621695 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910455 นางสาวเจนจิรา  กองลนั 7 มิ.ย. 25621696 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910456 นางสาวเจนจิรา  เกตใุส 7 มิ.ย. 25621697 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910457 นางสาวเจนจิรา  พนัเงิน 7 มิ.ย. 25621698 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910471 นางสาวณตัริตา  เตือนขนุทด 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1699 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910473 นายเทพกร  เพียรโคตร 7 มิ.ย. 25621700 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910482 นางสาวนิลาวลัย์  สินทร 7 มิ.ย. 25621701 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910492 นางสาวประภาศิริ  ตงัโชคธนนนัท์ 7 มิ.ย. 25621702 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910493 นางสาวประภาสินี  เชือดี 7 มิ.ย. 25621703 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910502 นางสาวเพชรดา  กรรณิกา 7 มิ.ย. 25621704 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910508 นายมานิจ  มานิสสรณ์ 7 มิ.ย. 25621705 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910510 นางสาวรัชนีกร  สวา่งทิพย์ 7 มิ.ย. 25621706 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910511 นายฤทธิพล  อตุลิา 7 มิ.ย. 25621707 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910512 นางสาววรรณภา  โพธิแก้ว 7 มิ.ย. 25621708 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910516 นายวรัท  ศกุรียพงศ์ 7 มิ.ย. 25621709 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910519 นางสาววนัวสิา  ดีประเสริฐ 7 มิ.ย. 25621710 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910525 นางสาววิสสตุา  วฒันานนท์ 7 มิ.ย. 25621711 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910527 นางสาวศตาย ุ จกัรธํารงค์ 7 มิ.ย. 25621712 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910528 นายศรัณย์  แพทย์สนัเทียะ 7 มิ.ย. 25621713 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910530 นางสาวศกุญัญา  วารีบอ่ 7 มิ.ย. 25621714 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910535 นางสาวสิรินาถ  กุนดา 7 มิ.ย. 25621715 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910536 นางสาวสิริวิภา  สีชมชยั 7 มิ.ย. 25621716 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910543 นางสาวสมิุนตรา  สงัข์ฤทธิ 7 มิ.ย. 25621717 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910544 นางสาวสวุนนัท์  ดาทอง 7 มิ.ย. 25621718 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910549 นางสาวอญัธิกา  สายนรา 7 มิ.ย. 25621719 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910555 นางสาวกานต์รวี  ทวลิา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1720 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910569 นายนิธิ  เฟืองฟนูวกิจ 7 มิ.ย. 25621721 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910591 นางสาวรวพิร  เหลงิ 7 มิ.ย. 25621722 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010910592 นางสาวสภุาดา  ภหูลวง 7 มิ.ย. 25621723 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914588 นางสาวประภาพร  โสตะพราหมณ์ 7 มิ.ย. 25621724 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914685 นางสาวมณัลิกา  ทบบดิ 7 มิ.ย. 25621725 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916553 นางสาวดาราพรรณ  สอดส่องกฤษ 7 มิ.ย. 25621726 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916673 นางสาวนนัทวนั  นนัทราทิพย์ 7 มิ.ย. 25621727 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917691 นางสาวณฐัธิชา  เขือนแก้ว 17 มิ.ย. 25621728 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920373 นางสาวธนินธร  เด่นวฒันา 7 มิ.ย. 25621729 คณะการบญัชีและการจดัการ การตลาด ปริญญาตรี ระบบปกติ 59010910529 นายศตวรรษ  โพลพนันา 7 มิ.ย. 25621730 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010913551 นางสาวทกัษพร  สจัจา 7 มิ.ย. 25621731 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010914674 นายทวิตัถ์  หอมเย็น 7 มิ.ย. 25621732 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010914180 นางสาวศริิลกัษณ์  สิทธิแพทย์ 7 มิ.ย. 25621733 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010914194 นางสาวสจิุตรา  ดรุณพนัธ์ 7 มิ.ย. 25621734 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010914227 นางสาวอนสุา  อินทร์สอน 7 มิ.ย. 25621735 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010914238 นางสาวอริยา  เภาโพธิ 7 มิ.ย. 25621736 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010914244 นางสาวอาภาพร  อํายงัพเนา 7 มิ.ย. 25621737 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010914315 นางสาวยลดา   กนัยาสนธิ 7 มิ.ย. 25621738 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010914321 นางสาวศริิมา   มิเถาวลัย์ 7 มิ.ย. 25621739 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010914349 นางสาวนฐัชา  เวฬวุนารักษ์ 7 มิ.ย. 25621740 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010918211 นางสาวทศัวรรณ   ยืนหยดัชยั 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1741 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010911665 นางสาวรุ่งธิดา  ไชยสริุนทร์ 7 มิ.ย. 25621742 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912283 นางสาวสวุนนัท์  กลุอาจศรี 7 มิ.ย. 25621743 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914032 นางสาวกลัยารัตน์  เหลา 7 มิ.ย. 25621744 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914042 นางสาวนวยิา  ธิมะเณย์ 7 มิ.ย. 25621745 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914051 นายขจร  ชยัสอน 7 มิ.ย. 25621746 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914056 นางสาวขวญัฤทยั  ตรีศาสตร์ 7 มิ.ย. 25621747 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914097 นางสาวเจนจิรา  สวิกลาง 7 มิ.ย. 25621748 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914132 นางสาวชตุวิรรณ  มหาวงศ์ 7 มิ.ย. 25621749 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914150 นางสาวณิชกานต์  ภิรมย์กิจ 7 มิ.ย. 25621750 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914169 นายธนพงษ์  จนัทนิมาธร 7 มิ.ย. 25621751 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914172 นางสาวธนชัญา  แสงชยั 7 มิ.ย. 25621752 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914177 นายธรณินทร์  นวลคําสิงห์ 7 มิ.ย. 25621753 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914182 นางสาวธญัมาศ  เอกวบิลูย์ 7 มิ.ย. 25621754 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914233 นางสาวบุศรินทร์  นวลองึ 7 มิ.ย. 25621755 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914244 นางสาวปญิชญา  สิทธิกรเมธากลุ 7 มิ.ย. 25621756 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914248 นางสาวปณิดา  คตุมาสนูย์ 7 มิ.ย. 25621757 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914257 นางสาวประภาพร  เฉลียวพงค์ 7 มิ.ย. 25621758 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914260 นางสาวปรัชญา  สินคํา 7 มิ.ย. 25621759 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914306 นายพิเจตน์  โคตรพรม 7 มิ.ย. 25621760 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914320 นางสาวเพียงรวี  กงิกรดกลาง 7 มิ.ย. 25621761 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914338 นางสาวมณัฑนา  แก้วทา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1762 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914339 นางสาวมสัยา  ศรีหานาด 7 มิ.ย. 25621763 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914349 นางสาวรังสิมา  อรัญหล้า 7 มิ.ย. 25621764 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914367 นางสาวฤทยัรัตน์  แสนสุข 7 มิ.ย. 25621765 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914368 นางสาวลลิตา  จิตสวา 7 มิ.ย. 25621766 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914373 นางสาวลดัดา  แก้วเนตร 7 มิ.ย. 25621767 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914377 นายวงศกร  พระใหม่งาม 7 มิ.ย. 25621768 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914383 นายวรวฒิุ  แสงสนุานนท์ 7 มิ.ย. 25621769 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914386 นางสาววรางคณา  คําหาร 7 มิ.ย. 25621770 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914400 นางสาววนัวสิาข์  อ่างคํา 7 มิ.ย. 25621771 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914417 นายปกรณ์วิชญ์  บตุทะจนั 17 มิ.ย. 25621772 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914428 นางสาวศรินยา  คามวลัย์ 7 มิ.ย. 25621773 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914430 นางสาวศศนิา  ปาปะไพ 7 มิ.ย. 25621774 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914432 นางสาวศศวิมิล  คําแก้ว 7 มิ.ย. 25621775 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914450 นางสาวศภุกานต์  วงษ์ละคร 7 มิ.ย. 25621776 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914472 นายสิทธิพงษ์  โมรารัตน์ 7 มิ.ย. 25621777 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914535 นางสาวโสภิตา  โยธานนัต์ 7 มิ.ย. 25621778 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914563 นางสาวอญัชนา  โมระพฒัน์ 7 มิ.ย. 25621779 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914564 นางสาวอญัชลี  ลามนอก 7 มิ.ย. 25621780 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914575 นางสาวอบุลศิริ  จรโพธิ 7 มิ.ย. 25621781 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914576 นางสาวอไุรพร  แก้วพิม 7 มิ.ย. 25621782 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914587 นางสาวนิศากรณ์  ผาภธูร 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1783 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914590 นางสาวเมษา  แก้วหล่อน 7 มิ.ย. 25621784 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914601 นางสาวอทิตยา  เทียมทอง 7 มิ.ย. 25621785 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914614 นางสาวสภุาภรณ์  เวชกามา 17 มิ.ย. 25621786 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914620 นางสาวกรกฤตยิา  เจริญยศ 7 มิ.ย. 25621787 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914644 นางสาวชลธิชา  เตาะอ้น 7 มิ.ย. 25621788 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914652 นายณฐัพงษ์  การรัมย์ 7 มิ.ย. 25621789 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914660 นางสาวธญัวรัตน์  พฤกษชาติ 7 มิ.ย. 25621790 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914683 นางสาวพทุธิดา  อุตสาห์รัมย์ 7 มิ.ย. 25621791 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914687 นางสาวมทุติา  โคตรชมภู 7 มิ.ย. 25621792 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914696 นางสาวศริิพร  ถิตย์จรุง 7 มิ.ย. 25621793 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914703 นางสาวสาวิตรี  ระย้าศิลป์ 7 มิ.ย. 25621794 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914706 นางสาวศโรธร  ประทาน 7 มิ.ย. 25621795 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914716 นางสาวอรยา  ขนุศรี 7 มิ.ย. 25621796 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914723 นางสาวโอลิมปิค  สมชือ 7 มิ.ย. 25621797 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914742 นางสาวปวีณา  หมนืทวิ 7 มิ.ย. 25621798 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010914748 นางสาวแพรวนภา  สาระออน 7 มิ.ย. 25621799 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918375 นางสาวพรพิมล  คณุความดี 7 มิ.ย. 25621800 คณะการบญัชีและการจดัการ การบริหารการเงิน ปริญญาตรี ระบบปกติ 60010914329 นางสาวสดุารัตน์  สาระถี 7 มิ.ย. 25621801 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010912645 นายธนพล  บวัเผือน 7 มิ.ย. 25621802 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912505 นางสาวกนกพร  จําปาแพง 7 มิ.ย. 25621803 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912507 นางสาวกฤตญา  วงศ์สทุธิรัตน์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1804 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912522 นางสาวกาญจนา  เพ็งแจ่ม 7 มิ.ย. 25621805 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912542 นางสาวขนิษฐา  กลางบรัุมย์ 7 มิ.ย. 25621806 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912575 นางสาวฐิตมิา  ขาวพา 7 มิ.ย. 25621807 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912581 นายณฐัพงษ์  หอมสมบตัิ 7 มิ.ย. 25621808 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912617 นางสาวนฤทยั  กลอนกระโทก 7 มิ.ย. 25621809 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912629 นางสาวนําฝน  มงุคณุ 7 มิ.ย. 25621810 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912633 นายนิรุทธ์  ตรีพงษ์ 7 มิ.ย. 25621811 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912652 นายปริเวช  ภมิูการีย์ 7 มิ.ย. 25621812 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912653 นายปวเรศ  ซองเหล็กนอก 7 มิ.ย. 25621813 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912655 นายปัณณวฒัน์  บุรุษภกัดี 7 มิ.ย. 25621814 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912660 นายปิยะ  สอาดดี 7 มิ.ย. 25621815 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912678 นางสาวพิมภาวรรณ  จนัทร์จะบวก 7 มิ.ย. 25621816 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912714 นายวรภทัร  หมนับรรจง 7 มิ.ย. 25621817 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912716 นางสาววราพร  มนัศรีจนัทร์ 7 มิ.ย. 25621818 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912718 นางสาววริศรา  ณ สงขลา 7 มิ.ย. 25621819 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912724 นายวทิยา  แสนศรี 7 มิ.ย. 25621820 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912734 นายศกัดสิิทธิ  รักไร่ 7 มิ.ย. 25621821 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912744 นายศิริศาสตร์  สขุสมัพนัธ์ 7 มิ.ย. 25621822 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912746 นายศปุกร  สวุรรณธานี 7 มิ.ย. 25621823 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912762 นางสาวสจิุตรา  วงัหอม 7 มิ.ย. 25621824 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912773 นางสาวสพุรรษา  ทองกณัหา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1825 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912783 นายอนนัต์  สมัพนัธ์ 7 มิ.ย. 25621826 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912795 นางสาวอรปรีญา  ศรีลาปลา 7 มิ.ย. 25621827 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912797 นายอรรถพล  พร้อมพรัง 7 มิ.ย. 25621828 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912802 นายอานนัท์  สมทรัพย์ 7 มิ.ย. 25621829 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912803 นางสาวอารีญา  ศีลพนัธ์ 7 มิ.ย. 25621830 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912807 นางสาวอิงธุอร  อ้นบุง่ค้า 7 มิ.ย. 25621831 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912816 นายก้องภพ  เลิศสิริกนัยา 7 มิ.ย. 25621832 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912822 นายชตูระกลู  บุญบํารุง 7 มิ.ย. 25621833 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912823 นางสาวณฐักฤตา  เลิศวนา 7 มิ.ย. 25621834 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912841 นางสาวยภุาภรณ์  คําสวา่ง 7 มิ.ย. 25621835 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912843 นายราชพงศ์  สิงคเสลิต 7 มิ.ย. 25621836 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912852 นายอกุฤษฏ์  ศรีสขุ 17 มิ.ย. 25621837 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912860 นางสาวกาญจนาพร  รืนพจน์ 7 มิ.ย. 25621838 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912862 นายกิตตพิงษ์  ไชยอปุ 7 มิ.ย. 25621839 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912870 นางสาวจฑุาทพิย์  จนัทร์ทองหลาง 7 มิ.ย. 25621840 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912889 นางสาวนภาพร  สนุทรชยั 7 มิ.ย. 25621841 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912896 นายปรเมษฐ  สขุวสิยั 7 มิ.ย. 25621842 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912897 นางสาวประภาภรณ์  ไชยเสนา 7 มิ.ย. 25621843 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912900 นางสาวพนิดา  ต้นจาน 7 มิ.ย. 25621844 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912909 นายพีรณฐั  โคตรทิพย์ 7 มิ.ย. 25621845 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912913 นายภควรรธก์  ไพรพงษ์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1846 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912914 นายภทัรพงษ์  พนัเทศ 7 มิ.ย. 25621847 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912915 นางสาวภทัราพร  สิงห์คง 7 มิ.ย. 25621848 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912917 นางสาวภาณมุาส  ทินเพ็ง 7 มิ.ย. 25621849 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912936 นางสาวสาธิกา  คําแสนกุล 7 มิ.ย. 25621850 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912940 นางสาววชิราภรณ์  อนชุน 7 มิ.ย. 25621851 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912953 นายธนพล  แก้วธรรม 7 มิ.ย. 25621852 คณะการบญัชีและการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010912960 นายพิทยา   โคตรโสภา 7 มิ.ย. 25621853 คณะการบญัชีและการจดัการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916019 นางสาวนทัมล  เหล่าจมู 7 มิ.ย. 25621854 คณะการบญัชีและการจดัการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916021 นางสาวประภาพรรณ  อินธิสาร 7 มิ.ย. 25621855 คณะการบญัชีและการจดัการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916023 นางสาวพรทพิย์  บ่วงรัมย์ 7 มิ.ย. 25621856 คณะการบญัชีและการจดัการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916048 นางสาวสพุรรณี  นาสมตรอง 7 มิ.ย. 25621857 คณะการบญัชีและการจดัการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916050 นายอรรฆพล  ศรีเรือง 7 มิ.ย. 25621858 คณะการบญัชีและการจดัการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916055 นางสาวขวญัฟ้า  ไชยนิด 7 มิ.ย. 25621859 คณะการบญัชีและการจดัการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916058 นางสาวปริยฉตัร  วนัชยั 7 มิ.ย. 25621860 คณะการบญัชีและการจดัการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916059 นางสาวปานตะวนั  ประจนัตะเสน 7 มิ.ย. 25621861 คณะการบญัชีและการจดัการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916060 นางสาวพิชญาภา  ปากอตุสาห์ 7 มิ.ย. 25621862 คณะการบญัชีและการจดัการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916064 นายปพนน์ศรณ์  สวิสําแดงเดช 7 มิ.ย. 25621863 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010916787 นางสาวศศธิร   ทองทพัไทย 7 มิ.ย. 25621864 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916503 นางสาวกรกนก  มงคลเพ็ญ 7 มิ.ย. 25621865 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916506 นายกนัต์กมล  สหพาณิชย์กลุ 7 มิ.ย. 25621866 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916538 นางสาวชญัญา  ไชยมาตร 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1867 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916545 นางสาวณฐัธิดา  โยธะชยั 7 มิ.ย. 25621868 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916573 นางสาวนําฝน  อินทนนท์ 7 มิ.ย. 25621869 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916578 นางสาวนชุศรา  เพมิแก้ว 7 มิ.ย. 25621870 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916579 นางสาวบุษยรัตน์  สร้อยสระคู 7 มิ.ย. 25621871 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916580 นางสาวประภาพร  พรรณพราว 7 มิ.ย. 25621872 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916594 นางสาวภคัจิรา  พรรณพราว 7 มิ.ย. 25621873 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916595 นางสาวภทัราพร  รูปเหมาะ 7 มิ.ย. 25621874 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916601 นางสาวมนสัญา  ปริวรรณ 7 มิ.ย. 25621875 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916604 นางสาวรัตนาวดี  วงค์ประสงค์ 7 มิ.ย. 25621876 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916636 นางสาวเสาวรส  ลีตระกลู 7 มิ.ย. 25621877 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916640 นางสาวอภิญญา  ไชยรา 7 มิ.ย. 25621878 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916657 นางสาวกนกวรรณ  ร่วมสําโรง 7 มิ.ย. 25621879 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916662 นายชนาธิป  กลัยาลงั 7 มิ.ย. 25621880 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916672 นางสาวนฐัริกา  แปงชมุสืบ 7 มิ.ย. 25621881 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916674 นางสาวนิตยา  ภยูอดเพ็ชร 7 มิ.ย. 25621882 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916680 นางสาวมาริณี  ศริิโอด 7 มิ.ย. 25621883 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916684 นางสาวรุ้งลาวลัย์  เจริญผล 7 มิ.ย. 25621884 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916685 นายศิริพงศ์  เจียมศรีกลุ 7 มิ.ย. 25621885 คณะการบญัชีและการจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916703 นางสาวสปุระภา  ปัทถาพงษ์ 7 มิ.ย. 25621886 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 57010971107 นางสาวจิราพร  ทองมี 7 มิ.ย. 25621887 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 57010971604 นางสาวภาวิณี  ศรีทํานา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1888 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 58010971601 นางสาวกรรณิการ์  ภูกาบเพชร 7 มิ.ย. 25621889 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010971105 นางสาวนริสา  แสดคง 7 มิ.ย. 25621890 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010971111 นางสาวรักชนก  พลเรือง 7 มิ.ย. 25621891 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010971119 นางสาววราภรณ์  สินทะแสน 7 มิ.ย. 25621892 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010971121 นางสาววรารัตน์  ประกอบสฃุ 7 มิ.ย. 25621893 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010971160 นางสาวกศัมาภรณ์  กาฬวนันา 7 มิ.ย. 25621894 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010971195 นางสาวนภาพรรณ  โภคะมาตย์ 7 มิ.ย. 25621895 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010971616 นางสาวกิตติยา  นนัทวี 7 มิ.ย. 25621896 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010971619 นางสาวชนม์นิภา  ขิปวตัร 7 มิ.ย. 25621897 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59010971621 นายเข็มทอง  ปะตติานงั 7 มิ.ย. 25621898 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010917772 นางสาวจิราภา  เกรินสระน้อย 7 มิ.ย. 25621899 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010917152 นางสาวอมรรัตน์  พรมวงค์ 7 มิ.ย. 25621900 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010917432 นายธนพงษ์  มลูสุวรรณ 7 มิ.ย. 25621901 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010917884 นางสาวสกุญัญา  เพียผิว 7 มิ.ย. 25621902 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010918264 นางสาวนนัทยิา   โภชนะ 7 มิ.ย. 25621903 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010918605 นายชนิวตัร  ไวแสน 7 มิ.ย. 25621904 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010918780 นางสาวสจิุตรา  สิงห์เสนา 7 มิ.ย. 25621905 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010916568 นางสาวนรีกระจ่าง  ไชยะนาม 7 มิ.ย. 25621906 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917008 นายกล้าณรงค์  นนตบุตร 7 มิ.ย. 25621907 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917065 นางสาวกนกวรรณ  เบ็ญจะขนัธ์ 7 มิ.ย. 25621908 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917084 นางสาวกมลมาศ  แสงคําไพ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1909 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917099 นางสาวกรกมล  เกษราช 7 มิ.ย. 25621910 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917103 นางสาวกรรณิกา  ห้าวหาญ 7 มิ.ย. 25621911 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917117 นางสาวกฤตจฑุา  จนัตะนี 7 มิ.ย. 25621912 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917140 นายกล้าณรงค์  คณะวาปี 7 มิ.ย. 25621913 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917151 นางสาวกญัญาณี  บุญโท 7 มิ.ย. 25621914 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917193 นางสาวกาญจนา  สนัทาลนุยั 7 มิ.ย. 25621915 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917198 นางสาวกาญจนา  กงิโก้ 7 มิ.ย. 25621916 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917201 นางสาวกาญจนา  แซพ่วั 7 มิ.ย. 25621917 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917203 นางสาวกาญจนา  พระสีเหลือง 7 มิ.ย. 25621918 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917210 นางสาวกาญจนาพร  วอทอง 7 มิ.ย. 25621919 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917213 นางสาวกาญจนาพร  ไชยรา 7 มิ.ย. 25621920 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917222 นางสาวกานต์พิชชา  ซ้ายขวา 7 มิ.ย. 25621921 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917226 นางสาวกงิกาญจน์  เดชฤาษี 7 มิ.ย. 25621922 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917281 นางสาวเกศสดุา  พรมประภาจิตร 7 มิ.ย. 25621923 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917331 นายจรัลชยั  ประกาศวฒุชิน 7 มิ.ย. 25621924 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917349 นางสาวจนัทร์จิรา  โคนาโล 7 มิ.ย. 25621925 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917377 นางสาวจิณตณา  กองสิงคณู 7 มิ.ย. 25621926 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917379 นางสาวจิดาภา  รัฐเสรี 7 มิ.ย. 25621927 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917380 นางสาวจิตตราพรรณ  นาคครุฑ 7 มิ.ย. 25621928 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917381 นางสาวจิตตรีขวญั  แขวงภเูขียว 7 มิ.ย. 25621929 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917383 นางสาวจิตรดา  สีเขียว 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1930 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917385 นางสาวจิตรลดา  ชนะสะแบง 7 มิ.ย. 25621931 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917390 นางสาวจินดารัตน์  วชิยัผิน 7 มิ.ย. 25621932 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917417 นางสาวจิราพร  วงฤทธิ 7 มิ.ย. 25621933 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917421 นางสาวจิราพร  พินิจมนตรี 7 มิ.ย. 25621934 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917422 นางสาวจิราพนัธ์  ยางคํา 7 มิ.ย. 25621935 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917429 นางสาวจิราภรณ์  วรศรี 7 มิ.ย. 25621936 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917459 นางสาวจฑุาทพิย์  ร่วมเหมาะ 7 มิ.ย. 25621937 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917502 นางสาวเจนจิรา  สมปอง 7 มิ.ย. 25621938 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917511 นางสาวเจษฏาภรณ์  ขนุทอง 7 มิ.ย. 25621939 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917528 นางสาวชญานิน  ทองคํา 7 มิ.ย. 25621940 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917536 นายชนน  ศลิปะ 7 มิ.ย. 25621941 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917546 นางสาวชนิกานต์  ทองดา 7 มิ.ย. 25621942 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917547 นางสาวชนิกานต์  รักษาภกัดี 7 มิ.ย. 25621943 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917548 นางสาวชนิดาภา  ดีอนักอง 7 มิ.ย. 25621944 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917549 นางสาวชนิตา  ศิริเวช 7 มิ.ย. 25621945 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917560 นางสาวชลธิชา  ปัดถามา 7 มิ.ย. 25621946 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917572 นายชโลธร  เรือนริน 7 มิ.ย. 25621947 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917619 นางสาวญาณิศา  จนัทร์ฉาย 7 มิ.ย. 25621948 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917626 นางสาวฐาปนี  โชตบิตุร 7 มิ.ย. 25621949 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917637 นางสาวฐิตนินัท์  บุษบงก์ 7 มิ.ย. 25621950 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917638 นางสาวฐิตนินัท์  เอียมสะอาด 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1951 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917645 นางสาวฐิตมิา  ไปไหน 7 มิ.ย. 25621952 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917678 นางสาวณฐัชยา  สมคําพี 7 มิ.ย. 25621953 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917695 นางสาวณฐัธิดา  กบัรัมย์ 7 มิ.ย. 25621954 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917697 นางสาวณฐัธิดา  ธีระเดชพิริยะ 7 มิ.ย. 25621955 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917705 นางสาวณฐัพร  จนัทร์เกษ 7 มิ.ย. 25621956 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917710 นางสาวณฐัภรณ์  ศรีสรรค์ 7 มิ.ย. 25621957 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917748 นางสาวดรุณี  ดานําคํา 7 มิ.ย. 25621958 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917754 นางสาวดวงใจ  สิงห์โคตร 7 มิ.ย. 25621959 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917780 นายตะวนั  สีทาแก 7 มิ.ย. 25621960 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917808 นางสาวทศันีย์  สานารินทร์ 7 มิ.ย. 25621961 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917811 นางสาวทติตมิา  โยธาธรรม 7 มิ.ย. 25621962 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917834 นายธนภมิู  โคตรบรรเทา 7 มิ.ย. 25621963 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917836 นายธนวฒัน์  คงนอก 7 มิ.ย. 25621964 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917848 นายธนาธิป  แจ่มใส 7 มิ.ย. 25621965 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917869 นางสาวธญัญรัตน์  ทองเทพ 7 มิ.ย. 25621966 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917874 นายธญัญะ  กริชกําจร 7 มิ.ย. 25621967 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917881 นางสาวธญัญาลกัษณ์  สงกลาง 7 มิ.ย. 25621968 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917923 นางสาวธีรพร  ภาษี 7 มิ.ย. 25621969 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917930 นางสาวนงคราญ  เสามกุดา 7 มิ.ย. 25621970 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917973 นางสาวนฤมล  แสนพนัธุ์ศริิ 7 มิ.ย. 25621971 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010917996 นางสาวนดัดา  บุญกว้าง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1972 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918023 นางสาวนิจวภิา  โคทนา 7 มิ.ย. 25621973 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918040 นางสาวนิตยาพร  มรรครมย์ 7 มิ.ย. 25621974 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918046 นางสาวนิพาพรรณ  แพงวงษ์ 7 มิ.ย. 25621975 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918112 นางสาวบุญพิพฒัน์  ประสิทธินอก 7 มิ.ย. 25621976 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918131 นางสาวเบญจพร  ทุม่จนัทรไตร 7 มิ.ย. 25621977 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918157 นางสาวปณิชา  รพีพฒันา 7 มิ.ย. 25621978 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918191 นางสาวประภสัสร  สบายวงษ์ 7 มิ.ย. 25621979 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918226 นางสาวปรียาภรณ์  มาลยั 7 มิ.ย. 25621980 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918242 นางสาวปวีณา  จําปา 7 มิ.ย. 25621981 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918274 นางสาวปินมนสั  อุปพงษ์ 7 มิ.ย. 25621982 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918296 นางสาวปิยะธิดา  สนนัเอือ 7 มิ.ย. 25621983 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918319 นางสาวผกามาศ  ชิณบุตร 7 มิ.ย. 25621984 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918331 นางสาวพนิดา  ทองดา่นเหนือ 7 มิ.ย. 25621985 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918350 นางสาวพรนภา  ทนัโหศกัดิ 7 มิ.ย. 25621986 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918366 นางสาวปภชัญา  ชมจนัทร์ 7 มิ.ย. 25621987 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918394 นางสาวพรวมิล  มลูตะกร 7 มิ.ย. 25621988 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918400 นายพร้อมพงศ์  อ่อนประทมุ 7 มิ.ย. 25621989 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918424 นางสาวพชัราภรณ์  แสนบุญ 7 มิ.ย. 25621990 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918430 นางสาวพชัรินทร์  ขอเหนียวกลาง 7 มิ.ย. 25621991 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918448 นางสาวพฒัณิยา  วงศ์สวาสดิ 7 มิ.ย. 25621992 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918453 นางสาวพทัยา  หอมหล่ม 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา1993 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918454 นางสาวพนัธิตรา  วิชาสาร 7 มิ.ย. 25621994 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918464 นายพิจติร  น้อยเหล็กดี 7 มิ.ย. 25621995 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918465 นางสาวพิจิตรา  สมมาตย์ 7 มิ.ย. 25621996 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918471 นางสาวพิชญดา  ปะกิระตงั 7 มิ.ย. 25621997 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918506 นางสาวพิศมยั  ฝาชยัภมิู 7 มิ.ย. 25621998 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918535 นายไพรวลัย์  คําศรีทา 7 มิ.ย. 25621999 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918573 นางสาวภทัราภรณ์  บุญนํา 7 มิ.ย. 25622000 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918642 นางสาวมทัทระ  ชารินทร์ 7 มิ.ย. 25622001 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918654 นางสาวมาลิณี  เกษกมุศรี 7 มิ.ย. 25622002 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918657 นางสาวอญัธิกา  ประมายงั 7 มิ.ย. 25622003 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918663 นางสาวมกุดา  ปานเพชร 7 มิ.ย. 25622004 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918695 นางสาวยภุาพร  เหล็กเพชร 7 มิ.ย. 25622005 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918696 นางสาวยภุาพกัตร์  สนุนท์ชยั 7 มิ.ย. 25622006 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918709 นางสาวรมย์ธีรา  จําปา 7 มิ.ย. 25622007 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918711 นางสาวรวพิร  สวสัดปิระภา 7 มิ.ย. 25622008 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918712 นางสาวรววิรรณ  เชียรพิมาย 7 มิ.ย. 25622009 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918732 นางสาวรัชดา  ทิมินกลุ 7 มิ.ย. 25622010 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918745 นางสาวรัตตกิาล  สิงขรอาจ 7 มิ.ย. 25622011 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918778 นางสาวรุ่งนภา  แวดสนัเทียะ 7 มิ.ย. 25622012 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918790 นางสาวรุ่งอรุณ  เมนขนุทด 7 มิ.ย. 25622013 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918792 นายรุจิโรจน์  ซารัมย์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2014 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918800 นางสาวฤทยัรัตน์  เทียงผง 7 มิ.ย. 25622015 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918815 นางสาวลกัคณา  พิวชิยั 7 มิ.ย. 25622016 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918844 นางสาววรดา  บุตรนนั 7 มิ.ย. 25622017 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918862 นางสาววรรณวศิา  จนัทรัตน์ 7 มิ.ย. 25622018 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918877 นางสาววรัญญา  สตัย์ซอื 7 มิ.ย. 25622019 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918910 นางสาววรรณภา  ชินคํา 7 มิ.ย. 25622020 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918928 นางสาววลัวิภา  อดุตา 7 มิ.ย. 25622021 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918938 นางสาววาสนา  บํารุงเผ่า 7 มิ.ย. 25622022 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918941 นางสาววาสนา  อานภุาพ 7 มิ.ย. 25622023 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918942 นางสาววาสนา  พวงศรี 7 มิ.ย. 25622024 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918949 นางสาววิจติรา  ศรีสมบตัิ 7 มิ.ย. 25622025 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010918995 นายวสิทุธิ  ประทีปธนากร 7 มิ.ย. 25622026 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919011 นายศรธยา  ศรีเสมอ 7 มิ.ย. 25622027 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919073 นางสาวศริิขวญั  อินกลุ 7 มิ.ย. 25622028 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919081 นางสาวศริินนา  จนัรอง 7 มิ.ย. 25622029 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919087 นางสาวศริิพร  ประสมเพชร 7 มิ.ย. 25622030 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919100 นางสาวศริิรัตน์  แปน้ประโคน 7 มิ.ย. 25622031 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919101 นางสาวศริิรัตน์  กมุชาติ 7 มิ.ย. 25622032 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919103 นางสาวศริิรัตน์  ภดูอนโพธิ 7 มิ.ย. 25622033 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919134 นางสาวศริิวรรณ  ภงูามตา 7 มิ.ย. 25622034 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919147 นางสาวศภุกานต์  ถนิสีดา 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 98 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2035 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919152 นายศภุณฐั  ศรีภา 7 มิ.ย. 25622036 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919164 นางสาวศภุาภร  ศรีหารัตน์ 7 มิ.ย. 25622037 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919228 นายสิทธิศกัด ิ ปากเมย 7 มิ.ย. 25622038 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919229 นางสาวสินจยั  อําไพ 7 มิ.ย. 25622039 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919241 นางสาวสิรินดา  ศรีขดัเค้า 7 มิ.ย. 25622040 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919260 นางสาวสิริวรรณ  คําเพชร 7 มิ.ย. 25622041 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919263 นายสิริวฒัน์  สมบตัมีิ 7 มิ.ย. 25622042 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919308 นางสาวสวรรยา  ไชยปัญญา 7 มิ.ย. 25622043 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919312 นางสาวสดุารัตน์  แก้วภกัดี 7 มิ.ย. 25622044 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919314 นางสาวสดุารัตน์  เพชรดง 7 มิ.ย. 25622045 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919329 นางสาวสทุธิตา  มหาชยั 7 มิ.ย. 25622046 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919333 นางสาวสทุธิลกัษ์  พนัธพฒัน์ 7 มิ.ย. 25622047 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919352 นางสาวสนุภา  ด้วงสูงเนิน 7 มิ.ย. 25622048 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919354 นางสาวสนุนัทา  สรุะท้าว 7 มิ.ย. 25622049 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919392 นางสาวสพุตัรา  วารีจนัทร์ 7 มิ.ย. 25622050 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919394 นางสาวสพุตัรา  ปฏิพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622051 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919414 นางสาวสภุาพร  ภู่เจริญ 7 มิ.ย. 25622052 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919425 นางสาวสภุาภรณ์  คําสวสัดิ 7 มิ.ย. 25622053 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919426 นางสาวสภุาภรณ์  พนัธ์คํา 7 มิ.ย. 25622054 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919459 นางสาวสลิุตา  จนัทีนอก 7 มิ.ย. 25622055 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919462 นางสาวสวุนนัท์  คําบงึกลาง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2056 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919463 นางสาวสวุนนัท์  อภยั 7 มิ.ย. 25622057 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919477 นางสาวเสาวภา  ชมุคํา 7 มิ.ย. 25622058 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919491 นางสาวหงษ์ฤดี  ภิรมณ์ชม 7 มิ.ย. 25622059 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919507 นางสาวอณิษฐา  สวุรรณกาโล 7 มิ.ย. 25622060 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919513 นางสาวอธิษฐาน  เพมิยินดี 7 มิ.ย. 25622061 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919516 นางสาวอนงค์ลกัษณ์  ยอดชรูด 7 มิ.ย. 25622062 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919545 นางสาวอภิญา  ขวญัทองห้าว 7 มิ.ย. 25622063 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919581 นางสาวอรทยั  แข็งขยนั 7 มิ.ย. 25622064 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919591 นางสาวอรพรรณ  อ้วนผิว 7 มิ.ย. 25622065 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919610 นางสาวอรศยา  ไทยทวี 7 มิ.ย. 25622066 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919612 นางสาวอรอนงค์  กงลา 7 มิ.ย. 25622067 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919628 นางสาวอรีรัตน์  แพงวงษ์ 7 มิ.ย. 25622068 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919658 นางสาวอญัพิลกัษณ์  หงษา 7 มิ.ย. 25622069 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919668 นางสาวอาภสัรา  โพนพฒุ 7 มิ.ย. 25622070 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919677 นางสาวอารย  เมาะระสี 7 มิ.ย. 25622071 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919679 นางสาวอารยา  นุ่มดี 7 มิ.ย. 25622072 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919702 นางสาวอําพร  หมืนเฮ้า 7 มิ.ย. 25622073 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919711 นางสาวอินธุอร  คุ้มสระพรม 7 มิ.ย. 25622074 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919715 นางสาวอิสริยาภรณ์  ศรีปัตตา 7 มิ.ย. 25622075 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919730 นางสาวเอือมพร  ศริิมา 7 มิ.ย. 25622076 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919737 นางสาวกรรณิการ์  เพ็งพิศ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2077 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919739 นางสาวกฤษณา  พลซา 7 มิ.ย. 25622078 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919740 นายก้องเกียรติ  เตือนใจยา 7 มิ.ย. 25622079 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919743 นางสาวกลัยา  คําภแูก้ว 7 มิ.ย. 25622080 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919747 นางสาวกสุมุา  สดุศรี 7 มิ.ย. 25622081 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919761 นางสาวชณฐัดา  วงศ์ไพศาลสิริกลุ 7 มิ.ย. 25622082 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919764 นางสาวชมพนูทุ  คงสขุ 7 มิ.ย. 25622083 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919765 นางสาวชลลดา  ทองศรี 7 มิ.ย. 25622084 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919767 นางสาวชลุติา  ชอบบญุ 7 มิ.ย. 25622085 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919769 นางสาวฌณฐัชา  ตรีเดช 7 มิ.ย. 25622086 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919772 นางสาวณฎัฐาภรณ์  บุญโยประการ 7 มิ.ย. 25622087 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919778 นางสาวณฐัณิชา  ตงัวานิชกพงษ์ 7 มิ.ย. 25622088 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919782 นางสาวณฐัมลย์  เณรชู 7 มิ.ย. 25622089 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919785 นางสาวณฐิัดา  ไชงาม 7 มิ.ย. 25622090 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919798 นางสาวธิดารัตน์  เคามนั 7 มิ.ย. 25622091 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919801 นางสาวนงนภสั  สากลวิทย์ 7 มิ.ย. 25622092 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919825 นางสาวปัทมา  คํานนท์ 7 มิ.ย. 25622093 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919835 นางสาวพรทพิย์  แก้วสีขาว 7 มิ.ย. 25622094 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919837 นางสาวพรพิมล  โคตพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622095 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919839 นางสาวพชัรินทร์  ทพัเทพเทวนิทร์ 7 มิ.ย. 25622096 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919851 นางสาวภทัราภรณ์  สทุาผา 7 มิ.ย. 25622097 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919857 นางสาวรติชา  เลิศพรทญากลุ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2098 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919861 นางสาวรัตตกิาล  โพธิชยัรัตน์ 7 มิ.ย. 25622099 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919869 นายวรวิทย์  เนียมหอม 7 มิ.ย. 25622100 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919873 นางสาววลยัพรรณ  มะโนรัตน์ 7 มิ.ย. 25622101 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919876 นายวนัชนะ  แสงนวน 7 มิ.ย. 25622102 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919888 นางสาวศศวิมิล  คําใจวงค์ 7 มิ.ย. 25622103 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919891 นางสาวศริิพร  บญุหมนั 7 มิ.ย. 25622104 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919901 นายศภุวชิญ์  จมูงคล 7 มิ.ย. 25622105 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919910 นางสาวสิโรธร  ต่างประโคน 7 มิ.ย. 25622106 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919916 นายสทุธิเดช  พวกแสน 7 มิ.ย. 25622107 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919922 นางสาวสนุนัทา  วเิศษชู 7 มิ.ย. 25622108 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919925 นางสาวสนิุตา  คํายา 7 มิ.ย. 25622109 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919928 นางสาวสพุตัรา  ปรากฏรัตน์ 7 มิ.ย. 25622110 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919934 นางสาวสภุาพร  รุกขชาติ 7 มิ.ย. 25622111 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919940 นายสวุพชัร  โภคาพาณิชย์ 7 มิ.ย. 25622112 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919942 นางสาวหทยัภทัร  ปานใหม่ 7 มิ.ย. 25622113 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919944 นางสาวอมรทพิย์  ทําดี 7 มิ.ย. 25622114 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919945 นางสาวอมรรัตน์  พลแสง 7 มิ.ย. 25622115 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919959 นางสาวอารียา  หาคลงั 7 มิ.ย. 25622116 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919966 นางสาวกลัยาณี  ชืนตา 7 มิ.ย. 25622117 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919973 นางสาวณฐัมล  คําภาโคก 7 มิ.ย. 25622118 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919975 นางสาวณิชาภทัร  จนัทร์เพ็ง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2119 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919983 นางสาวปฐมาพร  ไชยภมิู 7 มิ.ย. 25622120 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919989 นางสาวพิไลวรรณ  ปัญญารัตน์ 7 มิ.ย. 25622121 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919994 นางสาววราภรณ์  ต๊ะยา 7 มิ.ย. 25622122 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919997 นางสาววิภา  แหวนหล่อ 7 มิ.ย. 25622123 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920005 นางสาวสมุลวรรณ  คบัพวง 7 มิ.ย. 25622124 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920014 นางสาวกนกวรรณ  ภิญโญ 7 มิ.ย. 25622125 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920018 นางสาวกรวภิา  แสนปอ้ง 7 มิ.ย. 25622126 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920020 นางสาวกริยากร  สืบบุตร 7 มิ.ย. 25622127 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920025 นางสาวกนัย์สินี  เสาะสมบูรณ์ 7 มิ.ย. 25622128 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920027 นางสาวกลัยาณี  เครือแวงมล 7 มิ.ย. 25622129 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920033 นางสาวกาญจนาภรณ์  สระแก้ว 7 มิ.ย. 25622130 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920035 นายกิตตพิงษ์  นนัทวงศ์ 7 มิ.ย. 25622131 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920037 นางสาวกิตติมา  พนมสินธุ์ 7 มิ.ย. 25622132 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920046 นางสาวเกศกนก  จนัทบุตร 7 มิ.ย. 25622133 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920055 นางสาวจนัทร์หอม  ร่องตอง 7 มิ.ย. 25622134 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920057 นางสาวจารวี  ร่วมธรรม 7 มิ.ย. 25622135 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920064 นางสาวจิราลกัษณ์  อ่างคํา 7 มิ.ย. 25622136 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920065 นางสาวจิราวรรณ  ชาวประสา 7 มิ.ย. 25622137 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920085 นายโชคธชยั  สิมหาบตุร 7 มิ.ย. 25622138 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920090 นางสาวณฐักมล  จิตรมา 7 มิ.ย. 25622139 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920092 นางสาวณฐักิตต ิ ศิริอามาตย์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2140 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920099 นางสาวตวงรัตน์  รัตนพินิจ 7 มิ.ย. 25622141 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920106 นางสาวทพิวรรณ  กหุลาบ 7 มิ.ย. 25622142 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920112 นางสาวธญัญรัตน์  คําแสน 7 มิ.ย. 25622143 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920118 นางสาวธนัยธรณ์  สมอ้าง 7 มิ.ย. 25622144 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920119 นางสาวธนัยากร  แข็งขนั 7 มิ.ย. 25622145 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920135 นายนิธิพชัญ์  กิจเจริญสิน 7 มิ.ย. 25622146 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920148 นางสาวบณัฑติา  ทาวนัละ 7 มิ.ย. 25622147 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920149 นางสาวบุณยนชุ  เก่งนอก 7 มิ.ย. 25622148 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920154 นางสาวปรารถนา  กระจายภกัดี 7 มิ.ย. 25622149 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920159 นางสาวปิยะนชุ  แก้วอาษา 7 มิ.ย. 25622150 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920162 นางสาวผกามาศ  พนัโชติ 7 มิ.ย. 25622151 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920167 นางสาวพรพรหม  ภอูา่ว 7 มิ.ย. 25622152 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920168 นางสาวพรพิมล  บุญเทียม 7 มิ.ย. 25622153 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920169 นายพสธร  สายตรง 7 มิ.ย. 25622154 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920170 นางสาวพกัตร์พิไล  แก้วกลัยา 7 มิ.ย. 25622155 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920174 นางสาวพิมพ์นภา  พนัคํา 17 มิ.ย. 25622156 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920182 นางสาวภริษา  ประกอบศกัดิ 7 มิ.ย. 25622157 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920187 นางสาวภทัราดา  วงค์ศกัดิ 7 มิ.ย. 25622158 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920196 นางสาวเมณิกา  รอบคอบ 7 มิ.ย. 25622159 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920197 นางสาวเมษยา  ช่วงโชติ 7 มิ.ย. 25622160 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920201 นางสาวรสสุคนธ์  ชืนตา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2161 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920206 นางสาวรัตนพร  แสงตนัชยั 7 มิ.ย. 25622162 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920212 นางสาวลลิตา  ลาดเงิน 7 มิ.ย. 25622163 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920214 นางสาวกญัญาณฐั  วรจติร 7 มิ.ย. 25622164 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920219 นายวรรณชาต ิ แสนพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622165 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920221 นายวรเดช  วเิศษเพ็ง 7 มิ.ย. 25622166 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920222 นางสาววราพร  สีกา 7 มิ.ย. 25622167 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920227 นายวชัระ  ปทมุพร 7 มิ.ย. 25622168 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920230 นางสาววนัวสิาข์  ไชยโยธิน 7 มิ.ย. 25622169 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920231 นางสาววาทิศพร  ปรีพลู 7 มิ.ย. 25622170 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920238 นางสาววิภาวี  หวินสนัเทียะ 7 มิ.ย. 25622171 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920244 นางสาวศศปิรียา  วิชาพล 7 มิ.ย. 25622172 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920255 นางสาวศริิรัตน์  ทพิพชิยั 7 มิ.ย. 25622173 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920261 นางสาวศภุนิดา  ยอดนครจง 7 มิ.ย. 25622174 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920263 นางสาวศภุาพิชญ์  โพธิสวา่ง 7 มิ.ย. 25622175 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920266 นางสาวสโรชา  พนัธ์ลา 7 มิ.ย. 25622176 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920288 นางสาวสนุนัทินี  ภคูรองทุง่ 7 มิ.ย. 25622177 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920295 นางสาวสภุาวดี  เหล่าสกัสาม 7 มิ.ย. 25622178 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920297 นางสาวสภุาวดี  เทียนธานี 7 มิ.ย. 25622179 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920300 นางสาวสรีุพร  กลุวเิศษ 7 มิ.ย. 25622180 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920314 นางสาวอรทยั  สมอหมอบ 7 มิ.ย. 25622181 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920324 นางสาวองัคณา  แอแป 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2182 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920330 นางสาวอารีรัตน์  แสงไชยา 7 มิ.ย. 25622183 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920333 นางสาวอษุณีย์  แสงไชยา 7 มิ.ย. 25622184 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920336 นางสาวกมลรัตน์  ทาขลีุ 7 มิ.ย. 25622185 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920337 นางสาวกรกนก  ยิมแย้ม 7 มิ.ย. 25622186 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920338 นางสาวกฤติพร  อดุมธนะบริบรูณ์ 7 มิ.ย. 25622187 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920342 นายกิดาการ  หาญปราบ 7 มิ.ย. 25622188 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920360 นางสาวธนชันนัท์  เสนาพรม 7 มิ.ย. 25622189 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920364 นางสาวณฐักลุ  แสงภารา 7 มิ.ย. 25622190 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920365 นางสาวณฐัธิดา  หารินไสล 7 มิ.ย. 25622191 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920382 นางสาวนิโลบล  เเสนเพือน 7 มิ.ย. 25622192 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920392 นางสาวปาลิตา  รัฐิรมย์ 7 มิ.ย. 25622193 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920393 นางสาวปิยฉตัร  ชนะสขุ 7 มิ.ย. 25622194 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920396 นางสาวปิยะธิดา  เห็มสมคัร 7 มิ.ย. 25622195 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920417 นายภาณพุฒัน์  โคตรชารี 7 มิ.ย. 25622196 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920428 นางสาวรัชฎาภรณ์  ราชมี 7 มิ.ย. 25622197 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920432 นางสาวลลิตา  โพ่นไธสง 7 มิ.ย. 25622198 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920441 นางสาววิภา  ปริุสมยั 7 มิ.ย. 25622199 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920448 นางสาวศญามล  สีหาบูราณ 7 มิ.ย. 25622200 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920459 นางสาวศริิยากร  แสงภารา 7 มิ.ย. 25622201 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920464 นายสหรัฐ  ชาญหตัถกิจ 7 มิ.ย. 25622202 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920496 นางสาวอไุรวรรณ  วริิยนามชยั 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2203 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชี ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010920512 นายยุทธชยั  สขุนา 7 มิ.ย. 25622204 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชีบณัฑติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915202 นางสาวณฐมณ  ปินพานิชการ 7 มิ.ย. 25622205 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชีบณัฑติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010915203 นางสาวภสัสดุา  พืนแสน 7 มิ.ย. 25622206 คณะการบญัชีและการจดัการ บญัชีบณัฑติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010919952 นางสาวอรอมุา  แสนสภุา 7 มิ.ย. 25622207 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010915322 นางสาวทพิวดี  ศรีทองกลู 7 มิ.ย. 25622208 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010915360 นางสาววิมลรัตน์  พรมหนองอ้อ 7 มิ.ย. 25622209 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010913022 นางสาวกรกนก  กริชพิทกัษ์เงิน 7 มิ.ย. 25622210 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010913169 นางสาวอินท์อร  ทํามา 7 มิ.ย. 25622211 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57010913182 นายฉตัรชยั   รุ่งแจ้ง 7 มิ.ย. 25622212 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913010 นางสาวกนกวรรณ  ชืนใจ 7 มิ.ย. 25622213 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913023 นายกฤตเมธ  ชยัสิทธิ 7 มิ.ย. 25622214 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913050 นางสาวเขมฤทยั  นนตานอก 7 มิ.ย. 25622215 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913079 นายชนะพล  โคตรพฒัน์ 7 มิ.ย. 25622216 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913115 นางสาวทพิาพนัธ์  มีสิทธิ 7 มิ.ย. 25622217 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913126 นางสาวธนารัตน์  ถาวร 7 มิ.ย. 25622218 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913137 นางสาวนริศรา  นามโยธา 7 มิ.ย. 25622219 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913145 นางสาวนิรชา  แก้วกลัยา 7 มิ.ย. 25622220 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913163 นางสาวปนดัดา  กะภูทนิ 7 มิ.ย. 25622221 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913188 นางสาวพชัราภรณ์  ลาวงศ์ 7 มิ.ย. 25622222 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913197 นางสาวพิชญานิน  สารอภิสิทธิคาม 7 มิ.ย. 25622223 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913201 นางสาวพิมวดี  ถําวาปี 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2224 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913222 นางสาวมยรีุ  กนัหาสียา 7 มิ.ย. 25622225 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913232 นางสาวระพิพร  บุญยะรัตน์ 7 มิ.ย. 25622226 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913269 นางสาวศริประภา  มาเสือ 7 มิ.ย. 25622227 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913286 นายสหศกัย์  ไร่วบิลูย์ 7 มิ.ย. 25622228 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913287 นายตฤณพชัญ์  พานะโส 7 มิ.ย. 25622229 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913320 นายอดศิร  พนัธ์ทอง 7 มิ.ย. 25622230 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913321 นางสาวอนชิุดา  โคตรภเูขียว 7 มิ.ย. 25622231 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913368 นางสาววราภรณ์  บุญส่ง 7 มิ.ย. 25622232 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913374 นางสาวกชกร  ทองน้อย 7 มิ.ย. 25622233 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913383 นางสาวจิดาภา  ผาปริญญา 7 มิ.ย. 25622234 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913387 นางสาวจฑุามาศ  โพธิราชา 7 มิ.ย. 25622235 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913389 นางสาวเจนภา  ดาทอง 7 มิ.ย. 25622236 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913402 นายธนกฤต  ศิรมงคลกานต์ 7 มิ.ย. 25622237 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913407 นางสาวธนัยพร  พฒันพงษ์ 7 มิ.ย. 25622238 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913411 นางสาวเบญจพร  ศรีสนนั 7 มิ.ย. 25622239 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913429 นางสาวพิชญา  ศรีเสมอ 7 มิ.ย. 25622240 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913459 นางสาวสมฤทยั  ตามสีรัมย์ 7 มิ.ย. 25622241 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913467 นางสาวสมุนา  เอมโอษฐ์ 7 มิ.ย. 25622242 คณะการบญัชีและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58010913485 นายสงัข์กิจจะ  ประทมุทอง 7 มิ.ย. 25622243 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011010048 นายเจษฎากร  ภสีูเขียว 17 มิ.ย. 25622244 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011010160 นางสาวสกุญัญา  มภุาษา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2245 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010170 นายนรินทร์  ฉิมงาม 17 มิ.ย. 25622246 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010214 นางสาวปริม  วงค์สอน 7 มิ.ย. 25622247 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010259 นางสาวพิมพิกา  จนัดา 7 มิ.ย. 25622248 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010267 นางสาวฟาริดา  จลุอ่อน 17 มิ.ย. 25622249 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010358 นางสาวศศธิร  นามลี 7 มิ.ย. 25622250 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010465 นางสาวอญัชลี  จนัมี 17 มิ.ย. 25622251 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010474 นางสาวอารีรัตน์  จนัน้อย 7 มิ.ย. 25622252 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010549 นายชวนิโรจน์  พงศ์พชัรพร 7 มิ.ย. 25622253 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010562 นางสาวณฐันิชา  สนุทรจติร์ 7 มิ.ย. 25622254 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010598 นางสาวพรนภา  เคนสงูเนิน 7 มิ.ย. 25622255 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010620 นางสาวยลดา  พงษ์สีมา 17 มิ.ย. 25622256 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010625 นางสาวฤดีสรวง  จนัทร์เพ็ง 7 มิ.ย. 25622257 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010671 นางสาวอริสา  ธงภกัดิ 17 มิ.ย. 25622258 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011010726 นายวรวธุ  บุญกอง 17 มิ.ย. 25622259 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการทอ่งเทียว ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011015009 นายอานนท์  วรรณพงษ์ 7 มิ.ย. 25622260 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019005 นางสาวกาญจนาพร  พิลากลุ 7 มิ.ย. 25622261 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019008 นางสาวเกวลี  อินทรโชติ 7 มิ.ย. 25622262 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019009 นางสาวจนัทร์สดุา  เพียเอีย 7 มิ.ย. 25622263 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019015 นางสาวชลิตตา  ตลุากลัย์ 7 มิ.ย. 25622264 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019016 นางสาวชลิตา  วงัคะฮาด 7 มิ.ย. 25622265 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019018 นายฐิติพงศ์  ปฏิโชติ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2266 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019031 นายรวินนัท์  แสนเมือง 7 มิ.ย. 25622267 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019039 นายวีรภทัร  วงค์คําจนัทร์ 7 มิ.ย. 25622268 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019044 นางสาวอริสรา  ผลเจริญ 7 มิ.ย. 25622269 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019048 นางสาวสดุารัตน์  เทียนหอม 7 มิ.ย. 25622270 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019053 นางสาวสภุสัสร  พิมพ์จนัทร์ 7 มิ.ย. 25622271 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019062 นางสาวรุจลิกัษณ์  ดวงกาง 7 มิ.ย. 25622272 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019065 นายชาคริส  ทองหาญ 7 มิ.ย. 25622273 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019067 นางสาวณฐัสินี  นิลทราช 7 มิ.ย. 25622274 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019070 นางสาวธณิกานต์  ยุทธตระกลู 7 มิ.ย. 25622275 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019071 นางสาวธนวรรณ  สิมพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622276 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019072 นางสาวธวลัหทยั  ทองสขุ 7 มิ.ย. 25622277 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019074 นายเธียรเลิศ  ศรีสนัติสขุ 7 มิ.ย. 25622278 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019077 นางสาวภรณ์ทพิย์  ราษีสวย 7 มิ.ย. 25622279 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019079 นางสาวศศนิา  อาษา 7 มิ.ย. 25622280 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019082 นายปญุญพฒัน์  สุวรรณวงษ์ทอง 7 มิ.ย. 25622281 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019083 นางสาวอภิญญา  แก้วอดุม 7 มิ.ย. 25622282 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019086 นางสาวอจัฉริยะ  ลาสนาม 7 มิ.ย. 25622283 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019088 นางสาวอินทริา  พงษ์เพ็ง 7 มิ.ย. 25622284 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019091 นางสาวธนชัชา  นิคหิต 7 มิ.ย. 25622285 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019093 นางสาวธิตมิา   ดวงราช 7 มิ.ย. 25622286 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทยีวนานาชาติ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011019096 นางสาวอิงอทยั  เหล็กกล้า 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2287 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการท่องเทียวและโรงแรม ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 58011080005 นายไชยปกรณ์   ป้องญาติ 7 มิ.ย. 25622288 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการโรงแรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011013569 นางสาวจนัทร์ฑมิา  จิตตะยโศธร 7 มิ.ย. 25622289 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการโรงแรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011015091 นางสาวนิภาภรณ์  มีกศุล 17 มิ.ย. 25622290 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการโรงแรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011015168 นายสถิตย์  มาลามล 7 มิ.ย. 25622291 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการโรงแรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011015214 นางสาวอญัชนา  สิงห์วสิทุธิ 7 มิ.ย. 25622292 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการโรงแรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011015441 นางสาวอาภาพร   บุรพฒัน์ 7 มิ.ย. 25622293 คณะการทอ่งเทียวและการโรงแรม การจดัการโรงแรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011015445 นางสาวอมุาพร   บดุดีหล้า 7 มิ.ย. 25622294 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011116034 นายภทัรพงษ์   อคัราช 7 มิ.ย. 25622295 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116003 นางสาวมทุติา  เพียรชนะ 7 มิ.ย. 25622296 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116007 นางสาวกลัยา  ศรีหาวงค์ 7 มิ.ย. 25622297 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116010 นางสาวคคันางค์  ชมุภปิูก 7 มิ.ย. 25622298 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116023 นางสาวชาคริยา  ทองชมภู 7 มิ.ย. 25622299 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116026 นายบรรหาร  จนัทริมา 7 มิ.ย. 25622300 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116028 นางสาวเบญ็จรัตน์  หาบุญมี 7 มิ.ย. 25622301 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116029 นางสาวเบญจวรรณ  กํามขุโช 7 มิ.ย. 25622302 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116032 นายภธูเนศ  สมานิตย์ 7 มิ.ย. 25622303 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116036 นายวชิยั  สมอนา 7 มิ.ย. 25622304 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116040 นายสิรภพ  เชยสวุรรณ 7 มิ.ย. 25622305 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116047 นางสาวหทยัรัตน์  ลมิวิไลรัตนา 7 มิ.ย. 25622306 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116053 นางสาวอาทิตยา  จิตพินิจ 7 มิ.ย. 25622307 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116054 นางสาวกชพร  สายแก้ว 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2308 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116058 นายณฐัพล  พทุธิชน 7 มิ.ย. 25622309 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116065 นายเนตพิงศ์  ทองเปีย 7 มิ.ย. 25622310 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116066 นางสาวปาลิตา  มสุิกบญุเลิศ 7 มิ.ย. 25622311 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116067 นางสาวพรชนก  ถีเศษ 7 มิ.ย. 25622312 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116069 นางสาวพฒัน์ธนนัท์  แพงสุดโท 7 มิ.ย. 25622313 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116072 นางสาวภมูิตา  นวะสิมมา 7 มิ.ย. 25622314 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116074 นางสาวศรัณย์พร  ครุฑกลุ 7 มิ.ย. 25622315 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116077 นางสาวสายสมร  ชิณจกัษ์ 7 มิ.ย. 25622316 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011116078 นายอดเิทพ  โพธิคํา 7 มิ.ย. 25622317 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011123004 นายเอกชยั  กองเพชร 7 มิ.ย. 25622318 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ นฤมิตศลิป์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011123011 นายอภิสิทธิ  เจริญสขุ 7 มิ.ย. 25622319 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 55011115018 นายกฤตนิ  สดุธรรมมา 7 มิ.ย. 25622320 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011114021 นางสาวมณีรัตน์  สมทุรโคตา 7 มิ.ย. 25622321 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118001 นางสาวกรกนก  การะเกษ 7 มิ.ย. 25622322 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118002 นายเกริกเกียรต ิ ชะโลธาร 7 มิ.ย. 25622323 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118003 นายเกียรติศกัด ิ สกุนั 7 มิ.ย. 25622324 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118004 นางสาวจฑุามาศ  สริุโย 7 มิ.ย. 25622325 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118006 นางสาวชลกร  หนองขอม 7 มิ.ย. 25622326 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118010 นายภานวุฒัน์  สายรัตน์ 7 มิ.ย. 25622327 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118011 นายมงคลฤทธิ  ช่วยเกิด 7 มิ.ย. 25622328 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118012 นายเศรษฐา  เครือแวงมล 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2329 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118014 นางสาวอรปรียา  เพียสา 7 มิ.ย. 25622330 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118016 นางสาวยาริน  อาจคงหาญ 7 มิ.ย. 25622331 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118017 นายฉตัรชยั   โพธิชิต 7 มิ.ย. 25622332 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118018 นายณชัรวีย์   โพธิชยัชิน 7 มิ.ย. 25622333 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118020 นางสาวปริญญาพร   พะสวุรรณ 7 มิ.ย. 25622334 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118021 นายพชร   ไชยบงั 7 มิ.ย. 25622335 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118023 นางสาววชัวีวรรณ   แสนเสนยา 7 มิ.ย. 25622336 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118025 นางสาวสิตานนั   ปินสวุรรณ 7 มิ.ย. 25622337 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118026 นางสาวสทุธิดา   อนัสนธิ 7 มิ.ย. 25622338 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118027 นายสรุชยั   ยงัยืนคณุธรรม 7 มิ.ย. 25622339 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011120001 นางสาวฤดีรัตน์  พ่อชมภู 7 มิ.ย. 25622340 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 54011111084 นายชวนนัท์  ชศูรีทอง 7 มิ.ย. 25622341 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011110003 นางสาวกรรณิการ์  กงิเกษ 7 มิ.ย. 25622342 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011110012 นางสาวจนัทร์จิรา  แนนสถิตย์ 7 มิ.ย. 25622343 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011110022 นางสาวญานิกา  เห็มภมูิ 7 มิ.ย. 25622344 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011110034 นายธีระวฒัน์  พิมพลทอง 17 มิ.ย. 25622345 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011110064 นางสาววรากญั  มณีวรรณ 7 มิ.ย. 25622346 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110007 นางสาวเกศมณี  แคนศลิา 7 มิ.ย. 25622347 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110011 นางสาวโญธกานต์  โนนใหญ่ 7 มิ.ย. 25622348 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110012 นายณรงค์ศกัด ิ บุตรทมุพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622349 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110015 นางสาวบรรทนา  พดุพนัธ์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2350 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110016 นางสาวเบญญาภา  นามเข็ม 7 มิ.ย. 25622351 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110021 นางสาวพลอยพชัชา  นาเมืองรักษ์ 7 มิ.ย. 25622352 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110022 นางสาวพชัรินทร์  ชานอก 7 มิ.ย. 25622353 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110024 นางสาวภสัราภรณ์  บํารุงสานต์ 7 มิ.ย. 25622354 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110030 นางสาวรติยา  เลปนะวฒัน์ 7 มิ.ย. 25622355 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110036 นางสาวศศมิาภรณ์  เย็นใจ 7 มิ.ย. 25622356 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110040 นางสาวศภุนิดา  ปราบงูเหลือม 7 มิ.ย. 25622357 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110043 นางสาวออนกิริยา  อทุะเสน 7 มิ.ย. 25622358 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110044 นางสาวเอมอร  ยทุธรรม 7 มิ.ย. 25622359 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110049 นางสาวกรองกาญจน์   นานอก 7 มิ.ย. 25622360 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110051 นายจติรทวิตัถ์   อู่ทรัพย์ 7 มิ.ย. 25622361 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110053 นายเจตนิพทัธ์   มะทติะโน 7 มิ.ย. 25622362 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110056 นางสาวทวิาพร   ธรรมประโชติ 7 มิ.ย. 25622363 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110059 นางสาวปทมุพร   คงปฏิธานนท์ 7 มิ.ย. 25622364 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110062 นายวศิรุต   วทิยอกัษรศรี 7 มิ.ย. 25622365 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011110063 นายศิตา  พิชญาธาดา 7 มิ.ย. 25622366 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011118015 นางสาวกลัยา   หมนักิจ 7 มิ.ย. 25622367 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56011120014 นายปกาสิต  กฤตเวทิน 7 มิ.ย. 25622368 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56011120016 นายภริูเดช  สีชมภู 7 มิ.ย. 25622369 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56011120021 นางสาวสรีุรัตน์  อินธิดา 7 มิ.ย. 25622370 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011121003 นายฉตัรอนนัท์  พิกุลทอง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2371 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011121006 นายดิษฐพงษ์  สะแสงสาร 7 มิ.ย. 25622372 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011121010 นางสาวเบญจพร  สขุะหา 7 มิ.ย. 25622373 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011121011 นายพชรกฤต  ฤทธิมหา 7 มิ.ย. 25622374 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011121012 นายพทัธกร  หลีอินทร์ 7 มิ.ย. 25622375 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011111017 นางสาวโชติรส  ไชยเลิศ 7 มิ.ย. 25622376 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011111067 นายสรุศกัด ิ เสือสาวะถี 7 มิ.ย. 25622377 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112001 นางสาวจตพุร  มิลภา 7 มิ.ย. 25622378 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112003 นางสาวกชพร  นวลเชิด 7 มิ.ย. 25622379 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112004 นางสาวกมลชนก  บํารุง 7 มิ.ย. 25622380 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112007 นางสาวจริยา  สร้อยดอก 7 มิ.ย. 25622381 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112008 นางสาวจิตตาภรณ์  ไสยสภุีย์ 7 มิ.ย. 25622382 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112009 นางสาวบงกชธร  พระชยั 7 มิ.ย. 25622383 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112010 นางสาวจฑุามาศ  จําปาเลิศ 7 มิ.ย. 25622384 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112011 นางสาวชนินทร์  กลนิหอม 7 มิ.ย. 25622385 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112012 นายชยัสิทธิ  หลงหลกั 7 มิ.ย. 25622386 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112014 นายณฐัพงษ์  อนมุาตย์ 7 มิ.ย. 25622387 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112016 นายทศันยั  อ่อนศรี 7 มิ.ย. 25622388 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112021 นางสาวธนาภรณ์  บุตรดา 7 มิ.ย. 25622389 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112023 นายธวชัชยั  ภเูพ็งใจ 7 มิ.ย. 25622390 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112025 นางสาวนิตยา  กาพย์ขน 7 มิ.ย. 25622391 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112027 นางสาวบณัฑติา  ทองสขุ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2392 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112030 นายปรัชญา  หดัรัดชยั 7 มิ.ย. 25622393 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112032 นางสาวปาลรวี  ศภุนคร 7 มิ.ย. 25622394 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112033 นางสาวปิยะนชุ  กล้าหาญ 7 มิ.ย. 25622395 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112036 นางสาวพทุธรักษา  โนคํา 7 มิ.ย. 25622396 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112042 นายวรวฒัน์  หล้าหนองเรือ 7 มิ.ย. 25622397 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112043 นางสาววรีพร  สีทองคํา 7 มิ.ย. 25622398 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112045 นางสาววิจติรา  บญุสยุา 7 มิ.ย. 25622399 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112050 นางสาวสพุรรษา  มีภกัดี 7 มิ.ย. 25622400 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112051 นางสาวหนงึฤทยั  นกัร้อง 7 มิ.ย. 25622401 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112052 นายอนชุา  พรมศร 7 มิ.ย. 25622402 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112053 นางสาวอรอมุา  เจริญเขตร 7 มิ.ย. 25622403 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112054 นายอลงกรณ์  นาทนัตอง 7 มิ.ย. 25622404 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112055 นายอาทติย์  อีสา 7 มิ.ย. 25622405 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112056 นายอิสระ  เติมใจ 7 มิ.ย. 25622406 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112058 นายเจษฎา   ดวงจติร 7 มิ.ย. 25622407 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112059 นายธนกฤต   วรัมมานสุยั 7 มิ.ย. 25622408 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112061 นางสาวนิธินนัท์   คณะมะ 7 มิ.ย. 25622409 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112063 นายพีรพล   ฮามพรม 7 มิ.ย. 25622410 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112064 นางสาวภทัรภร   ผ่องอดุม 7 มิ.ย. 25622411 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112066 นายวีรชยั   เลาหะสมัพนัธพร 7 มิ.ย. 25622412 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112068 นางสาวศทุธินี   แก้ววนัทา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2413 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112071 นางสาวหทยัรัตน์   วงษ์ครุธ 17 มิ.ย. 25622414 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011112072 นายธีรพิชญ์  ณ ลําปาง 7 มิ.ย. 25622415 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมผงัเมือง ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011122007 นางสาวอารีรัตน์  จนัทป 7 มิ.ย. 25622416 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113001 นางสาวชลิตา  ชมภบูตุร 7 มิ.ย. 25622417 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113003 นายพงศ์สิทธิ  สขุดี 7 มิ.ย. 25622418 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113009 นายจกัริน  จนัทวตัิ 7 มิ.ย. 25622419 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113010 นายจารุพงษ์  พลราชม 7 มิ.ย. 25622420 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113013 นางสาวชญานิศ  เจริญแนว 7 มิ.ย. 25622421 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113014 นางสาวชนากานต์  สมบูรณ์ 7 มิ.ย. 25622422 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113015 นายณฐันนัท์  คําวงศ์ 7 มิ.ย. 25622423 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113018 นางสาวธนภรณ์  จนัทะพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622424 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113024 นางสาววนิดา  น้อยหา 7 มิ.ย. 25622425 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113025 นางสาววรรณพร  เมืองกระจ่าง 7 มิ.ย. 25622426 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113028 นายศกัราช  สีพลี 7 มิ.ย. 25622427 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113029 นางสาวศคิรินทร์  ผาคอย 7 มิ.ย. 25622428 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113030 นางสาวสกุลรัตน์  ไชยงาม 7 มิ.ย. 25622429 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113032 นางสาวสิมาภรณ์  ทงุจนัทร์ 7 มิ.ย. 25622430 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113036 นายอานน  ภพูลผนั 7 มิ.ย. 25622431 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113037 นางสาวเอืองฟ้า  กองดี 7 มิ.ย. 25622432 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113038 นางสาวโอภารัตน์  บุตตะกลุ 7 มิ.ย. 25622433 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113042 นายเฉลิมเกียรต ิ สิมลา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2434 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113043 นางสาวชลวรรณ    ยศทอง 7 มิ.ย. 25622435 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113049 นางสาวมกุครินทร์  ภวูงค์ 7 มิ.ย. 25622436 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113051 นางสาวอญัชลีภรณ์  สุขขี 7 มิ.ย. 25622437 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113052 นางสาวกญัญารัตน์   ประทมุโพธิ 7 มิ.ย. 25622438 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113053 นางสาวเจนจิรา   ภทัรมณีโชติ 7 มิ.ย. 25622439 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113054 นางสาวชิดาวรรณ   สทุธิ 7 มิ.ย. 25622440 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113055 นางสาวดวงรัตน์   จงึมีชยั 7 มิ.ย. 25622441 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113056 นายปฏิพล   นาเมืองรักษ์ 7 มิ.ย. 25622442 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113057 นางสาวปรัชญาพร   ศิริพงษ์ 7 มิ.ย. 25622443 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113058 นางสาวปาลิดา   เมืองครุธ 7 มิ.ย. 25622444 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113059 นางสาววรวรรณ   ศิริหล้า 7 มิ.ย. 25622445 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113060 นางสาววาริญา   ประภานนท์ 7 มิ.ย. 25622446 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011113061 นายสิทธิชยั   ภเูฉลียว 7 มิ.ย. 25622447 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56011122020 นางสาวคณุญัญา  กะตะสิลา 7 มิ.ย. 25622448 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011124005 นายชษิณุพงษ์  กลุบุตร 7 มิ.ย. 25622449 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011124006 นายถกล  พนัธุ์งาม 7 มิ.ย. 25622450 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011124007 นายธนพล  สิงคราม 7 มิ.ย. 25622451 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมติศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011124013 นายวรนนัท์  ขนัตกิลม 7 มิ.ย. 25622452 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 56011275006 นายทรงยศ  กําจรเจิด 7 มิ.ย. 25622453 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 58011271024 นางสาวพวงทพิย์  เหล่าจนัอนั 17 มิ.ย. 25622454 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011271002 นางสาวกาญจนา  ไชยฤกษ์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2455 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011271004 นายเขตโสภณ  โนนคูเ่ขตโขง 7 มิ.ย. 25622456 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011271011 นางสาวชญัฌญา  สนธิสมัพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622457 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011271014 นายชษิณุพงศ์  จนัทร 7 มิ.ย. 25622458 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011271017 นางสาวณฎัฐวดี  ประจงค้า 7 มิ.ย. 25622459 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011271022 นายนพวิชญ์  ทวเิลิศ 7 มิ.ย. 25622460 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011271026 นางสาวพรรณราย  ชาติมนตรี 7 มิ.ย. 25622461 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011271032 นายรัตนชยั  มรกตศรีวรรณ 7 มิ.ย. 25622462 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011271036 นายสยมภ ู โยธาคณุ 7 มิ.ย. 25622463 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011271038 นายอนิรุทธ์  ไชยคลงั 7 มิ.ย. 25622464 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011271043 นายเกริกพล  แสนรัตน์ 7 มิ.ย. 25622465 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011211004 นายณฐัธญั  ผงึฉาย 7 มิ.ย. 25622466 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011211043 นายสามารถ  เรียนนา 7 มิ.ย. 25622467 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213002 นางสาวชนิสรา   บุตรมารศรี 7 มิ.ย. 25622468 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213032 นางสาวดารินทร์  บญุทนั 7 มิ.ย. 25622469 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213048 นางสาวณิชา  โสธรศกัดิ 7 มิ.ย. 25622470 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213057 นางสาวธิตยิา  โยเหลา 7 มิ.ย. 25622471 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213075 นายพรเทพ  สกลุมา 7 มิ.ย. 25622472 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213078 นางสาวพชัรีภรณ์  สรรพวธุ 7 มิ.ย. 25622473 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213079 นายพนัธ์ศกัด ิ บุตรตะ 7 มิ.ย. 25622474 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213081 นายพีรพฒัน์  ศรีเพ่ง 7 มิ.ย. 25622475 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213086 นายภาณวุฒัน์  บูระภี 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2476 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213088 นางสาวภาสินีย์  โสเมือง 7 มิ.ย. 25622477 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213090 นางสาวมนสัพร  สกุรีฑา 7 มิ.ย. 25622478 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213091 นางสาวปณุยนชุ  ใจดี 7 มิ.ย. 25622479 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213096 นางสาวรุจรัิตน์  นครังสุ 7 มิ.ย. 25622480 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213100 นายวีรวฒัน์  วชิพล 7 มิ.ย. 25622481 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213107 นางสาวศภุลกัษณ์  พลูแก้ว 7 มิ.ย. 25622482 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213113 นายสทุธิเกียรต ิ กนัภยั 7 มิ.ย. 25622483 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213138 นายจริพงษ์    ดาศรี 7 มิ.ย. 25622484 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213144 นางสาวศศนิิภา   อาณาเขต 7 มิ.ย. 25622485 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213148 นายกรีฑา  สีมืด 7 มิ.ย. 25622486 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213155 นายณฐันนท์  นิธินิตยสิริ 7 มิ.ย. 25622487 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213156 นายณฐัวฒุ ิ สิงห์โต 7 มิ.ย. 25622488 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213160 นางสาวประภสัสร  อวนอ่อน 7 มิ.ย. 25622489 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213178 นายวนนัดา  เกิดศกัดิ 7 มิ.ย. 25622490 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011213184 นางสาวสขุมุาภรณ์  พลปฐม 7 มิ.ย. 25622491 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011216001 นายโกเมศ    ปะมาระตา 7 มิ.ย. 25622492 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011216012 นายเมธาสิทธิ  วานิชสาร 7 มิ.ย. 25622493 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 55011223016 นายติณณภพ  มางจนัดีอดุม 7 มิ.ย. 25622494 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011223007 นายพรชยั  มลูหอม 7 มิ.ย. 25622495 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011223009 นางสาวรักษ์สดุา  ศิริมนตรี 7 มิ.ย. 25622496 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัและเกม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011223023 นางสาวอรณิชา  ขนุาวตัร 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2497 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011270006 นายนิตศิกัด ิ  เกลาเกลยีง 7 มิ.ย. 25622498 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011270008 นายพฒุพิงษ์  เสียงเพราะ 7 มิ.ย. 25622499 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011270010 นายฟากฟ้า  ชชิูตร์ 7 มิ.ย. 25622500 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ 59011270022 นายอรรถพล  วรรณพฤกษ์ 7 มิ.ย. 25622501 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011217139 นายวศิน   พวงมะลิ 7 มิ.ย. 25622502 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011211135 นางสาวธญัญลกัษณ์  จนัทร์เหลือง 7 มิ.ย. 25622503 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211003 นายโชคดี   ตนัติไพจิตร 7 มิ.ย. 25622504 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211007 นายมงคล   สทุธิทกัษ์ 7 มิ.ย. 25622505 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211018 นายกนัตพงศ์  แจ้งไธสง 7 มิ.ย. 25622506 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211022 นายกานต์  คงทรัพย์ 7 มิ.ย. 25622507 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211026 นางสาวกลุณฐั  สดุสนธิ 7 มิ.ย. 25622508 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211032 นายคมกริช  วรรณปะโค 7 มิ.ย. 25622509 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211034 นายจกักาย  เกษนสั 7 มิ.ย. 25622510 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211035 นายจกัรวฒุ ิ ปจนัทร 7 มิ.ย. 25622511 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211043 นายเฉลิมชยั  โภคาพานิช 7 มิ.ย. 25622512 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211059 นางสาวณฐัภรณ์  อุ่นเพ็ญ 7 มิ.ย. 25622513 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211063 นายเดชฤทธิ  โพโน 7 มิ.ย. 25622514 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211066 นายธนวฒัน์  สงัขเสน 7 มิ.ย. 25622515 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211073 นางสาวนนทวรรณ  ร่มพลูทอง 7 มิ.ย. 25622516 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211076 นายนฤพนธ์  พิสทุธิ 7 มิ.ย. 25622517 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211081 นายบญัชา  โทเเก้ว 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2518 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211086 นางสาวประพรทพิย์  เยียมยอด 7 มิ.ย. 25622519 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211093 นางสาวพรรณิภา  อินทร์ศรี 7 มิ.ย. 25622520 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211095 นางสาวพิชญาพร  พลูสขุ 7 มิ.ย. 25622521 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211097 นางสาวพิมพ์พชัชา  อดุม 7 มิ.ย. 25622522 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211100 นางสาวภทัรพร  ใจอ่อน 7 มิ.ย. 25622523 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211102 นายภมูนิทร์  โชคเจริญยงิ 7 มิ.ย. 25622524 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211112 นายรังสิญา  ตนัมลู 7 มิ.ย. 25622525 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211117 นายวรวฒิุ  สารวงษ์ 7 มิ.ย. 25622526 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211127 นายศภุชาติ  สระสิงห์ 7 มิ.ย. 25622527 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211131 นางสาวสกาวเดือน  ทศิแจ่ม 7 มิ.ย. 25622528 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211135 นายสหเทพ  แสนกลุ 7 มิ.ย. 25622529 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211138 นายสิริวฒัน์  มะลิศรี 7 มิ.ย. 25622530 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211145 นายสริุยา  มีคม 7 มิ.ย. 25622531 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211150 นายอนสุรณ์  หมนืฤทธิ 7 มิ.ย. 25622532 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211151 นางสาวอภิญญา  ธาตไุพบูลย์ 7 มิ.ย. 25622533 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211152 นายอภิรักษ์  ตงัธรรมจิต 7 มิ.ย. 25622534 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211160 นายกมัปนาท   นิบรรพต 7 มิ.ย. 25622535 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211167 Mr.Dara  Phon 7 มิ.ย. 25622536 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211172 นายจีรวฒัน์  ศรีบตุร 7 มิ.ย. 25622537 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211175 นายฉตัรชยั  เจริญศลิป์ 7 มิ.ย. 25622538 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211176 นายไชยรัฐ  จนัทร์บญุเจือ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2539 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211181 นายธีรฉตัร  สพุรมอินทร์ 7 มิ.ย. 25622540 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211184 นายปณิธาน  สจุนัทร์ 7 มิ.ย. 25622541 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211190 นายศิรเศรษฐ์  พ่วงปาน 7 มิ.ย. 25622542 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011221007 นางสาวทพิวรรณ  หงษาวงศ์ 7 มิ.ย. 25622543 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011221013 นางสาวภรภทัร  โนนศรี 7 มิ.ย. 25622544 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011221029 นางสาวพนิตพิชา  แสนวา 7 มิ.ย. 25622545 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011216002 นางสาวพรนภา  เลขลบ 7 มิ.ย. 25622546 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011216010 นางสาวณฐักานต์  สอนโยหา 7 มิ.ย. 25622547 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011216011 นายทีปกร  สนุทรมณีรัตน์ 7 มิ.ย. 25622548 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011216050 นางสาวเบญจมาศ  ชเูชิด 7 มิ.ย. 25622549 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215002 นางสาวจิราวรรณ    เอกบวั 7 มิ.ย. 25622550 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215008 นายณฐัพชัร    ไชยชาติ 7 มิ.ย. 25622551 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215014 นายนาวา  ภิญโญยาง 7 มิ.ย. 25622552 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215021 นายพฒุสิรรค์   กนัยาพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622553 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215025 นายวราวธุ  มาระแสง 7 มิ.ย. 25622554 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215029 นางสาวอรญา    ศิริปะกะ 7 มิ.ย. 25622555 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215033 นางสาวกนกวรรณ  มาสิม 7 มิ.ย. 25622556 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215046 นางสาวชมพนูทุ  พฒุป่า 7 มิ.ย. 25622557 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215048 นายณฐัถกรณ์  พฒันสระคู 7 มิ.ย. 25622558 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215050 นายดสุิต  เหล่าแสง 7 มิ.ย. 25622559 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215056 นางสาวนฤมล  ทบัปาน 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2560 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215062 นายพรภวษิย์  นามโสม 7 มิ.ย. 25622561 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215066 นางสาวรจนา  ภมูเิศษ 7 มิ.ย. 25622562 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215067 นางสาววรรณภรณ์  ทวีผ่อง 7 มิ.ย. 25622563 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215070 นายสหภาพ  สรุะเสียง 7 มิ.ย. 25622564 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215071 นางสาวสิตานนั  พรรณภกัดี 7 มิ.ย. 25622565 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215080 นางสาวสภุาวลัย์  เหลืองอทุยั 7 มิ.ย. 25622566 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215085 นายอริศ  พงษ์จนัทร์ 7 มิ.ย. 25622567 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215096 นางสาวจีรประภา  หนบูญุ 7 มิ.ย. 25622568 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215124 นางสาวพชัริดา  เจิดดีสกุล 7 มิ.ย. 25622569 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215130 นางสาวสริุวรรณ   พระภมีู 7 มิ.ย. 25622570 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215132 นางสาวกฤษณา  เรืองยศ 7 มิ.ย. 25622571 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215133 นางสาวกาญจนาพร  แก่งกระโทก 7 มิ.ย. 25622572 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215134 นางสาวเกวลิน  นนัจนัที 7 มิ.ย. 25622573 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215135 นางสาวจินดา  สรสิทธิ 7 มิ.ย. 25622574 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215136 นางสาวจฑุารัตน์  อเนกทรัพย์สกลุ 7 มิ.ย. 25622575 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215138 นางสาวชตุมิณฑน์  ดวงพิมพ์ 7 มิ.ย. 25622576 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215139 นางสาวชตุมิา  เสลามาตย์ 7 มิ.ย. 25622577 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215142 นางสาวณฐัวดี  อรุณพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622578 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215143 นายธนวฒัน์  แสนคํา 7 มิ.ย. 25622579 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215145 นางสาวธญัญรัตน์  ฤทธิราม 7 มิ.ย. 25622580 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215146 นางสาวธิพาภรณ์  ทบัไมตรี 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2581 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215150 นางสาวนชุนาถ  แดนกระโทก 7 มิ.ย. 25622582 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215153 นายปราชญ์รวี  ทยุเวียง 7 มิ.ย. 25622583 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215154 นายปรินทร  ทรงรัตนขจร 7 มิ.ย. 25622584 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215155 นายปิยะวฒัน์  กองลนุ 7 มิ.ย. 25622585 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215156 นางสาวปณุยาพร  นามภกัดี 7 มิ.ย. 25622586 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215158 นางสาวพิมลพรรณ  ปริุมศกัดิ 7 มิ.ย. 25622587 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215159 นางสาวภรณ์ทพิย์  ขมุพิทกัษ์ 7 มิ.ย. 25622588 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215162 นายยุทธพิเดช  สีทอนสดุ 7 มิ.ย. 25622589 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215163 นายวรวรรธ  อคัรวงศ์วฒันา 7 มิ.ย. 25622590 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215165 นายวีรศกัด ิ มะหงส์สี 7 มิ.ย. 25622591 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215166 นางสาวศริินธร  สิงหาทอ 7 มิ.ย. 25622592 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215168 นางสาวสธุาสินีวรรณ  จนัทร์เพ็ญ 7 มิ.ย. 25622593 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215169 นางสาวแสงรวี  ตลุาคาล 7 มิ.ย. 25622594 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215173 นางสาวอกัษรสวรรค์  ดวนใหญ่ 7 มิ.ย. 25622595 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011215174 นางสาวอริยา  บุตรลา 7 มิ.ย. 25622596 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011225002 นางสาวกานต์ธิดา  เทียงดาห์ 7 มิ.ย. 25622597 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011225013 นายธนวฒัน์  คุ้มศิริ 7 มิ.ย. 25622598 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225013 นายตรัยเทพ  แพสพุฒัน์ 7 มิ.ย. 25622599 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225024 นางสาวพรนภา  เทพสกล 7 มิ.ย. 25622600 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225028 นางสาวภณัฑริา  ส่งสขุ 7 มิ.ย. 25622601 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225032 นางสาวยวุดี  วงษ์สิงห์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2602 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225033 นายรัชชานนท์  สิรเศรษฐานนัท์ 7 มิ.ย. 25622603 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225038 นายศกัดสิิทธิ  มสุตาฟา 7 มิ.ย. 25622604 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225040 นางสาวศกุลรัตน์  แก้วลา 7 มิ.ย. 25622605 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225041 นายศภุโชค  โพธิมลู 7 มิ.ย. 25622606 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225043 นายสทุี  ธงไชย 7 มิ.ย. 25622607 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225046 นางสาวอรทยั  ชยัแก้ว 7 มิ.ย. 25622608 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225054 นางสาวจิตวดี  กุลพรม 7 มิ.ย. 25622609 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225060 นายชวนินท์  ชิณช่าง 7 มิ.ย. 25622610 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225062 นายชษิณุพงศ์  สนุทรพาณิชย์ 7 มิ.ย. 25622611 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225063 นางสาวญาณนัธร  พรรณงาม 7 มิ.ย. 25622612 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225068 นางสาวเทพอกัษร  มมุกระโทก 7 มิ.ย. 25622613 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225069 นายธนวตัร  เต้จนั 7 มิ.ย. 25622614 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225072 นางสาวนาตยา  สิมภา 7 มิ.ย. 25622615 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225075 นางสาวปรารถนา  ปงลงัก๋า 7 มิ.ย. 25622616 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225079 นายณฐัวฒัน์  อรรคชยัรัชต์ 7 มิ.ย. 25622617 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225086 นางสาวภริูฉตัร  ศริิโชคชยั 7 มิ.ย. 25622618 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225100 นางสาวสิรินาถ  สุ่มอมิ 7 มิ.ย. 25622619 คณะวทิยาการสารสนเทศ นิเทศศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011225106 นางสาวเสาวลกัษณ์  ชาตอินลุกัษณ์ 7 มิ.ย. 25622620 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011214028 นางสาวฐิตกิานต์   ศรีปัญญา 7 มิ.ย. 25622621 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011215081 นายธนเทพ  พระคณุ 7 มิ.ย. 25622622 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212016 นางสาวกมลชนก  บญุแก่น 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2623 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212023 นางสาวกญัญลกัษณ์  รัตนวเิชียรชยั 7 มิ.ย. 25622624 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212047 นางสาวจิรภิญญา  สร้อยอดุม 7 มิ.ย. 25622625 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212103 นายนนทนนัท์  สธุรรม 7 มิ.ย. 25622626 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212110 นางสาวนฤทยั  ประโมงเขต 7 มิ.ย. 25622627 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212138 นางสาวพวงทพิย์  ซุยรัมย์ 7 มิ.ย. 25622628 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212142 นายพิศทุธิ  พดัไธสง 7 มิ.ย. 25622629 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212145 นางสาวไพลิน  กองสขุ 7 มิ.ย. 25622630 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212168 นางสาววรรณพร  โวหารลกึ 7 มิ.ย. 25622631 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212184 นายวฒุชิยั  บุตรศรีน้อย 7 มิ.ย. 25622632 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212223 นายสรุศกัด ิ อ่อนศรี 7 มิ.ย. 25622633 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212230 นายอภิคิด  บรรยงค์ 7 มิ.ย. 25622634 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212248 นางสาวเครือนะภา  แสนรัตน์ 7 มิ.ย. 25622635 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212264 นางสาวปาลินี  ศริิสนุทร 7 มิ.ย. 25622636 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214001 นายภาคนิ   แสงประดษิฐ์ 7 มิ.ย. 25622637 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214006 นายกฤษฎา  วงษ์พุฒ 7 มิ.ย. 25622638 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214008 นางสาวกลุมณี  ภขูะมา 7 มิ.ย. 25622639 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214009 นางสาวจฬุาลกัษณ์  ทะวนัทา 7 มิ.ย. 25622640 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214011 นายโชตกิาญจน์  บตุรศรี 7 มิ.ย. 25622641 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214012 นายทรงเดช  พินิจมนตรี 7 มิ.ย. 25622642 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214017 นางสาวประภาทพิย์  นาคํารอด 7 มิ.ย. 25622643 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214018 นางสาวผกามาศ  เชิงสะอาด 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2644 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214020 นางสาวพิชญา  จานฉิมพลี 7 มิ.ย. 25622645 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214029 นางสาววินดั  บญุวงศ์ 7 มิ.ย. 25622646 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214050 นางสาวองัคณา   ชมภศูรี 7 มิ.ย. 25622647 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214051 Ms.Monysocheata  Chea 7 มิ.ย. 25622648 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214052 Mr.Saneth  Khann 7 มิ.ย. 25622649 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214059 นางสาวพิชามญชุ์  จําเริญ 7 มิ.ย. 25622650 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214060 นางสาวรังสินี  วรรณทอง 7 มิ.ย. 25622651 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214064 นางสาวอนสุรา  สายอาภรณ์ 7 มิ.ย. 25622652 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011222031 นายรัชชานนท์  ไกรยวงษ์ 7 มิ.ย. 25622653 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมิูสารสนเทศ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 59011224004 นายไชยวฒัน์  สิงห์ยะบศุย์ 7 มิ.ย. 25622654 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011210063 นางสาวนภาพร  ตะเภาเงิน 7 มิ.ย. 25622655 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011210163 นางสาวแสงระวี   แก้วศรีหา 7 มิ.ย. 25622656 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212008 นางสาวเยาวภา    วงศ์อามาตย์ 7 มิ.ย. 25622657 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212031 นายกิตตธิร  เสริมไธสง 7 มิ.ย. 25622658 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212037 นายเกรียงไกร  ใจสู้ศกึ 7 มิ.ย. 25622659 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212041 นางสาวจตพุร  อินพานิช 7 มิ.ย. 25622660 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212053 นางสาวเจนจิรา  จนัทสิทธิ 7 มิ.ย. 25622661 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212067 นายชชูยั  ใจบญุ 7 มิ.ย. 25622662 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212089 นายธนกฤต  ฉวีรักษ์ 7 มิ.ย. 25622663 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212117 นางสาวนิลนภา  จนัดี 7 มิ.ย. 25622664 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212124 นายประสิทธิชยั  ประสงค์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2665 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212128 นางสาวปัญญดา  อ่อนคําหล้า 7 มิ.ย. 25622666 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212134 นายพงศกร  ศรเทพา 7 มิ.ย. 25622667 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212153 นางสาวภิญญดา  แสงชาติ 7 มิ.ย. 25622668 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212159 นายยศกฤต  สรุะวิทย์ 7 มิ.ย. 25622669 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212161 นางสาวรดาวรรณ  ศรีกาญจนเพริศ 7 มิ.ย. 25622670 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212174 นายวรุฒ  คานทอง 7 มิ.ย. 25622671 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212176 นายวชัรพล  นิลทยั 7 มิ.ย. 25622672 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212179 นางสาววิภาสิณีย์  วสิทุธิศกัดิ 7 มิ.ย. 25622673 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212194 นายศภุมงคล  นวนสาย 7 มิ.ย. 25622674 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212240 นางสาวไอลดา  กงิโรชา 7 มิ.ย. 25622675 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212242 นายธเนศ   ชุ่มใจ 7 มิ.ย. 25622676 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212254 นายณฐัพนธ์  สารสขุ 7 มิ.ย. 25622677 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212256 นายธนพงศ์  ปังอุทา 7 มิ.ย. 25622678 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212257 นายธนาธิป  ศรีนอก 7 มิ.ย. 25622679 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212267 นายพทัธนนัท์  ตงิพฒันะ 7 มิ.ย. 25622680 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212272 นายมาโนชญ์  สุวรรณดี 7 มิ.ย. 25622681 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212275 นางสาววารณี  ราชพนัแสน 7 มิ.ย. 25622682 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212277 นางสาววิรัญชนาภรณ์  กุลยะณีย์ 7 มิ.ย. 25622683 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011212285 นายอดศิร  ฆารไสว 7 มิ.ย. 25622684 คณะวทิยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ 58011252001 นายวรัญ  ู เกียรติจินดารัตน์ 7 มิ.ย. 25622685 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011217148 นายจริะยทุธ  ศรีวรมย์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2686 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011210098 นางสาวสณิุสา  ไชยบตุร 7 มิ.ย. 25622687 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011210132 นางสาวนนัทชา   สุนทร 7 มิ.ย. 25622688 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011211029 นายปรีชา  นามเดช 7 มิ.ย. 25622689 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011211132 สิบเอกหญิงอรทยั   ทกัษิณ 7 มิ.ย. 25622690 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011218012 นายอภิรักษ์  เททะสงัข์ 7 มิ.ย. 25622691 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011218025 นางสาวกมลวรรณ   ฟองฟมู 7 มิ.ย. 25622692 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011218049 นายรัฐการณ์   รวยสงูเนิน 7 มิ.ย. 25622693 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011218063 นางสาวจิราภรณ์  ชว่งบวั 7 มิ.ย. 25622694 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210003 นางสาวกฤติกา  เออืกิจ 7 มิ.ย. 25622695 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210005 นางสาวกญัญาภรณ์  ประวนันงั 7 มิ.ย. 25622696 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210006 นางสาวกสุมุา  แก้วดวงดี 7 มิ.ย. 25622697 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210008 นายครรชิต  อินทสิทธิ 7 มิ.ย. 25622698 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210009 นายจติวตั  กองแก้ว 7 มิ.ย. 25622699 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210025 นางสาวพวงชมพ ู ตะวงษา 7 มิ.ย. 25622700 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210028 นางสาวเพ็ญลกัษณ์  คําโสมศรี 7 มิ.ย. 25622701 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210031 นางสาวรัตนา  สมานทอง 7 มิ.ย. 25622702 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210032 นายฤทธิเดช  เชียงพฤกษ์ 7 มิ.ย. 25622703 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210035 นายวรกมล  แสงเพ็ชร 7 มิ.ย. 25622704 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210044 นางสาวอริศา  สริุโย 7 มิ.ย. 25622705 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210047 นางสาวเสาวภา  ฤกษ์มา 7 มิ.ย. 25622706 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210049 นางสาวหทัยา  กออ่อน 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2707 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210051 นายอษัฎา  มรุาชยั 7 มิ.ย. 25622708 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210067 นางสาวดวงแก้ว  แก้วสิงห์ 7 มิ.ย. 25622709 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210071 นายธนากร  ชมภหูลงกลุเดช 7 มิ.ย. 25622710 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210075 นายธีรวฒุ ิ ระดารุตน์ 7 มิ.ย. 25622711 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210078 นายนิธิกร  อนอุนั 7 มิ.ย. 25622712 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210093 นางสาวรัตน์ดา  เสนารักษ์ 7 มิ.ย. 25622713 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210096 นางสาววลินทรา  กลุมะโฮง 7 มิ.ย. 25622714 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210101 นายศิวะพงษ์  เพียรมี 7 มิ.ย. 25622715 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210108 นายสรุเชษฐ์  แก้วมกุข์ 7 มิ.ย. 25622716 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011210109 นางสาวสวุนนัท์  หลงมจัฉา 17 มิ.ย. 25622717 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211011 นางสาวศริิลกัษณ์  พนัอ้น 7 มิ.ย. 25622718 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011211016 นางสาวกญัญาพร  ไชยขนัธ์ 7 มิ.ย. 25622719 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011214032 นางสาวศลิาณี  ทองชยั 7 มิ.ย. 25622720 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011220003 นางสาววิรัณญา  วงศ์สวุรรณ 7 มิ.ย. 25622721 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011220008 นางสาวกีรต ิ สิทธิวงศ์ 7 มิ.ย. 25622722 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011220012 นายธีระพฒั   พนัธ์เสถียร 7 มิ.ย. 25622723 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011220016 นายวชิรวิทย์  พรรณศรี 7 มิ.ย. 25622724 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011220017 นางสาวแวววนั  แก้วคํา 7 มิ.ย. 25622725 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57011283002 นางชลธิชา   อาจประดิษฐ์ 7 มิ.ย. 25622726 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 55011311216 นายเทพพิทกัษ์  งอสอน 7 มิ.ย. 25622727 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011310502 นางสาวนนัฑกิา  โพธิศรี 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2728 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011316169 นางสาวอรอมุา  ยะพรึก 7 มิ.ย. 25622729 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011310026 นายจกัรรินทร์  ชมละกา 7 มิ.ย. 25622730 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011310141 นางสาวพิมพ์วรีย์  โคตรชมภู 7 มิ.ย. 25622731 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011310330 นายภาสวิชญ์   ภู่ทอง 7 มิ.ย. 25622732 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011310404 นายภริูเดช  กองคํา 7 มิ.ย. 25622733 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310002 นายปิยะ   อามาตย์มนตรี 17 มิ.ย. 25622734 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310007 นายธิติวฒุ ิ ปัญญาอินทร์ 7 มิ.ย. 25622735 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310015 นายกนกเทพ  กลุศรี 7 มิ.ย. 25622736 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310040 นางสาวกญัญ์ณนนัท์  สิงห์น้อย 17 มิ.ย. 25622737 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310047 นางสาวกาญจนาวลัย์  แก้วสวุรรณ์ 17 มิ.ย. 25622738 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310049 นายกิจตศิกัด ิ ดรละคร 17 มิ.ย. 25622739 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310051 นายกิตตพิฒัน์  พนัธุวงค์ 7 มิ.ย. 25622740 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310053 นายกิตตพินัธ์  ปะวนัเต 17 มิ.ย. 25622741 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310056 นายกิตพินัธ์  วนัทอง 7 มิ.ย. 25622742 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310057 นายกิตศิกัด ิ วเิศษวสิยั 7 มิ.ย. 25622743 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310066 นายเกียรติยศ  ศรีทพิย์ป้อม 17 มิ.ย. 25622744 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310083 นายจรัญ  ไชยวเิศษ 7 มิ.ย. 25622745 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310085 นายจกัรกฤษณ์  ทํามิภกัดิ 17 มิ.ย. 25622746 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310086 นายจกัรเทพ  ธิตานนท์ 17 มิ.ย. 25622747 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310087 นายจกัรพงศ์  ใหม่ชมุ 7 มิ.ย. 25622748 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310092 นายจารุวฏั  ฉตัรพนูกลุ 17 มิ.ย. 2562



หน้าที 132 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2749 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310105 นายจริพงศ์  ภงูามเงิน 17 มิ.ย. 25622750 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310114 นางสาวจฑุารัตน์  ตาบ้านดู่ 7 มิ.ย. 25622751 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310127 นางสาวฉตัริญาภคัศ์  ภคัพลพิพฒั 7 มิ.ย. 25622752 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310128 นายฉตัริน  ปรุาชะดงึ 17 มิ.ย. 25622753 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310140 นางสาวชลธิชา  จนัทะรัง 17 มิ.ย. 25622754 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310148 นายชชันนัท์  ทองมนต์ 17 มิ.ย. 25622755 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310159 นายชานนท์  ศรีสมุา 17 มิ.ย. 25622756 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310160 นางสาวชาลิสา  นาร่อง 7 มิ.ย. 25622757 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310162 นางสาวชตุกิาญจน์  มนัตาพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622758 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310163 นางสาวชตุนินัท์  ขุนประเสริฐ 7 มิ.ย. 25622759 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310168 นายโชตพิล  สิมมา 17 มิ.ย. 25622760 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310184 นางสาวณฐักานต์  ศรีขดัเค้า 17 มิ.ย. 25622761 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310186 นางสาวณฐัณิชา  โพธิรุกษ์ 7 มิ.ย. 25622762 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310195 นางสาวณฐัมล  อ่วมสิกร 17 มิ.ย. 25622763 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310196 นางสาวณฐัริกา  แก้วเหล่า 7 มิ.ย. 25622764 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310210 นายเตชวิทย์  นิมิตร 17 มิ.ย. 25622765 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310217 นายทศันะชยั  ยรุะพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622766 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310220 นายทนิกร  สงัวงั 17 มิ.ย. 25622767 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310223 นายธนกร  ภมิูวงค์ 7 มิ.ย. 25622768 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310234 นายธนชัชา  สีสมพร 7 มิ.ย. 25622769 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310236 นายธนายตุ  กคํุาวงษ์ 17 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2770 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310264 นางสาวนพรัตน์  บตุรพรม 7 มิ.ย. 25622771 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310275 นายนนัทชยั  สีลาโคตร 7 มิ.ย. 25622772 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310288 นางสาวนิภาพร  พทุธรักษา 17 มิ.ย. 25622773 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310301 นางสาวบูรณ์สิริ  บางเลยีง 7 มิ.ย. 25622774 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310336 นางสาวปาริชาต ิ หงษ์ยนตร์ 17 มิ.ย. 25622775 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310337 นางสาวปาริชาต ิ ศรีชนิเลิศ 17 มิ.ย. 25622776 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310341 นายปิยวชั  ศรีปัญญฤทธิ 17 มิ.ย. 25622777 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310348 นางสาวผกามาศ  นิลใย 7 มิ.ย. 25622778 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310351 นายพงศธร  แพงไธสง 17 มิ.ย. 25622779 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310359 นางสาวพรธียา  ความดี 17 มิ.ย. 25622780 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310360 นางสาวพรปวีณ์  นวนศรี 7 มิ.ย. 25622781 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310363 นางสาวพรรณราย  พ่วงคุ้ม 17 มิ.ย. 25622782 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310365 นายพฤกษชาติ  ทองดีนอก 7 มิ.ย. 25622783 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310368 นายพลาธิป  ประภสัสร 17 มิ.ย. 25622784 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310370 นางสาวพชัรพร  จนัทบ 17 มิ.ย. 25622785 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310376 นางสาวพฒัน์ชิตา  ศนูย์กลาง 17 มิ.ย. 25622786 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310380 นายพิทวฒัน์  กิจรัส 7 มิ.ย. 25622787 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310389 นายพีรพล  ธงศรี 7 มิ.ย. 25622788 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310396 นางสาวภทัราภรณ์  พฒุมี 17 มิ.ย. 25622789 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310399 นายภานพุงษ์  ศรีคดัเค้า 7 มิ.ย. 25622790 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310401 นายภานพุนัธ์  เจือจนัทร์ 17 มิ.ย. 2562



หน้าที 134 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2791 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310406 นายภมุรินทร์  โมทอง 17 มิ.ย. 25622792 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310412 นางสาวมริษา  จนัประเทือง 7 มิ.ย. 25622793 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310413 นางสาวมฌัฐริกา  ทองจนัทร์ 17 มิ.ย. 25622794 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310416 นางสาวมาลินี  หารพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622795 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310429 นางสาวรัชดาภรณ์  กนัยาบณัฑติย์ 7 มิ.ย. 25622796 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310430 นายรัฐธรรมนญู  ปะวนันงั 7 มิ.ย. 25622797 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310434 นายรัฐศาสตร์  ป้องทอง 17 มิ.ย. 25622798 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310445 นายฤทธิรักษ์  คเูมือง 7 มิ.ย. 25622799 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310446 นางสาวลกัขณา  หุน่ทอง 7 มิ.ย. 25622800 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310447 นางสาวลดัดา  ปัดชา 7 มิ.ย. 25622801 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310449 นายลทัธพล  ลาสอาด 17 มิ.ย. 25622802 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310475 นายวชัรพล  ไชยสตัย์ 7 มิ.ย. 25622803 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310483 นางสาววิชญาดา  เชิญกลาง 17 มิ.ย. 25622804 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310485 นายวทิยา  พทุธทรวง 7 มิ.ย. 25622805 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310486 นายวภิพ  วรัิลรดสิ 17 มิ.ย. 25622806 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310488 นางสาววิภาพร  ทดับุญเรือง 7 มิ.ย. 25622807 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310510 นางสาวศริดา  อาสนาชยั 17 มิ.ย. 25622808 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310512 นางสาวศริิพร  บญุเพชร 7 มิ.ย. 25622809 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310516 นางสาวศริิรัตน์  มาสขาว 7 มิ.ย. 25622810 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310517 นางสาวศริิลกัษณ์  โภคาเทพ 7 มิ.ย. 25622811 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310521 นายศิริศกัด ิ หลวงเพชรชยั 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2812 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310528 นางสาวสกุณา  ป้อมเรือง 17 มิ.ย. 25622813 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310531 นายสนธยา  เดือนจํารูญ 17 มิ.ย. 25622814 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310537 นางสาวสลตุา  ศรีวพิฒัน์ 7 มิ.ย. 25622815 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310550 นางสาวสิรินตรา  คําสีทา 17 มิ.ย. 25622816 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310558 นางสาวสจิุตตรา  ผ่านศร 7 มิ.ย. 25622817 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310562 นางสาวสดุาพร  โบราณมลู 17 มิ.ย. 25622818 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310567 นางสาวสดุาวดี  โคตรทพิย์ 7 มิ.ย. 25622819 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310569 นางสาวสทุธาสินี  แสนคํา 17 มิ.ย. 25622820 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310574 นางสาวสธุาวลัย์  ชมุภแูสง 7 มิ.ย. 25622821 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310587 นางสาวสพุตัรา  เพ็ชรแสน 7 มิ.ย. 25622822 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310588 นางสาวสพุตัรา  บุตรช่วง 7 มิ.ย. 25622823 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310595 นางสาวสภุาวดี  น้อยจนัวงค์ 17 มิ.ย. 25622824 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310597 นางสาวสมิุตรา  หาญเชิงชยั 7 มิ.ย. 25622825 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310600 นางสาวสริุยะพร  ล้านคํา 7 มิ.ย. 25622826 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310601 นายสริุยา  คําทองยศ 17 มิ.ย. 25622827 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310605 นางสาวสวุรรณา  สมอบุล 7 มิ.ย. 25622828 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310613 นางสาวอติกานต์  นอกตะแบก 7 มิ.ย. 25622829 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310617 นายอนชุา  เพียจนัทร์อบุ 7 มิ.ย. 25622830 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310621 นายอภิชยั  สวสัดทิอง 17 มิ.ย. 25622831 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310629 นายอภิสิทธิ  ศรีชะตา 17 มิ.ย. 25622832 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310641 นางสาวอรดา  ธงศรี 17 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2833 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310650 นางสาวอริสรา  เรือนแก้ว 7 มิ.ย. 25622834 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310681 นางสาวธญัญ์นรี  ราชโยธี 7 มิ.ย. 25622835 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310688 นายชลประวทิย์    เพียรภายลนุ 17 มิ.ย. 25622836 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310691 นายธนากร    รัตนพร 7 มิ.ย. 25622837 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310704 นางสาวกวินทรา  เปรมปรี 7 มิ.ย. 25622838 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310713 นางสาวจรีุรัตน์  เจริ ฺศิริ 7 มิ.ย. 25622839 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310734 นางสาวประพรรัตน์  บญุใหญ่ 17 มิ.ย. 25622840 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310745 นางสาววรารัตน์  ศรีทะวงศ์ 7 มิ.ย. 25622841 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310748 นายวทิวทั  คําวิเชียร 7 มิ.ย. 25622842 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310749 นางสาววิมล  พลแก้ว 7 มิ.ย. 25622843 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310754 นางสาวสวุนนัท์  บญุเทพ 17 มิ.ย. 25622844 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310756 นายอตลิกัษ์  เรืองกอง 17 มิ.ย. 25622845 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310758 นางสาวอภิญญา  ภารพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622846 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310763 นายภวูภทั  หวานสูงเนิน 7 มิ.ย. 25622847 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011310767 นางสาวปิยะพร  ศรีรินทร์ 7 มิ.ย. 25622848 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313066 นายกษิดิศ  สงฆ์สงัวรณ์ 7 มิ.ย. 25622849 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313074 นางสาวกลัยรัตน์  แซอ่ยุ 17 มิ.ย. 25622850 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313090 นางสาวกิตติยาภรณ์  แก้วกญัญา 17 มิ.ย. 25622851 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313095 นายเกริกเกียรต ิ แก้วอ่อนตา 7 มิ.ย. 25622852 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313117 นายคมกริช  ฉายรักษา 7 มิ.ย. 25622853 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313129 นายจกัรภพ  ภเูผ่า 17 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2854 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313131 นายจกัรรินทร์  สําราญจกัร 7 มิ.ย. 25622855 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313133 นางสาวจนัทกานต์  นชุนวล 17 มิ.ย. 25622856 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313140 นางสาวจารุวรรณ  อวนศรี 17 มิ.ย. 25622857 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313153 นายจริวงศ์  ปรีวาสนา 7 มิ.ย. 25622858 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313160 นางสาวจิราพร  บวัสาย 17 มิ.ย. 25622859 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313162 นางสาวจิราภา  ชมชิด 17 มิ.ย. 25622860 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313207 นางสาวชลารัตน์  นามเพ็ง 7 มิ.ย. 25622861 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313227 นางสาวชตุมิา  มลูรัตน์ 17 มิ.ย. 25622862 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313238 นายฐิติพงศ์  พลนาคู 7 มิ.ย. 25622863 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313262 นางสาวณฐัฐิยาภรณ์  ตุ้ยด้วง 7 มิ.ย. 25622864 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313265 นางสาวณฐัธิกานต์  มาเมือง 17 มิ.ย. 25622865 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313298 นายณตัพิงษ์  คําภาสขุ 17 มิ.ย. 25622866 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313323 นางสาวธนภรณ์  พลศรี 7 มิ.ย. 25622867 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313324 นายธนภทัร  เเตงทพิย์ 17 มิ.ย. 25622868 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313326 นายธนวฒัน์  จิระพล 7 มิ.ย. 25622869 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313335 นายธนาสิทธิ  ชิณวนั 17 มิ.ย. 25622870 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313337 นายธรากร  ธุระกิจ 7 มิ.ย. 25622871 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313338 นายธวชั  การมงิ 7 มิ.ย. 25622872 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313340 นางสาวธญัญรัตน์  สิทธิศาสตร์ 7 มิ.ย. 25622873 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313341 นางสาวธญัญลกัษณ์  พฒันะโชติ 7 มิ.ย. 25622874 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313354 นายธีระวฒัน์  คณะหาญ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2875 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313387 นางสาวนาตยา  พงศ์เภา 17 มิ.ย. 25622876 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313407 นางสาวนศุรา  เครือผือ 7 มิ.ย. 25622877 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313414 นางสาวบงกช  พรมโสภา 7 มิ.ย. 25622878 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313423 นางสาวเบญจารุวนั  มีกําปัง 17 มิ.ย. 25622879 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313443 นางสาวประภสัสร  มาตา 17 มิ.ย. 25622880 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313449 นางสาวปรางวลยั  โพดขนุทด 17 มิ.ย. 25622881 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313461 นางสาวปวีนา  อภยัศรี 7 มิ.ย. 25622882 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313462 นายปวฒุ ิ ชาคําจนัทร์ 7 มิ.ย. 25622883 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313491 นางสาวพนิดา  อนัละคร 17 มิ.ย. 25622884 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313513 นางสาวพชัริดา  สมภงูา 7 มิ.ย. 25622885 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313514 นางสาวพชัรินทร์  ฝักบวั 7 มิ.ย. 25622886 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313568 นายภวูริน  สารสงูเนิน 7 มิ.ย. 25622887 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313578 นายมานะชยั  ไชยปัญหา 7 มิ.ย. 25622888 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313606 นางสาวรัชณีญา  แดนหนองแปน 17 มิ.ย. 25622889 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313634 นายลกัษณ์พิจิตร  วิชยัวงษ์ 17 มิ.ย. 25622890 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313646 นายวรชิต  แวงชิน 17 มิ.ย. 25622891 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313670 นายวชัรพงษ์  รัฐถาวร 7 มิ.ย. 25622892 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313677 นางสาววนัทนา  พลทอน 7 มิ.ย. 25622893 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313763 นายศภุทัศร  สาโท 7 มิ.ย. 25622894 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313768 นายสถิตย์  บุตรศรี 7 มิ.ย. 25622895 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313770 นายสนธยา  พรมนนัท์ 17 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2896 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313776 นายสรวศิ  ขนัทองคํา 17 มิ.ย. 25622897 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313777 นายสรัล  กรณีสขุ 7 มิ.ย. 25622898 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313780 นางสาวสฤษลกัษณ์  พนัโกฏิ 17 มิ.ย. 25622899 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313782 นางสาวสศินาภรณ์  รวงผงึ 17 มิ.ย. 25622900 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313788 นายสตัยา  นาหาร 7 มิ.ย. 25622901 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313797 นายสิทธิชยั  ไพราม 17 มิ.ย. 25622902 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313804 นางสาวสิริยา  โพนนามอินทร์ 7 มิ.ย. 25622903 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313814 นางสาวสกุญัญา  สมุาลี 7 มิ.ย. 25622904 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313839 นางสาวสธิุดา  ศรีชมไชย 7 มิ.ย. 25622905 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313851 นางสาวสพุรรณี  สายธานี 17 มิ.ย. 25622906 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313909 นางสาวอภิรดา  เสียงลาํ 17 มิ.ย. 25622907 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313914 นายอภิสิทธิ  ชาติดร 7 มิ.ย. 25622908 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313961 นางสาวอารียา  ศาลางาม 17 มิ.ย. 25622909 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011313982 นางสาวจิตราภรณ์    ปันบู้ 7 มิ.ย. 25622910 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011314012 นายอริย์ธชั  กิตตบิวรอนนัต์ 7 มิ.ย. 25622911 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011314020 นายชวาลวทิย์  พฤษรา 17 มิ.ย. 25622912 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011314027 นายธนชัชา  เกตธุานี 17 มิ.ย. 25622913 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011314047 นายวชิรกลู  เนินสดุ 7 มิ.ย. 25622914 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011314075 นางสาวอรอนงค์  สินโพธิ 17 มิ.ย. 25622915 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316007 นางสาวกนกวรรณ  ลวกลุ 17 มิ.ย. 25622916 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316015 นางสาวกญัญาภคั  นิยมพร 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2917 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316021 นางสาวกลุธิดา  รินเพ็ง 7 มิ.ย. 25622918 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316031 นางสาวจิราพร  นาถําพลอย 17 มิ.ย. 25622919 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316037 นางสาวฉฐันนัท์  อามาตย์มนตรี 17 มิ.ย. 25622920 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316042 นายชยัฉลอง  สวสัดิพละ 7 มิ.ย. 25622921 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316062 นายณฐัวทิย์  ศรีหาภาค 7 มิ.ย. 25622922 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316073 นายธีระวฒัน์  กายราช 7 มิ.ย. 25622923 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316074 นายธีระวธุ  โคตรบรม 7 มิ.ย. 25622924 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316077 นางสาวนริสรา  เทียงธรรม 17 มิ.ย. 25622925 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316082 นางสาวนีรชา  ศรีชยูงค์ 17 มิ.ย. 25622926 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316105 นางสาวผสุชา  ฤาชา 17 มิ.ย. 25622927 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316109 นางสาวพรรณรัตน์  แป้นโคตร 7 มิ.ย. 25622928 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316110 นายณฐัสรุางค์  เรือนทอง 7 มิ.ย. 25622929 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316128 นายภานเุดช  พ่อสียา 7 มิ.ย. 25622930 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316143 นางสาวยพุารัตน์  โสภีพจน์ 17 มิ.ย. 25622931 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316144 นางสาวยภุารัตน์  ภูทดั 7 มิ.ย. 25622932 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316161 นางสาววรัญญา  บุทธิจกัร์ 17 มิ.ย. 25622933 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316163 นางสาววราลกัษณ์  จนัดา 7 มิ.ย. 25622934 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316166 นางสาววาสิตา  ฝอยกลาง 7 มิ.ย. 25622935 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316167 นางสาววิกานดา  ฉาไธสง 7 มิ.ย. 25622936 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316177 นางสาวศศธิร  เกษบุตร 17 มิ.ย. 25622937 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316182 นางสาวศญิานนท์  หงษ์บินมา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2938 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316193 นางสาวสิรภทัร  เทศจําปา 17 มิ.ย. 25622939 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316219 นางสาวเสาวลกัษณ์  มงักรทตั 17 มิ.ย. 25622940 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316222 นางสาวอภิญญา  โพธิลงักา 17 มิ.ย. 25622941 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316230 นางสาวอริศรา  แผงพนัธ์ 7 มิ.ย. 25622942 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316257 นางสาวสกุญัญา    จําปาแขม 7 มิ.ย. 25622943 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316260 นางสาวกฤตยภรณ์  รักษา 17 มิ.ย. 25622944 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316264 นางสาวเขมิกา  จรัสใส 17 มิ.ย. 25622945 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011316265 นางสาวจนัทวิา  ยนยบุล 17 มิ.ย. 25622946 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011320030 นายปัญญา  คําทองยศ 7 มิ.ย. 25622947 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011321015 นางสาวจินดาพร  แก้วบณัฑติย์ 17 มิ.ย. 25622948 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011321072 นางสาวศริิลกัษณ์  ครองบุญ 17 มิ.ย. 25622949 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011320004 นายเจษฎากร  ปักษา 7 มิ.ย. 25622950 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011320015 นางสาวธนชัชา  อยู่ยง 7 มิ.ย. 25622951 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011320018 นายนนัทวฒัน์  เหล่าอรรคะ 17 มิ.ย. 25622952 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011320023 นายประกาศิต  วรฤทธิ 17 มิ.ย. 25622953 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011320024 นายปราโมทย์  สวุรรณชาติ 17 มิ.ย. 25622954 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011320025 นางสาวปานตะวนั  ยางธิสาร 17 มิ.ย. 25622955 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011320031 นางสาวพิมพลอย  ภานรัุกษ์ 17 มิ.ย. 25622956 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011320032 นางสาวภกัพิมล  สิงขรอาสน์ 7 มิ.ย. 25622957 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011320040 นายฤทธิเดช  ครสิงห์ 7 มิ.ย. 25622958 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011320041 นายวรัญ  ู ใจอาสา 17 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2959 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011320052 นางสาวสิริยา  เกตแุก้วเกลยีง 7 มิ.ย. 25622960 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011320059 นายอํานาจ  ภกูาสอน 7 มิ.ย. 25622961 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011320089 นายปิยะเกียรต ิ จําปาแดง 7 มิ.ย. 25622962 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011321010 นางสาวเกศวิลยัพร  จนัทอน 7 มิ.ย. 25622963 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011321046 นางสาวนนัทยิา  เดชโนนสงัข์ 17 มิ.ย. 25622964 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011321063 นางสาวพชัธิดา  แสงมล 17 มิ.ย. 25622965 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011321068 นางสาวภทัราพร  สนุทรรส 7 มิ.ย. 25622966 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011321079 นายวรายทุธ  พานพิมพ์ 7 มิ.ย. 25622967 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011321082 นายวจิิตร  คําทา 7 มิ.ย. 25622968 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011321096 นายสรุชยั  กายสงูเนิน 17 มิ.ย. 25622969 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011321112 นางสาวอินธุอร  ศาลาคํา 7 มิ.ย. 25622970 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011321137 นางสาววรินธร  สุขรัตน์ 17 มิ.ย. 25622971 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011321138 นายวชัรากร  กาสิงห์ 17 มิ.ย. 25622972 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011321159 นางสาวสภุารัตน์  พรมบตุร 7 มิ.ย. 25622973 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011322003 นางสาวกานต์สิรี  ปรางค์ทอง 7 มิ.ย. 25622974 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011322004 นางสาวเกวลิน  คุ้มเปลยีน 7 มิ.ย. 25622975 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011322013 นางสาวพิชชญา  โดดชยั 7 มิ.ย. 25622976 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011322021 นายสาโรจน์  ประคํามินทร์ 7 มิ.ย. 25622977 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011322025 นางสาวอนชิุดา  เมืองจนัทร์ 17 มิ.ย. 25622978 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011322035 นางสาววาสิตา  สขุรัตน์ 17 มิ.ย. 25622979 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011322038 นางสาวรัตน์ศิริ  พรมอารักษ์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา2980 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011322039 นายสกุฤษฎ  อรรถวณิช 17 มิ.ย. 25622981 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 59011320024 นายธนาพล  มนัธุภา 7 มิ.ย. 25622982 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 59011321024 นางสาวชตุกิาญจน์  ศรีวงษ์ 7 มิ.ย. 25622983 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 59011321092 นางสาวสรัุตนา  ปัททมุ 17 มิ.ย. 25622984 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 59011321104 นางสาวคียาภทัร์  โคตรตาแสง 17 มิ.ย. 25622985 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 59011321120 นางสาวปราวรินทร์  หล้าโบราณ 7 มิ.ย. 25622986 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 60011321015 นายชตุพิงษ์  หงษ์ทอง 7 มิ.ย. 25622987 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง สิทธิมนษุยชนศกึษา ปริญญาตรี ระบบปกติ 61011317001 นางสาวผไทมาส  พยนต์ 7 มิ.ย. 25622988 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011413067 นางสาวเจนจิรา  เกือกูล 7 มิ.ย. 25622989 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011413091 นางสาวกนกพร  ขอสืบ 7 มิ.ย. 25622990 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011413148 นางสาวณฏัฐณิชา  บุดดา 7 มิ.ย. 25622991 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011413158 นางสาวนจุรี  กุสมุาลย์ 7 มิ.ย. 25622992 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011413160 นายประทีป  อารมย์ 17 มิ.ย. 25622993 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011416173 นางสาวสภุาวดี  มณีกลัย์ 7 มิ.ย. 25622994 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011416181 นางสาวอาริษา  สขุพลู 7 มิ.ย. 25622995 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011422010 นางสาวดวงลดา  ลนืโพธิกลาง 7 มิ.ย. 25622996 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011422012 นางสาวบุสดี  ศรีฮาด 7 มิ.ย. 25622997 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011422020 นางสาววรรณิศา  จําแนกนิด 7 มิ.ย. 25622998 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011422026 นางสาวอนัทริยา  โสภาอทุก 7 มิ.ย. 25622999 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011422028 นางสาวกมลพรรณ  วชิยัโย 7 มิ.ย. 25623000 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011422038 นางสาวสขุกมล  เชือทอง 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3001 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011422041 นางสาวหทยัภทัร  ฆ้องกงัวาน 7 มิ.ย. 25623002 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภยั ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 59011422083 นางสาวธิดารัตน์  ธีระวทิยาภรณ์ 7 มิ.ย. 25623003 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจดัการความปลอดภยัในอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011413137 นางสาวกลุนนัท์  โนนคูเ่ขตโขง 7 มิ.ย. 25623004 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจดัการความปลอดภยัในอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011413164 นางสาวปวีณา  สําราญเรียบ 7 มิ.ย. 25623005 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจดัการความปลอดภยัในอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011413169 นางสาวภทัราภรณ์  พรหมวงศ์ 7 มิ.ย. 25623006 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจดัการความปลอดภยัในอาหาร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011413175 นางสาววินทัดา  ใจปานแก่น 7 มิ.ย. 25623007 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจดัการความปลอดภยัในอาหาร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011422011 นางสาวนริศรา  สริุนทร์เลิศ 7 มิ.ย. 25623008 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 59051480007 นายประเสริฐ  สรุะพล 7 มิ.ย. 25623009 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011420227 นางสาวสทุธิมนต์  เขตจตัรัุส 7 มิ.ย. 25623010 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513005 นางสาวขวญักาญจนา  รัตนจรัสโรจน์ 7 มิ.ย. 25623011 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513041 นางสาวกฤษณา  เขาเขียว 7 มิ.ย. 25623012 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513042 นางสาวกิตติกาญจน์  กิตตริาช 7 มิ.ย. 25623013 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513043 นายกิตตศิกัด ิ ไชยบงั 7 มิ.ย. 25623014 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513044 นางสาวเกวลิน  วงศ์อรุณ 7 มิ.ย. 25623015 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513045 นางสาวเกศริน  สวักิตตกิลุ 7 มิ.ย. 25623016 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513047 นางสาวจรีดา  พทุธราช 7 มิ.ย. 25623017 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513048 นางสาวจิรัญญา  พรหมเชียง 7 มิ.ย. 25623018 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513049 นางสาวจฬุารัตน์  เพชรรัตน์ 7 มิ.ย. 25623019 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513051 นายชนิาธิป  เตม็ใจ 7 มิ.ย. 25623020 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513052 นางสาวชตุมิณฑน์  ไชยศรีทา 7 มิ.ย. 25623021 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513054 นางสาวญาณิศา  สาตรวาหา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3022 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513055 นางสาวฐิตนินัท์  ฤาชา 7 มิ.ย. 25623023 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513056 นางสาวฐิตรัิตน์  เจษฎาพงศธร 7 มิ.ย. 25623024 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513058 นางสาวนนทภิา  โพธิสอน 7 มิ.ย. 25623025 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513059 นางสาวนําฝน  ศรีบวัลา 7 มิ.ย. 25623026 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513060 นางสาวนิธิพร  สาตศิล 7 มิ.ย. 25623027 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513061 นางสาวนิลรัตน์  มะลิรส 7 มิ.ย. 25623028 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513063 นางสาวปรมาภรณ์  โมฆรัตน์ 7 มิ.ย. 25623029 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513064 นางสาวปรางทพิย์  สงัขจนัทร์ 7 มิ.ย. 25623030 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513066 นางสาวปิละนชุ  ก้อนทอง 7 มิ.ย. 25623031 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513068 นายพงศ์ณภทัร  รุ่งโรจน์ชญานนท์ 7 มิ.ย. 25623032 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513070 นางสาวพชัชา  เม้ากลาง 7 มิ.ย. 25623033 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513071 นางสาวพณัณิตา  ประเสริฐผล 7 มิ.ย. 25623034 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513072 นางสาวพทัธนนัท์  มะระสี 7 มิ.ย. 25623035 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513073 นางสาวพิชญาภรณ์  เทียนสนัเทียะ 7 มิ.ย. 25623036 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513074 นางสาวพิชามญชุ์  พฒันิบลูย์ 7 มิ.ย. 25623037 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513075 นางสาวพิชามญชุ์  ชแูก้ว 7 มิ.ย. 25623038 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513076 นางสาวภณัฑกาญจน์  ภู่หลง 7 มิ.ย. 25623039 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513077 นางสาวภทัราพร  ภาโนมยั 7 มิ.ย. 25623040 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513079 นางสาวรัชฎาภรณ์  เขือนมณี 7 มิ.ย. 25623041 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513080 นางสาววรันธร  ทองตระกูล 7 มิ.ย. 25623042 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513082 นางสาวศนีินาถ  ธีรภทัรไพศาล 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3043 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513084 นางสาวสราวรรณ  ไชยชนะ 7 มิ.ย. 25623044 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513085 นางสาวสิรภทัร  ทลูชยัสงค์ 7 มิ.ย. 25623045 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513086 นางสาวสชุานาถ  เงินคํามลู 7 มิ.ย. 25623046 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513087 นางสาวสธิุดา  ดาถํา 7 มิ.ย. 25623047 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513089 นายสรุวฒุ ิ จนัทร์ซ้าย 7 มิ.ย. 25623048 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011513090 นางสาวอนนัตญา  สารแสน 7 มิ.ย. 25623049 คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 52011515033 นางสาวณภทัร์พร  ทบัแสง 7 มิ.ย. 25623050 คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011550020 นายนินนาท  องัศภุากร 7 มิ.ย. 25623051 คณะแพทยศาสตร์ วทิยาศาสตร์สขุภาพ ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 55011560005 นางสาวศศธิร  ตณัฑวรรธนะ 7 มิ.ย. 25623052 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710001 นายพิษณุ    สีนามเพ็ง 7 มิ.ย. 25623053 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710004 นางสาวสกุญัญา    น้อยจนัวงษ์ 7 มิ.ย. 25623054 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710005 นางสาวสวุมิล    เทพจนัดา 7 มิ.ย. 25623055 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710008 นายจกัรกฤษณ์  เทียมสระคู 7 มิ.ย. 25623056 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710030 นางสาวดวงกมล  จนัทร์ขอนแก่น 7 มิ.ย. 25623057 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710034 นางสาวธญัญาลกัษณ์  ณ ธรรม 7 มิ.ย. 25623058 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710036 นางสาวนพวรรณ  แจ้งหาร 7 มิ.ย. 25623059 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710052 นางสาวพริมพิรักษ์  สาสงัข์ 7 มิ.ย. 25623060 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710063 นางสาววริญญา  แซงจําปา 7 มิ.ย. 25623061 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710065 นางสาวศรัณย์พร  ดาน้อย 7 มิ.ย. 25623062 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710067 นางสาวณฏัฐ์ชนากานต์  มอญชยัภมูิ 7 มิ.ย. 25623063 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710071 นางสาวสภุกัศิริ  สขุเพีย 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3064 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710075 นางสาวหยาดพิรุณ  มนทาน้อย 7 มิ.ย. 25623065 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710081 นางสาวอารียา  ทณิพฒัน์ 7 มิ.ย. 25623066 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710094 นางสาวอาฐิติยาภรณ์   แผ่ความดี 7 มิ.ย. 25623067 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710099 นางสาวจินดารัตน์  มลูเหลา 7 มิ.ย. 25623068 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710100 นางสาวจฬุารัตน์  ฉลากกลาง 7 มิ.ย. 25623069 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710101 นางสาวเจนจิรา  อมิแผ้ว 7 มิ.ย. 25623070 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710105 นางสาวณฐัพร  เจนชยั 7 มิ.ย. 25623071 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710109 นางสาวนิภาพร  ติตารัมย์ 7 มิ.ย. 25623072 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710116 นางสาวเบญจพร  ขนัแข็ง 7 มิ.ย. 25623073 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710123 นางสาวพชัรี  คลงัชํานาญ 7 มิ.ย. 25623074 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710130 นายวชัรพล  สนัติวชัราณรัุกษ์ 7 มิ.ย. 25623075 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710132 นางสาววิไลวรรณ  บุญตาระวะ 7 มิ.ย. 25623076 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710134 นางสาวศริิพร  กรวรัิตน์ 7 มิ.ย. 25623077 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710139 นายสิทธิศกัด ิ สาระสิทธิ 7 มิ.ย. 25623078 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011710140 นายเสกสรรค์  ปลมืวงษ์ 17 มิ.ย. 25623079 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011720012 นางสาวพรนภา  ตรงจนัทกึ 7 มิ.ย. 25623080 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011720015 นางสาววารุณี  สิงเดช 7 มิ.ย. 25623081 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011720016 นางสาวศดานนัท์  ศรีวฒุพิงศ์ 7 มิ.ย. 25623082 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจดัการสงิแวดล้อมและทรัพยากร ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58011720019 นางสาวเหมือนฝัน  ใจชืน 7 มิ.ย. 25623083 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยีสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011713010 นางสาวฐิตมิา  สรัุนนา 7 มิ.ย. 25623084 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยีสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011713050 นายธีรเจต   กลนิผกา 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3085 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยีสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011713053 นายยุทธิชยั   บุตะกะ 7 มิ.ย. 25623086 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยีสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011713014 นางสาวจารุวรรณ  เพมิพร 7 มิ.ย. 25623087 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยีสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011713017 นายจริายทุธ  สีหาบุตร 7 มิ.ย. 25623088 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยีสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011713082 นางสาวประทมุทพิย์  โกมตุบิาล 7 มิ.ย. 25623089 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยีสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011713097 นางสาวสภุาพร  แก้วอาสา 7 มิ.ย. 25623090 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยีสงิแวดล้อม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57011721007 นายพีรพฒัน์  ตนัแหวน 7 มิ.ย. 25623091 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สงิแวดล้อมศกึษา ปริญญาตรี ระบบปกติ 57011716026 นางสาวณฐัริกา  สิงห์รักษ์ 7 มิ.ย. 25623092 คณะสงิแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สงิแวดล้อมศกึษา ปริญญาตรี ระบบปกติ 58011716170 นางสาวณิชกมล  ดีวงษา 17 มิ.ย. 25623093 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012010036 นายถิรวฒุ ิ บบัที 7 มิ.ย. 25623094 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012010061 นายนฐัพล  คํามลู 7 มิ.ย. 25623095 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012010078 นายลิตติชยั  จนัทะเลิศ 7 มิ.ย. 25623096 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012010093 นายอดลุวิทย์  เทพมะที 7 มิ.ย. 25623097 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010008 นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์อินทรีย์ 7 มิ.ย. 25623098 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010023 นายนรชน  โทบุดดี 7 มิ.ย. 25623099 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010029 นายพอเจตต์  หลวงชา 7 มิ.ย. 25623100 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010033 นายภานเุดช  กณัหาแก้ว 7 มิ.ย. 25623101 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010043 นางสาววิชญาพร  รุ่งเรือง 7 มิ.ย. 25623102 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010044 นางสาววิชยา  ธุระนนท์ 7 มิ.ย. 25623103 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010059 นายจกัรกฤษณ์  พนัรัตน์ 7 มิ.ย. 25623104 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010060 นายจกัรพนัธ์  เจริญสวา่ง 7 มิ.ย. 25623105 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010068 นายชยัฤชา  นริุตมนต์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3106 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010070 นายชานนท์  ดําสนิท 7 มิ.ย. 25623107 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010071 นายชานนท์  จงจินากลู 7 มิ.ย. 25623108 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010077 นางสาวดวงฤดี  สนุสาระพงั 7 มิ.ย. 25623109 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010082 นายทตัพล  ศกัดนิาเกียรติกุล 7 มิ.ย. 25623110 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010083 นายทนิกร  ทดัศรี 7 มิ.ย. 25623111 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010097 นายนฐัพล  ปิดตาระโต 7 มิ.ย. 25623112 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010098 นายนทัธพงศ์  พนักาฬสินธุ์ 7 มิ.ย. 25623113 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010102 นายนิตพิงษ์  อาจเจริญ 7 มิ.ย. 25623114 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010104 นายบุญฤทธิ  วงค์นรินทร์ 7 มิ.ย. 25623115 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010110 นายพงศกร  ศิริโส 7 มิ.ย. 25623116 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010125 นายวรวฒิุ  ทชิยั 7 มิ.ย. 25623117 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010127 นายวทิวสั  แสนเริง 7 มิ.ย. 25623118 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010130 นายวีรภพ  เดชภิมล 7 มิ.ย. 25623119 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010133 นายศกัดดิา  ชาสงวน 7 มิ.ย. 25623120 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010136 นายสิรวชิญ์  แสบรัมย์ 7 มิ.ย. 25623121 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010137 นายสิรวทิย์  โกฏิรักษ์ 7 มิ.ย. 25623122 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012010151 นางสาวพนิดา  อ่อนดี 7 มิ.ย. 25623123 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012021010 นายภว์ูฤณ  บุตรรักษ์ 7 มิ.ย. 25623124 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 54012010059 นางสาวรุ่งทิวา  นามมีฤทธิ 7 มิ.ย. 25623125 วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ ดริุยางคศลิป์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 55012012002 นายกิตตศิกัด ิ ชนรินทร์ 17 มิ.ย. 25623126 คณะวฒันธรรมศาสตร์ การจดัการวฒันธรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012110011 นายณฐัพล    สีเสมอ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3127 คณะวฒันธรรมศาสตร์ การจดัการวฒันธรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012110068 นายอภิเษก    ด้วงแจ่ม 7 มิ.ย. 25623128 คณะวฒันธรรมศาสตร์ การจดัการวฒันธรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012110145 นางสาวภทัรวดี  ปันทอง 7 มิ.ย. 25623129 คณะวฒันธรรมศาสตร์ การจดัการวฒันธรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012110202 นายณฐัพงษ์  ริมทอง 7 มิ.ย. 25623130 คณะวฒันธรรมศาสตร์ การจดัการวฒันธรรม ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012110207 นายปริญญา  สิทธิศกัดิ 7 มิ.ย. 25623131 คณะวฒันธรรมศาสตร์ การจดัการวฒันธรรม ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012120006 นายนนัทวฒัน์  ป้อมสวุรรณ 17 มิ.ย. 25623132 คณะวฒันธรรมศาสตร์ วฒันธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 53185560022 นายสชุาต ิ   คณานนท์ 7 มิ.ย. 25623133 คณะวฒันธรรมศาสตร์ วฒันธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 55012160033 นายสมกมล  กาญจนพิบูลย์ 7 มิ.ย. 25623134 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 54011814001 นายเกียรติกลุ  มาสขาว 7 มิ.ย. 25623135 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 54011814167 นางสาวปวีณา  สขุวงัไทร 7 มิ.ย. 25623136 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210008 นางสาวชนิตนนัท์  ศรีหวาด 7 มิ.ย. 25623137 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210010 นางสาวณฐพร  บวัศรีทอง 7 มิ.ย. 25623138 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210013 นายณฐัวฒุ ิ ทบัแผลง 7 มิ.ย. 25623139 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210018 นายทกัษ์ดนยั  ขามชู 7 มิ.ย. 25623140 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210042 นางสาวสดุารัตน์  กาศลงักา 7 มิ.ย. 25623141 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210054 นางสาวจิตโสภา  จนัทร์ฟัก 7 มิ.ย. 25623142 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210055 นางสาวชชัฎาภา  แก้วยอด 7 มิ.ย. 25623143 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210056 นางสาวญาดา  สิงห์พนัธ์ 7 มิ.ย. 25623144 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210059 นางสาวณฐักฤตา  อารมย์ชืน 7 มิ.ย. 25623145 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210060 นางสาวทพิย์ชมพ ู สิงอยธุทยา 7 มิ.ย. 25623146 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210062 นายธารินทร์  มณีประดษิฐ์ 7 มิ.ย. 25623147 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210063 นายธีรวรรธน์  วงศ์สวุรรณ 7 มิ.ย. 2562



หน้าที 151 จาก 158
ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3148 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210064 นายนภสักร  ชยัคณารักษ์กูล 7 มิ.ย. 25623149 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210065 นางสาวปริยากร  เสนาวงษ์ 7 มิ.ย. 25623150 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210066 นางสาวพรเฉลิม  เฉลิมชาติ 7 มิ.ย. 25623151 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210067 นางสาวอภิณห์พร  โรจนวฒัน์มงคล 7 มิ.ย. 25623152 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210068 นางสาวมาริสา  พรรณานนท์ 7 มิ.ย. 25623153 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210069 นางสาววริศรา  หาญอาษา 7 มิ.ย. 25623154 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210071 นายสิทธา  ใจเอ็นดู 7 มิ.ย. 25623155 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210072 นางสาวสินาภรณ์  พงษ์ภา 7 มิ.ย. 25623156 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012210075 นางสาวอภิรดี  ตนัซู้ 7 มิ.ย. 25623157 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 54011313574 นายภชุงค์  โอปาก 7 มิ.ย. 25623158 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011312017 นางสาวกงิกาญจนา  อาญาเมือง 7 มิ.ย. 25623159 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011312141 นางสาวปารีฉตัย์  รัตนโชติ 7 มิ.ย. 25623160 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011312304 นางสาวสกุญัญา  สมพงษ์ศร 17 มิ.ย. 25623161 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011312307 นายฐากรู  กิจคติ 7 มิ.ย. 25623162 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011312318 นางสาวอมรรัตน์  วิจิตรโคกกรวด 7 มิ.ย. 25623163 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011317235 นางสาวณฐัฐาพร  บุญล้น 17 มิ.ย. 25623164 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56011317337 นายธญัญาวิทย์  หมายมนั 7 มิ.ย. 25623165 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56012310001 นางสาววรางคณา  พยคัฆ์ทอง 17 มิ.ย. 25623166 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310023 นางสาวกญัญาลกัษณ์  ผาระกนั 7 มิ.ย. 25623167 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310040 นางสาวคณุาลกัษณ์  นารินทร์ 7 มิ.ย. 25623168 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310044 นางสาวจอมขวญั  ถนดัค้า 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3169 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310073 นางสาวญาดา  เตชะเพชร 7 มิ.ย. 25623170 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310105 นางสาวธนพร  ภูจอมแจ้ 7 มิ.ย. 25623171 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310120 นางสาวนรวดี  จนัทร 7 มิ.ย. 25623172 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310168 นางสาวพรนภา  บญุเข็ม 7 มิ.ย. 25623173 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310203 นายภภูริต  ธรรมานยุตุ 7 มิ.ย. 25623174 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310236 นายวราเทพ  ภสูะทด 7 มิ.ย. 25623175 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310272 นางสาวศวุาณี  ชมมี 7 มิ.ย. 25623176 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310353 นางสาวฐิตนินัท์   ไพนอก 7 มิ.ย. 25623177 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310369 นางสาวนฐัพร   นาคแก้ว 7 มิ.ย. 25623178 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310426 นายพงษ์พิทกัษ์  สรุทรัพย์ 17 มิ.ย. 25623179 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 57012310430 นางสาวกวินนาฏ   เสาประธาน 7 มิ.ย. 25623180 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310009 นายคณุากรณ์  แก้วหานาม 7 มิ.ย. 25623181 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310022 นางสาวทพิย์สดุา   คงสนัเทียะ 7 มิ.ย. 25623182 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310031 นางสาวนทัธมน  โบสถ์นอก 7 มิ.ย. 25623183 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310046 นายศตวรรษ  วงค์วิพฒัน์ 7 มิ.ย. 25623184 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310056 นางสาวสทุธิกานต์   บุญยะประสิทธิ 7 มิ.ย. 25623185 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310060 นายเสรี   อนัทราสี 7 มิ.ย. 25623186 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310061 นางสาวเสาวนีย์   จฬุาคํา 7 มิ.ย. 25623187 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310062 นางสาวโสภิดา   กล้าชยัภมิู 7 มิ.ย. 25623188 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310070 นายฐิติโชต ิ วรรณจนัทร์ 7 มิ.ย. 25623189 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310092 นายสิทธิชาติ  โคตรสมบตัิ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3190 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310094 นางสาวกนกกานต์  ภกัดีสวุรรณ 7 มิ.ย. 25623191 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310096 นางสาวกนกวรรณ  กุลธานี 7 มิ.ย. 25623192 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310099 นางสาวกมลชนก  มลูเวียงชยั 7 มิ.ย. 25623193 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310105 นางสาวกมลรัตน์  กฤษสนนั 7 มิ.ย. 25623194 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310112 นายกรวิชญ์  สภุกัดี 7 มิ.ย. 25623195 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310114 นางสาวกรองกาญจน์  ภานนุาถ 7 มิ.ย. 25623196 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310148 นายกิตตปิกรณ์  แสนสนุนท์ 7 มิ.ย. 25623197 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310171 นางสาวจนิสตา  เลขกระโทก 7 มิ.ย. 25623198 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310172 นางสาวจรรยาภรณ์  นิลกําเนิด 7 มิ.ย. 25623199 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310173 นางสาวจริญญา  ภถูมเมฆ 7 มิ.ย. 25623200 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310182 นางสาวจารุวรรณ  ภยูาทพิย์ 7 มิ.ย. 25623201 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310223 นางสาวชนนิกานต์  เกาะแก้ง 7 มิ.ย. 25623202 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310236 นางสาวชลชินี  ดีรมรัมย์ 7 มิ.ย. 25623203 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310256 นางสาวฐิตรัิตน์  สดุเฉลียว 7 มิ.ย. 25623204 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310260 นายณฐาปกรณ์  สนุทรา 7 มิ.ย. 25623205 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310279 นายณฐัพงษ์  ชมมอญ 7 มิ.ย. 25623206 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310286 นางสาวณฐัวร  กฤตเวทนิ 7 มิ.ย. 25623207 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310290 นายณฐัวฒุ ิ เสยีงสาย 7 มิ.ย. 25623208 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310313 นางสาวทมินภา  ศรีโนนยาง 7 มิ.ย. 25623209 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310319 นายธนวรรธน์  ละอองคํา 7 มิ.ย. 25623210 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310323 นายธวชัชยั  มงัมี 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3211 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310330 นางสาวธญัญาเรศ  โชกะตะ 7 มิ.ย. 25623212 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310345 นางสาวนพศร  รินลา 7 มิ.ย. 25623213 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310347 นางสาวนภสัสร  อณุวงค์ 7 มิ.ย. 25623214 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310364 นางสาวนชัชารี  โสภาพงษ์ 7 มิ.ย. 25623215 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310378 นางสาวนิภาพร  โพธิศรี 7 มิ.ย. 25623216 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310380 นางสาวนิรฌา  เหลาพรม 7 มิ.ย. 25623217 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310388 นายนตุ ิ สริุยศกัดิ 7 มิ.ย. 25623218 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310397 นางสาวบุษราคมั  มลูบตุรดา 7 มิ.ย. 25623219 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310453 นายพรธนภมูิ  ภูงามทอง 7 มิ.ย. 25623220 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310454 นางสาวพรนภา  แย้มบุญมี 7 มิ.ย. 25623221 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310460 นางสาวพรพิมล  จนัทหิล้า 7 มิ.ย. 25623222 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310471 นางสาวพลอยไพลิน  เขียวประเสริฐ 7 มิ.ย. 25623223 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310480 นายพฒันา  ศรีวงค์ 7 มิ.ย. 25623224 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310485 นางสาวพิชญา  ศรีนา 7 มิ.ย. 25623225 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310491 นางสาวพิมล  หลาบสีดา 7 มิ.ย. 25623226 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310502 นายภทัรธร  แสนละคร 7 มิ.ย. 25623227 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310508 นายภาณพุงศ์  กาญจนศร 7 มิ.ย. 25623228 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310516 นายภมูพิฒัน์  วงค์ตลาด 7 มิ.ย. 25623229 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310530 นางสาวยศมล  เคนานนั 7 มิ.ย. 25623230 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310535 นางสาวยภุาดา  ยานสวุรรณ์ 7 มิ.ย. 25623231 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310541 นางสาวรวนินัท์  ยุระชยั 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3232 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310548 นางสาวรัชรีวรรณ  รักบตุร 7 มิ.ย. 25623233 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310554 นางสาวรัตตยิากร  บวัลอย 7 มิ.ย. 25623234 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310568 นางสาววนสัยา  แสงแก้ว 7 มิ.ย. 25623235 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310588 นางสาววชัราภรณ์  พลสุวรรณ 7 มิ.ย. 25623236 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310597 นางสาววิจติรา  ชอกลม 7 มิ.ย. 25623237 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310605 นางสาววิไลพร  อาภรรัตน์ 7 มิ.ย. 25623238 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310630 นางสาวศศวิมิล  ทองไพร 7 มิ.ย. 25623239 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310634 นางสาวศริประภา  แสงใส 7 มิ.ย. 25623240 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310645 นางสาวศริิยากร  เชือบริบรูณ์ 7 มิ.ย. 25623241 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310655 นายศิวกร  คําทะเนตร 7 มิ.ย. 25623242 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310658 นางสาวศภุรดา  รัตนวรรณี 7 มิ.ย. 25623243 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310677 นางสาวสโรชา  ลาภโชค 7 มิ.ย. 25623244 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310684 นางสาวสิรดา  หลอดแก้ว 7 มิ.ย. 25623245 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310713 นางสาวสนุทรีย์  ศรีวงศ์ชยั 7 มิ.ย. 25623246 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310729 นางสาวสภุาวดี  ล้วนโสม 7 มิ.ย. 25623247 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310731 นางสาวสมุาลี  พนัธุ 7 มิ.ย. 25623248 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310760 นางสาวอรชนก  พรหมพินิจ 7 มิ.ย. 25623249 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310763 นางสาวอรยา  อปุถมัภ์ 7 มิ.ย. 25623250 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310780 นายอษัฎาวฒุ ิ เดชบุรัมย์ 7 มิ.ย. 25623251 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310791 นางสาวอษุมา  กงิดาว 7 มิ.ย. 25623252 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310800 นางสาวกลัยาณี  ขอสขุ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3253 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310803 นางสาวกิตติยาภรณ์  จรูญเนตร์ 7 มิ.ย. 25623254 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310804 นางสาวเกตวุริน  ลํามะนา 7 มิ.ย. 25623255 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310812 นางสาวชไมพร  ผลชืน 7 มิ.ย. 25623256 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310820 นางสาวณฐัริกาญณ์  วรปัสสุ 7 มิ.ย. 25623257 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310822 นายทรงวฒุ ิ แสงนา 7 มิ.ย. 25623258 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310824 นายธนาธิป  พลกลุ 7 มิ.ย. 25623259 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310831 นางสาวนฤมล  วะลาฤทธิ 7 มิ.ย. 25623260 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310832 นางสาวนิติยา  แก้วเกตุ 7 มิ.ย. 25623261 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310834 นางสาวนิศารัตน์  ชืนอรุา 7 มิ.ย. 25623262 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310842 นางสาวพลอยวดี  ลมิวงษ์ทอง 7 มิ.ย. 25623263 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310849 นายรัชเดช  สวุรรณนุ่ม 7 มิ.ย. 25623264 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310850 นางสาวรัตนาพร  ปินประไมย์ 7 มิ.ย. 25623265 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310853 นายวชัรพงษ์  สมบูรณ์ 7 มิ.ย. 25623266 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310855 นางสาวศนญัญา  ประสานสขุ 7 มิ.ย. 25623267 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310869 นายสิทธิโชค  มาโคตร 7 มิ.ย. 25623268 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310875 นายอชิตพล  มณีราชกิจ 7 มิ.ย. 25623269 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310885 นางสาวจิดาภา  ตรีบวรรัตนะ 7 มิ.ย. 25623270 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบปกติ 58012310889 นางสาวสวุนนัท์  ธรรมดา 7 มิ.ย. 25623271 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57012320025 นายณฐัพล  สีสธุมั 7 มิ.ย. 25623272 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57012320035 นายธีระวฒัน์  ชยัภิบาล 7 มิ.ย. 25623273 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57012320078 นางสาวศริิมาศ  ขรููรักษ์ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3274 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57012320083 นายศภุณฐั  พนิตพงศา 7 มิ.ย. 25623275 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57012320084 นางสาวสกาวเดือน  นิลแสง 7 มิ.ย. 25623276 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57012320107 นางสาวอรวรินธ์  เวียงแก้ว 7 มิ.ย. 25623277 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57012320109 นายอลงกรณ์  บรรดษิฐ 7 มิ.ย. 25623278 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320023 นางสาวชนิกานต์  ลาํสนั 7 มิ.ย. 25623279 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320027 นางสาวช่อผกา  ขนัธุรา 7 มิ.ย. 25623280 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320040 นางสาวณฐัฐินนัท์  แสนจนัทร์ 7 มิ.ย. 25623281 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320055 นางสาวธิมารัตน์  สวสัดชิยั 7 มิ.ย. 25623282 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320086 นางสาวปินสดุา  วจิิตรขะจี 7 มิ.ย. 25623283 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320092 นายพงษ์อนนัต์  ผลาผล 7 มิ.ย. 25623284 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320094 นางสาวพรชนก  ศรีปะโค 7 มิ.ย. 25623285 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320095 นางสาวพรธิดา  ศรีทอง 7 มิ.ย. 25623286 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320104 นายยุทธภมิู  บุญดี 7 มิ.ย. 25623287 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320106 นางสาวรสมล  ปัดไชยสงค์ 7 มิ.ย. 25623288 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320107 นายรัชตะ  สอดส่อง 7 มิ.ย. 25623289 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320118 นางสาววิภาเพ็ญ  อภยัสงูเนิน 7 มิ.ย. 25623290 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320120 นางสาวศศธิร  ชานศุร 7 มิ.ย. 25623291 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320122 นางสาวศศวิมิล  ลนุบ้านผือ 7 มิ.ย. 25623292 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320125 นายศิริชยั  ไชยปัญหา 7 มิ.ย. 25623293 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320152 นางสาวเจตปรียา  พนัธ์ศรี 7 มิ.ย. 25623294 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320155 นายตนัติกร  สินธุชาติ 7 มิ.ย. 2562
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ลําดับ คณะ สาขาวชิา ระดับ รหสันิสิต ชอื - สกุล วันทสีาํเร็จการศึกษา3295 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320160 นายณฐภทัร  ระวชิยั 7 มิ.ย. 25623296 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320162 นายนครินทร์  ศรีกตุา 7 มิ.ย. 25623297 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320170 นายวชิรวิทย์  ครสิงห์ 7 มิ.ย. 25623298 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 58012320181 นางสาวอรอนงค์  เชือชยั 7 มิ.ย. 25623299 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 59012320013 นายจกัรวาล  บ้างวจิิตร 7 มิ.ย. 25623300 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 59012320142 นางสาวกรรณิการ์  พลจนัทร์ 7 มิ.ย. 25623301 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 59012320153 นายภาสกร  ดอกรัง 7 มิ.ย. 25623302 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 59012320157 นายสิรภพ  ดีหนองยาง 7 มิ.ย. 25623303 คณะนิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบณัฑติ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 59012320158 นางสาวสธิุดา  ใจจริม 7 มิ.ย. 2562




