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หน้าท่ี 1 จาก 41

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
1 4921317258 นายพรเลิศ  กิตติโภคิรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 2.13
2 5021317086 นายสฤษฎ์พนธ์  สิทธิประสงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 2.90
3 5021321084 นายองค์การ  เทียมตระกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (ธุรกิจท่องเท่ียว) 2.41
4 5021404156 นายณัฐิวุฒิ  หญีตจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 2.00
5 5021405067 นางสาวกณิกนันต์  บุตรฉํ่า บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 2.43
6 5021408285 นายปรัชญา  ปริปุรณะ ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 2.57
7 5021408430 นางสาวอารีรัตน์  คงเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2.07
8 5121230014 นายรังสิวุธ  เอ่ียมภิรมย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 2.47
9 5121242002 นายก้องเกียรติ  กัณหะเสน ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 2.46
10 5121312068 นายธีรพงษ์  พระเชียเนียม บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 2.68
11 5121316002 นางสาวปิติการณ์  สีสวรรค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) 2.56
12 5121317091 นายชาญณรงค์  อะทะ ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์) 2.46
13 5121317145 นายณฐปกร  แคนยา ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 2.23
14 5121317155 นางสาวนฎา  ปิ่นเนียม ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 2.50
15 5121318006 นางสาวกานต์พัชญ์  จันทร์สมบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 2.29
16 5121321025 นางสาวสิริลัคน์  บุญสิงห์ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (ธุรกิจท่องเท่ียว) 2.71
17 5121321072 นางสาววรลักษณ์  ประทุมมา ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (ธุรกิจท่องเท่ียว) 2.29
18 5121321171 นายศุภชัย  ศรศักดา ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (ธุรกิจท่องเท่ียว) 2.68
19 5121404132 นายภานุพงศ์  ฤทธิ์โชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 2.22
20 5121404159 นางสาวมัลลิกา  ชุ่มสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 2.56
21 5121404207 นางสาวสุกัญญา  จิตต์ทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 2.49
22 5121408073 นายสุวัฒน์  สารธิราช บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2.08
23 5121408082 นางสาวแก้วกมล  โกมลวิทย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2.57
24 5121408103 นายศิรินทร์  ทัดแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2.26
25 5121408222 นายขจรฤทธิ์  ดํารงอัครนิธิ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2.23
26 5121408295 นายณัฐพงศ์  ศรีกัมพล บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2.08
27 5121408307 นายปริญญา  ยังทรัพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2.39
28 5121409029 นายณฐภัทร  เขตสินบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 2.44
29 5124316003 นางสาวมณฑวรรณ  ภูช่างทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) 2.95
30 5124319024 นายชุษณะ  สุขประเสริฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์) 3.10
31 5124404076 นางสาวณธีภัสร์  สิริโชติพันธุ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 2.69
32 5124405090 นายภาณุพงศ์  พ่ึงสาย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 2.84
33 5124501053 นางสาวเกษณี  บุญญาพิชิตชัย บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.56
34 5221310084 นายณัฐพงษ์  ศิริวรรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.64

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
35 5221317050 นางสาวนลินพิมล  อุปชัย นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.43
36 5221317053 นางสาวผุสดี  เปรมสําราญ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.65
37 5221317058 นางสาวตรีรัตน์  เพ็งภักดี นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.83
38 5221319043 นายกฤษฎา  ภาโนมัย นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.56
39 5221319079 นายมงคล  เจริญประโยชน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.50
40 5221319110 นายเชษฐา  สุขสันติภาพ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.01
41 5221319138 นางสาวลักขณา  ลือวณิชกิจ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.79
42 5221319214 นายอาณาจักร  รามบุตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.31
43 5221319274 นายวุฒิชัย  ศรีษะแก้ว นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.47
44 5221359081 นางสาวฌัชชญาฐ์  นวเกียรติรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.98
45 5221413040 นางสาววารินทร์  ศรีสวัสด์ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.20
46 5221413152 นายเจษฎา  ทิศปะละ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.22
47 5221414012 นายธวัชชัย  ไม้เกตุ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.03
48 5221414160 นายนันทพัทธ์  ปิติพงศ์อนัน บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.69
49 5221414256 นายอานนท์  แซ่เห บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.32
50 5221414306 นายพรพรหม  เปรมปรีดา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.38
51 5221415003 นายพิชิตไชย  ไชยสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 2.11
52 5221501104 นางสาวอลิศษา  เรืองกลั่น บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.51
53 5224112006 นายประพล  พันธ์สมจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.84
54 5224359026 นายสมาน  ตันยะลา ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 3.30
55 5224359037 นายเดี่ยว  คุริโมโต ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 3.02
56 5224359044 นายเศรษฐพงศ์  สุขสมบูรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 3.44
57 5224412033 นางสาวผกาภรณ์  ล่องอําไพ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.98
58 5224412134 นางสาววรดา  ศรีธาราม บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.88
59 5224412208 นางสาวนุชจรี  รัตนรังษีวรชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.45
60 5224412209 นายปริพล  มาลากุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.38
61 5224414011 นางสาวศิริพร  พูลสําราญ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.12
62 5224414075 นางสาววิชาดา  สันติเสวี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.88
63 5224414076 นางสาวณิชาภา  กลิ่นสมบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.22
64 5224414096 นายณัฐพงศ์  มุสิกะพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.04
65 5224416004 นายช่วงชัย  นระอยู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 2.62
66 5224501037 นายวาทิตย์  ชมภูวิเศษ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.67
67 5224501043 นางสาวธันยนันท์  ไกรโคกสูง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.65
68 5224501080 นางสาวนภัสสรณ์  โรจน์เดชาสิทธิ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.56

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
69 5234412326 นางสาวสาวิตรี  การีมี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.41
70 5234414001 นางสาวสมสมัย  แสนเพีย บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.44
71 5281107036 นางสาวรัชฎาภรณ์  เคนดา ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.38
72 5321245046 นายภาสุ  แซ่โอ๊ว นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.45
73 5321317015 นายอัครเดช  นาคบุตร นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 3.13
74 5321317022 นายจารึก  จิตรอาสา นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.55
75 5321317103 นางสาวสุภวีณ์  สีลาอาจ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.42
76 5321317104 นางสาวสุพรรษา  รักษาศักด์ิ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.44
77 5321319042 นางสาวชนันท์รัศม์  มหรรครัตน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.50
78 5321319053 นางสาวบุษราคัม  มาพร้อม นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์(เอกการประชาสัมพันธ์) 2.37
79 5321319058 นายนพดล  เนียมจิตต์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.39
80 5321319083 นายธวัชชัย  วิบูลย์ศักด์ิชัย นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.10
81 5321319109 นายวันเฉลิม  สมบูรณ์ผล นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.43
82 5321319148 นายศวรรษ  เสวกศรอานนท์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.42
83 5321319149 นางสาวอรวรรณ  เมืองทองอ่อน นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.29
84 5321359006 นางสาวขวัญกมล  ปั้นหลุย ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.14
85 5321359026 นายขวัญชัย  ต้องเชื้อ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 3.19
86 5321359036 นางสาวอัจจิมา  บุญประสงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.09
87 5321359046 นายชยพล  อักษรชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 3.14
88 5321359061 นางสาววรรณกานต์  บินกานี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.79
89 5321359065 นางสาวณัฐศรัญ  อภิวัชรมาศ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.71
90 5321359078 นางสาวสรวงพัชร์  ใสติด ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.48
91 5321359081 นายเกรียงไกร  สายทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.54
92 5321359130 นางสาวกัญชลิกา  ทางธรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.53
93 5321359135 นางสาวปิยะนุช  งามวุฒิวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.61
94 5321359141 นางสาวเจนจิรา  แซ่ลี้ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.57
95 5321359142 นายวรกฤต  แสงจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.63
96 5321412035 นางสาวดรุณี  สําราญใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.45
97 5321412062 นายภาคภูมิ  คหัตฐา บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.54
98 5321412064 นางสาวบุษยพรรณ  ปริสุทธิพร บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.06
99 5321412100 นายนฤสร  สุขสําราญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.24
100 5321412117 นางสาวพลอยพรรณ  มีเปี่ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.27
101 5321412141 นายวรายุธ  ศรีรักษ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.59
102 5321412162 นายสาริน  ลิลิตวรางกูร บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.94

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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103 5321413207 นางสาวอภิญญา  ตุ่นสวัสด์ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.22
104 5321413223 นางสาววรรณพร  ทองไพรวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.56
105 5321414033 นางสาวธัญญา  ประยูรสิทธิ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.10
106 5321414079 นางสาวชัญญา  เตโชชัชวาล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.27
107 5321414181 นายพิทยา  พิชิตภัยพาล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.10
108 5321414193 นายวงศ์สุพร  ทองมอญ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.44
109 5321414220 นายธิชานนท์  กตัญญสตูร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.05
110 5321414242 นายสัญชัย  ศรีสมรโสภา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.38
111 5321414270 นายธนโชติ  วิมลวรวิทย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.81
112 5321414414 นายวสวัตติ์  อาจณรงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.26
113 5321416091 นางสาวพิมพญา  บัวเขียว บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 2.67
114 5321501012 นายกรินทร์  ปานทอง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.18
115 5321501059 นางสาวนันทิยา  พันธมา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.27
116 5321501140 นางสาวโสรยา  พรหมชาติ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.53
117 5321501172 นางสาวจรรยา  พวงศรี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.45
118 5324307022 นายไววิทย์  นารูลา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.61
119 5324316001 นางสาวทิวาณี  เครือเนตร นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการประชาสัมพันธ์ 3.25
120 5324317009 นางสาวสุชีรา  ใจเฉ่ือย นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 3.33
121 5324317015 นายสันติสุขต์  สนธิชัยวรานนท์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.75
122 5324319001 นายพลวฒัน์  อุนนิมิตร นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.74
123 5324319006 นางสาวอารีรัตน์  แท่นสุวรรณ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการประชาสัมพันธ์ 2.76
124 5324359022 นางสาวอรอุมา  เวชสุนทร ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.83
125 5324412001 นางสาวปิยะพร  อ่ิมสําราญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.07
126 5324412215 นางสาวโสภาวรรณ  เปลี่ยนศิลป์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.57
127 5324413007 นางสาวนภาพร  ศรีภูทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.67
128 5324413048 นางสาวบัวตอง  ประจวบสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.55
129 5324413050 นางสาวภัทรวดี  สืบยิ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.85
130 5324413064 นายวิทยา  บุญยืน บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.50
131 5324413068 นายพรเทพ  คันธชาติศิริกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.75
132 5324413070 นายศิวะณัฐ  นาใจแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.82
133 5324413080 พระมหาวิศรุต  วงศ์ไชย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.82
134 5324413120 นายศตวรรษ  สุขบํารุง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.26
135 5324413121 นายธนวันต์  ก่ิงเกษม บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.40
136 5324413192 นางสาววาสนา  ลิมปนะจินดา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.58

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
137 5324414030 นางสาวกนกนิภา  ดอนเส บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.24
138 5324414032 นางสาวกัญญ์วราพัชญ์  หอมชื่น บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.58
139 5324414038 นางสาวนภาพร  บุญแจ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.12
140 5324414042 นายจักรพงษ์  สร้อยทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.52
141 5324414056 นายศุลศิลป์  ธรรมสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.20
142 5324414085 นายสุขเกษม  ธีรพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.79
143 5324414106 นายแสงชัย  ใจน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.32
144 5324414136 นายสุพิศ  ชูเลิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.38
145 5324414176 นางสาวภัควรินทร์  พงศ์ถาวรภัสร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.40
146 5324416030 นางสาวนัตติยา  สังเกตกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 3.13
147 5324416032 นางปภาวรินทร์  โพธิ์หา บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 2.77
148 5324501053 นางสาวกนกพร  ธรรมวงษ์สถิต บัญชีบณัฑิต การบัญชี 2.48
149 5421359080 นางสาวพจวรรณ  สุดใจ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.78
150 5421359093 นางสาวธิดา  ถาวร ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.96
151 5421359094 นางสาวก่ิงนภา  สร้อยอําภา ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 3.06
152 5421359095 นางสาวนิภาภรณ์  อินทรเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.78
153 5421359113 นายธีระ  สงจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.67
154 5421359126 นางสาวนวรัตน์  โรจน์ประสงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.69
155 5421359149 นางสาววิมล  ประเสิรฐมวล ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.89
156 5421359155 นายวฤณภัส  จั่นนพรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.74
157 5421359156 นางสาวทิวาภรณ์  ศรีรอด ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.45
158 5421359157 นางสาวณัฐยา  ปิ่นสุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.77
159 5421359162 นายธิติภัทร  แย้มสุวรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.36
160 5421359163 นายศุภโรจน์  วีรพลังชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.76
161 5421359167 นายวิฑูรย์  น้อยนารถ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.60
162 5421359174 นายธรรมวัสส์  หิรัญเพ่ิม ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.18
163 5421363024 นายพัศพงศ์  อุดมเกษมจิตต์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 3.77
164 5421363086 นางสาววศินี  บ่างรักขิต นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.46
165 5421363104 นายคม  รัตนชัยถาวร นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 3.04
166 5421363109 นางสาวมณีรัตน์  เจริญสุข นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.37
167 5421363190 นายอัครพนธ์  งามประจงจิต นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.64
168 5421363223 นายวรพงษ์  เถียรเวช นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.47
169 5421363224 นายวัยวัฒน์  คู่กระสังข์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.77
170 5421363225 นายภัทร  ไวยสุขศรี นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.55

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 6 จาก 41

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
171 5421364007 นางสาวชนิดา  พัดน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.18
172 5421364014 นายอมรเทพ  ใจรื่น นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์(เอกการประชาสัมพันธ์) 3.14
173 5421364063 นางสาวพิมพ์มาศ  วันประเสริฐ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์(เอกการประชาสัมพันธ์) 2.95
174 5421364070 นายระพีร์พัชญ์  มูลอินต๊ะ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์(เอกการประชาสัมพันธ์) 3.26
175 5421366006 นายศราวุธ  มัชฌิมศรัทธา นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.95
176 5421366043 นายพูนศักด์ิ  สิทธิน้อย นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.30
177 5421366048 นางสาวทรรศยา  วรรธนะสาร นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.75
178 5421366053 นายณัฐดนัย  เขียวอารีย์วงศ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.63
179 5421366054 นายณัชพล  สายบัวบาน นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.70
180 5421366099 นายพรเทพ  กันธิมา นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.56
181 5421366109 นายกรณ์พงษ์  แพทย์ศิริ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.24
182 5421366123 นางสาวดวงตา  ศรีวัฒนพันธุ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.69
183 5421366137 นายทวีวุฒิ  ขันซ้าย นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.57
184 5421366138 นางสาวรัตนาพร  พิชัยโรจน์วงค์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.51
185 5421366157 นายอัฑมา  ศิริมาดี นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.69
186 5421366170 นายสุชีพ  วรรณสุทธิ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.49
187 5421366171 นางสาวเนตรมณี  ภัทรนฤมล นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.49
188 5421366200 นายอภิวัฒน์  เรือนทิพย์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.35
189 5421366209 นางสาวปริญดา  แตงตาด นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.50
190 5421366215 นางสาวกิตติยา  ร่าเริง นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.49
191 5421366244 นายธีรากร  ไม่ลืมหลง นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.78
192 5421366345 นางสาวอลิตตา  วิลิตไชย นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.50
193 5421366347 นายอัคเดช  ประชานิยม นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.26
194 5421411003 นายโยธิน  จันธิมา บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2.38
195 5421411024 นายกิตติพงษ์  คุ้มโภคา บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2.44
196 5421411027 นายจักรวัฒน์  จินา บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2.01
197 5421411035 นายสารวิทย์  เฉตาไพย บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2.20
198 5421412006 นางสาวพรพิมล  อินทรประดิษฐ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.55
199 5421412056 นางสาวกมลศรี  ภูมิศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.15
200 5421412059 นายอรินพร  สมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.58
201 5421412114 นายยุทธศาสตร์  พระประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.15
202 5421412131 นางสาวศุภิสรา  ชูประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.39
203 5421412132 นายสิทธิชัย  เสพสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.91
204 5421412133 นายวุฒิพงศ์  วรรธนะฐิติกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.29

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 7 จาก 41

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
205 5421412140 นางสาวนุชนารถ  สมโภชน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.48
206 5421412158 นายคงเดช  วงศ์กัณหา บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.09
207 5421412160 นางสาวชุติมา  คุ้มประดิษฐ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.47
208 5421412179 นางสาวจิมาวรรณ  มานดารี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.37
209 5421413006 นายจิตรมนัส  ศรีลัดดา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.26
210 5421413020 นายณัฐวุฒิ  สมัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.40
211 5421413021 นายชนกานต์  วิมานบรรพต บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.08
212 5421413034 นายวิทวัส  แสงอาทิตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.13
213 5421413094 นางสาวทัศนีย์  สุริโย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.63
214 5421413139 นายกฤษณุ  สุขยิ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.10
215 5421413146 นางสาวพัชรินทร์  แจ้งรักษา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.27
216 5421413177 นายธนพงศ์  วีระประดิษฐ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.13
217 5421413178 นางสาวสุพรรษา  สุขสําอางค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.45
218 5421413191 นางสาวสุมาลี  ไฝทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.00
219 5421413200 นายวทัญญู  แซ่ตั้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.26
220 5421413228 นางสาวกวินทิพย์  วงษ์พานิช บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.18
221 5421414042 นางสาวรจนกร  เต็งสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.23
222 5421414069 นายศุภโชติ  นันวิชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.00
223 5421414082 นายวัชรพล  อ่อนปาน บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.76
224 5421414105 นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์สุภาพ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.31
225 5421414110 นางสาวอุมาภรณ์  จันทรสมุทร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.11
226 5421414116 นางสาวธารทิพย์  ช่างต่อ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.01
227 5421414119 นางสาวธนาภรณ์  ลาดบัวขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.36
228 5421414142 นางสาวอารีรัตน์  อยู่ชาวไร่ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.22
229 5421414153 นายกิตติพัฒน์  เศรษฐสิริสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.25
230 5421414154 นายวรภพ  สว่างวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 2.32
231 5421414164 นางสาวศุภสุตา  โสดา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.23
232 5421414165 นางสาววาสนา  ทองคง บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.15
233 5421414193 นางสาวอัญชนา  แหล่งศรีวิรุฬห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.19
234 5421414194 นายธรรมนูญ  จิตร์ประทีป บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.38
235 5421414208 นางสาวรัชนีวรรณ  จันทร์ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.32
236 5421414234 นางสาวณัฐวรรณ  ตั้งเงินตรา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.01
237 5421414243 นายภูมภัสส์  สมัยหิรัญยากร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.22
238 5421414257 นางสาวทิพย์กานดา  เชื้อดี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.26

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
239 5421414273 นางสาวดุษฎี  อินธิฤทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.20
240 5421414320 นางสาววิชุดา  เย็นสมุทร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.55
241 5421414323 นางสาวกานต์ระวี  สุคนธวิท บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.11
242 5421415006 นายทิวัตถ์  ชีพเป็นสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 2.33
243 5421415037 นางสาวสุพัตรา  บุตรศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 2.48
244 5421416011 นายสิทธิชัย  บรรณรักษ์ณา บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 2.26
245 5421416015 นายภัทรินทร์  เพ่ิมชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 2.35
246 5421416043 นางสาวกมลลักษณ์  บุญช่วย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 2.38
247 5421416086 นายปิยกุล  พุทธลีลาศ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 2.64
248 5421416106 นายธนทัต  กิตตินันทะศิลป์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 2.87
249 5421416108 นายนพุงษ์  เชาว์วิชารัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 2.17
250 5421501057 นางสาวจิริยา  ฤทธิสิทธิ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.41
251 5421501075 นางสาวจิรณัฐ  เยรัมย์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.96
252 5421501084 นางสาวพรศิริ  พลดงนอก บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.37
253 5421501093 นางสาวคณิตฐา  จวนสูงเนิน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.39
254 5421501162 นางสาวสุนทรี  ม่ิงสกุล บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.66
255 5421501177 นายกิตติ  จีนสมบรูณ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.43
256 5421501182 นางสาววรภร  กรรักษาธรรม บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.11
257 5421501189 นางสาวรุ่งทิวารัตน์  โชติพันธ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.77
258 5421501196 นางสาวเบญจวรรณ  บุญจวง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.82
259 5424317002 นางสาวน้ํา   รอดระงับ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.71
260 5424317005 นางสาวจิราพร  พ่ึงสาย นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 3.36
261 5424359024 นางสาวณิชานันท์  รื่นเริง ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 2.95
262 5424359043 นางสาวกรรณิกา  เบ็ญจาทิกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 3.77
263 5424359050 นายวิริทธิ์พล  แสงทรัพย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 3.27
264 5424363001 นายพรเทพ  หนูทิม นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 3.02
265 5424363005 นายสืบศักด์ิ  วุฒิภัทราภิวัฒน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 3.01
266 5424363012 นางสาวเบญจมาภรณ์  ม่วงประเสริฐ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.68
267 5424363013 นายศุภโชค  ปี่เสนาะ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 3.42
268 5424363020 นางสาวปนัดดา  ศรีคํามาย นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 3.02
269 5424363031 นางสาวขวัญชนก  ช้างศิริ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 3.24
270 5424363033 นางสาวธัญพร  ธารา นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.79
271 5424363036 นางสาวกันย์ธีรา  จ่างจรูญโรจน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 3.42
272 5424363039 นางสาวอรรถชาต์  หอมเนตร นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.72

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
273 5424363041 นายรุจิดล  รอดเจริญ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 3.25
274 5424363046 นายทิวัตถ์  แก้วเศวตพันธุ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.56
275 5424363047 นางสาวอรปรียา  พินิจเวชการ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 2.79
276 5424363049 นางสาวขวัญกมล  คงคาหลวง นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกการโฆษณา 3.55
277 5424365008 นายวีรภัทร์  เปล่งศิลป์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์-เอกวารสารศาสตร์ 2.90
278 5424412013 นางสาวนงเยาว์  ปั๋นโด้ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.44
279 5424412018 นางขวัญสุดา  แจ่มแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.23
280 5424412032 นางสาววารุณี  พีระไชยสมบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.74
281 5424412035 นางสาววรรณวิภา  เลิศพัชรีกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.12
282 5424412038 นายอานนท์  ครองชนม์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.90
283 5424412041 นางสาววรรณี  ทองจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.58
284 5424412046 นางสาวสุธิชา  พ่วงสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.69
285 5424412049 นางสาวธัญญ์ฐิตา  จิรภิรมย์ฐากุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.88
286 5424412051 นางสาวนลินธร  อินคชสาร บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.19
287 5424412054 นายนรินทร์  อัครโชติกวณิชย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.52
288 5424412058 นายจิตติพงษ์  ภาโสม บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.06
289 5424412066 นางสาวชิฎิพัทร์  ศรียอด บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.73
290 5424412070 นางสาวสมพร  ขันทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรพัยากรมนุษย์ 2.38
291 5424412071 นางสาวสุภาพร  ชื่นสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.25
292 5424412074 นางชุติมา  ลือแผ่ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.76
293 5424412076 นางบังอร  เนตรแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.52
294 5424412079 นายทวีสิทธิ์  ห่อทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.97
295 5424412081 นางสาวนิภาพรรณ  พรรณอาราม บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.84
296 5424412085 นางสาวนลินรัตน์  สิทธิไกรสรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.24
297 5424412096 พระสุริวงศ์  จุ้ยกําจร บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.77
298 5424412097 นายมาณพ  ขําละม้าย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.65
299 5424412105 นางสาวชลธิชา  ซ้ิมประดิษฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.23
300 5424413001 นางสาวอรุณรัตน์  จําปาสี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.48
301 5424413004 นางสาววรารัตน์  วังคีรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.89
302 5424413006 นายกัมพล  โกมลรัตนเสถียร บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.89
303 5424413010 นายสุธาริต  ชินนาถวัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.17
304 5424413015 นางศิริพร  ทระทึก บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.89
305 5424413018 นางสาววริศรา  พานทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.69
306 5424413020 นายสาธิต  เลิศหัตถกรสาธิต บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.58

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
307 5424413021 นางสาวไพรินทร์  เคียนสันเทียะ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.24
308 5424413024 นายทศพล  สุตาโย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.96
309 5424413026 นายชัชวาลย์  เนียมนิตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.55
310 5424413029 นางสาวกัญญาณัฐ  กล่อมจิต บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.26
311 5424413034 นางสาวศศิมา  บุญครอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.40
312 5424413035 นางสาวนิภาพรรณ  วงษ์เนตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.06
313 5424413039 นายสิทธิศักด์ิ  มะสุกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.98
314 5424413049 นางสาวจริยาภรณ์  สายปัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.81
315 5424413050 นายธนากร  หม่ืนคํายอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.31
316 5424413066 นางสาวราตรี  จงไกรจักร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.40
317 5424413069 นางสาวเขมจิรา  ปัถวี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.05
318 5424413083 นางสาวแสงดาว  พงษ์กสิกรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.03
319 5424413087 นางสาววีรยา  แซ่โอ๊ว บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.66
320 5424413092 นายไพโรจน์  ฉัตรยิ่งยงกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.16
321 5424413098 นางสาวชัญญพัฒน์  สถิตย์ทรัพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.17
322 5424413102 นางสาวปัทมา  สุวรรณวิริยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.06
323 5424413112 นางสาวอาทิตยา  เสนาป่า บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.12
324 5424413121 นางสาวสุชัญญ์ญา  ชูญาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.79
325 5424413127 นางสาวเดือนนภา  เขียมสันเทียะ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.67
326 5424413135 นายภาคิน  ฐานชัชวาล บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.56
327 5424414015 นางสาวศิริภรณ์  บุญเป็นเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.70
328 5424414016 นางสาวสุภาพร  พัฒนา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.58
329 5424414045 นายธีรศักด์ิ  บุญสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.96
330 5424414084 นางสาวสุภาพร  มโนรุ่งเรืองกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.66
331 5424414087 นางสาวสาวิตรี  คํามีอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.82
332 5424414088 นายมาโนช  ศึกศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.01
333 5424414112 นายนพวงศ์  เมฆนิล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.98
334 5424414115 นายประกาย  จันทร์เอ่ียม บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 2.76
335 5424415010 นายวสันต์  กรมรอด บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 3.37
336 5424416001 นางสาวพรพรรณ  ปัญญาวรายุทธ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 2.52
337 5424416002 นางสาวเสาวนีย์  ชํานาญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 3.15
338 5424416003 นางสาวธันญ์วริน  ภวัตโชติอนันต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 2.84
339 5424416005 นายศรีเจริญ  วรรณทวี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 2.68
340 5424416006 นายภูวดล  พวงเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 3.44

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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341 5424416019 นายณัฐวุฒิ  ศรีพันดอน บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 2.83
342 5424416021 นางสาวกุลชญา  เข็มทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 3.00
343 5424416022 นางสาวกมลวรรณ  สอดจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 3.38
344 5424416031 นายวิสันต์  ภัควันต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 3.16
345 5424501003 นางสาวกัญญา  ม่ันยืน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.84
346 5424501008 นางสาวนิภาวัลย์  ปิดตานัง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.48
347 5424501009 นางสาววันเพ็ญ  อ่ิมเพ่ิมสุข บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.00
348 5424501011 นางสาวปริศนา  นามมัน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.37
349 5424501013 นางสาวพัชรี  ตองติดรัมย์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.31
350 5424501014 นายสิทธินนท์  ชาคํา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.84
351 5424501018 นางสาวอรวรรณ  ทองศรี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.04
352 5424501027 นางสาวสุภาวดี  อ้นนอก บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.77
353 5424501032 นางสาวหทัยชนก  น้อมสูงเนิน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.76
354 5424501041 นางสาวดวงตา  บุตรน้ําเพชร บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.17
355 5424501044 นางสาวสุวิมล  อุตอามาตย์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.90
356 5424501047 นางสาวอนุรดี  อรินทร์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.36
357 5424501048 นางสาวทิพวรรณ  ผักผือ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.72
358 5424501051 นางสาววันทนา  ประคํานอก บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.70
359 5424501054 นางสาวพุทธชาติ  แตงอ่อน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.66
360 5424501066 นางสาวนิภาพร  สรอ้ยอุทา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.23
361 5424501073 นางสาวสุชาดา  การประเสริฐ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.63
362 5424501074 นางสาวสุภาวรรณ  พวงทอง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.20
363 5424501075 นางสาวณัฐนิชา  อยู่จุ้ย บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.09
364 5424501079 นางสาวพีรวัล  บัวเกตุ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.82
365 5424501084 นางสาวกนกพร  แทนกลาง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.54
366 5424501106 นางสาวปวีณา  ว่องไว บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.10
367 5424501110 นางสาววิไลพร  ธรรมเจริญ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.54
368 5424501125 นางสาวทิพรัตน์  จันโสภา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.15
369 5424501128 นางกาญจนา  อุ่นสุดคลอง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.40
370 5521320001 นางสาวเพชรัตน์  หินทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.31
371 5521320009 นางสาวกรรณิกา  พิศคํา ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.56
372 5521320010 นางสาวบุษบงกช  คชสง่า ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.37
373 5521320011 นางสาวสุภาวดี  คงปาน ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.08
374 5521320014 นางสาวสุดารัตน์  อ่ิมบุบผา ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.71

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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375 5521320019 นายวิศรุฬห์  ฉายครื้น ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.68
376 5521320020 นางสาวสุมณฑา  วิเศษดอนหวาย ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.09
377 5521320024 นางสาววรรณทนา  ภูจําปา ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.87
378 5521320025 นางสาวเสาวลักษณ์  กลิ่นหอม ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.60
379 5521320027 นางสาวฐิติมา  วิเศษหวาน ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.80
380 5521320028 นางสาววิวรรณรัตน์  มนตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.26
381 5521320031 นายกฤษณะชัย  สลับสี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.72
382 5521320033 นางสาวสุจิตรา  จาดศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.59
383 5521320036 นางสาวมัตติกา  ธูปทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.89
384 5521320039 นางสาวชยาภัสร์  จริยานันทพงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.68
385 5521320045 นายทศพร  พัดด้วง ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.19
386 5521320047 นายปรเมษฐ์  พิมพ์กัน ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.06
387 5521320050 นางสาวเยาวลักษณ์  ดานาดแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.20
388 5521320053 นางสาวจุฑาธิป  เฮงตระกูล ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.62
389 5521320054 นายอุกฤษฎ์  โกมาลย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.66
390 5521320055 นายทศพร  บุญหนนุ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.00
391 5521320056 นางสาวสุวนันท์  จันเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.14
392 5521320061 นางสาวบุษกร  แซ่ตั้ง ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.28
393 5521320063 นางสาวภัทร์วรรณ   สะสมสงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.98
394 5521320066 นายพัฒนา   สยมภาค ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.77
395 5521320073 นายณัฐกานต์  แซ่คู ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.11
396 5521320075 นางสาวภาวิตา   ตระกูลชนะ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.83
397 5521320079 นางสาวรัชชุดา  การประกอบ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.14
398 5521320084 นางสาวกัญญจิณณ์  เรือนวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.35
399 5521320085 นางสาวฐิติมา  เม้ียนทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.58
400 5521320087 นายณัฐพล  แซ่เฉ้ียง ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.28
401 5521320088 นางสาวนิลาวรรณ  บุญมาก ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.75
402 5521320093 นางสาวปภานัน  เลี่ยมทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.95
403 5521320097 นางสาวยสุตมา  จงวิทยาดี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.91
404 5521320098 นางสาวขวัญชนก  เพชรอุทัย ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.00
405 5521320099 นางสาวณัฐญวี  มาแย้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.11
406 5521320100 นางสาวอาระยา  ชูชอบ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.36
407 5521320101 นางสาวปรียาภา   เอ่ียมอยู่ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.86
408 5521320102 นางสาวรัตนสุรีย์  ถนอมนวล ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.26

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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409 5521320104 นางสาวสุนิสา  ฝ่ายสัจจา ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.11
410 5521320105 นางสาวตรีบุษย์  ธรรมาภิวันท์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.23
411 5521320106 นายณัฐพล  เชาวมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.95
412 5521320114 นางสาวพรนภา  เมืองจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.25
413 5521320116 นางสาวธัญรดี  ชูชัยวรโชติ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.75
414 5521320117 นางสาวนงนุช  นาป่า ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.43
415 5521320120 นางสาวอรนภา  ฉายางกูร ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.27
416 5521320121 นางสาวเนตรชนก  หอมชื่น ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.17
417 5521320123 นางสาววริศรา  ขันธุปัทม์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.29
418 5521320129 นางสาวยุวธิดา  โพธิ์พรม ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.55
419 5521320137 นายวชิรา  พุ่มฉายา ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.30
420 5521320139 นางสาวฉัตรทรียา  เทียมชื่อ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.76
421 5521320153 นางสาวนันทิยา   ฤกษ์เกษม ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.75
422 5521320155 นางสาวจิราพร  ดิษฐประเสริฐ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.37
423 5521320160 นายยศ   ทองย่ิงสกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.64
424 5521320161 นางสาวหทัยภทัร   รัตนพราว ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.47
425 5521320163 นางสาวปิณธิพร  เดี่ยววานิช ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.61
426 5521320169 นางสาวจันทนีย์  ศรีชมพร ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.36
427 5521320170 นางสาวนารินทร์   สุวรรณมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.58
428 5521320176 นายฉัตรชัย  แก้วเก้ือ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.66
429 5521320181 นางสาวกัลยา   แกว่นธัญกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 2.76
430 5521320188 นางสาวณัฐธิดา  เกริกมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.24
431 5521320196 นางสาวศิญาภัสร์  วชิรสิริสันต์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.52
432 5521374001 นายนิธิศ  นวมศิริ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.68
433 5521374003 นางสาวนลินธรณ์  สวัสด์ิพรปิติ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.85
434 5521374006 นางสาวพิชามญชุ์  ปานทอง นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.21
435 5521374009 นายกันตเมศฐ์  ธนาโชติสิริกุล นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.71
436 5521374010 นายภุมรินทร์  นาชัยโชติ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.84
437 5521374012 นางสาวกันต์ฤทัย  อิทธิสถิตกุลชัย นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.12
438 5521374013 นายปวเรศ  มณีจารีญาณ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.46
439 5521374018 นายพัฒนพงษ์  พานิช นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.88
440 5521374020 นางสาวรัชนีกร  นาฬิกาวิท นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.73
441 5521374026 นายภาสวิชญ์  ทรัพย์เจริญ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.89
442 5521374031 นางสาวณัฐธิดา  ตาวงศ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.59
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443 5521374033 นายรัฐพล  วิลัย นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.95
444 5521374038 นายพีระวัฒน์  แก้วประเสริฐ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.73
445 5521374041 นางสาวพรรณี  จันทรลือ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.62
446 5521374045 นางสาวฉันท์ชนิต  สุทธิพรชัยกุล นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.93
447 5521374047 นายปรัชญา  อาบทอง นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.73
448 5521374053 นายกิตติศักด์ิ  เกียรติสมพร นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.43
449 5521374054 นายสมชาย  คุปตะพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.59
450 5521374056 นายกฤษกร  วงษ์ตา นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.50
451 5521374059 นางสาวดารัตน์  ภวนาคโสภณ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.09
452 5521374063 นางสาวพัชรินทร์  โกมลฐิติ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.86
453 5521374064 นายณฐกร  จันทานนท์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.54
454 5521374065 นายพุทธิพงศ์  คํ่าคูณ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.09
455 5521374067 นายสากล  จีรพรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.53
456 5521374070 นายอภิวิชญ์  พงษ์วุฒิประพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.27
457 5521374071 นางสาววิศัลศยา  จินดานิล นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.04
458 5521374074 นายกริช   ดีด้วยชาติ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.06
459 5521374075 นายดนัยภัทร   ใหญ่มีศักด์ิ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.35
460 5521374077 นายภาณุพงศ์  บัวบานตรู่ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.55
461 5521374078 นายอนุสรณ์  เมธิโยธิน นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.45
462 5521374083 นายศิวาวุธ  นิ่มสันต์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.34
463 5521374087 นางสาวกนิษฐา   พงษ์ธานี นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.25
464 5521374090 นางสาวชลธิชา  สุภัคโภคากุล นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.53
465 5521374091 นางสาวธุมวดี  คําประเทศ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.44
466 5521374094 นางสาวมุจรินทร์  ไตรธรรม นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.59
467 5521374095 นายธาดา  พรมโต นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.72
468 5521374096 นายอนุพงศ์  พรมโต นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.92
469 5521374101 นางสาวกาญจนันท์  ทวีสุขกาญจน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.36
470 5521374104 นายวงศ์วณิช  ธรรมพิพรรธน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.71
471 5521374105 นายวีรศักด์ิ  นาคทับ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.64
472 5521374106 นายสุวิชัย  วัฒนเสวี นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.52
473 5521374107 นายจิรภัทร  ไตรญาณ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.85
474 5521374110 นายเดชวุฒิ  ชุณหโสภาค นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.26
475 5521374114 นางสาวอรอุมา  โพธีวัต นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.65
476 5521374116 นางสาวชนัญชิตา  รองเลื่อน นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.76
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477 5521374118 นางสาวชยาภรณ์  กรรณเทพ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.65
478 5521374119 นางสาวณัฏฐา  อินทรปานนท์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.17
479 5521374120 นางสาวณัฐชยา  อินทรปานนท์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.29
480 5521374121 นางสาววิไลวรรณ  นรารัตน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.89
481 5521374128 นางสาวชนนิกานต์   แป้นสุข นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.90
482 5521374129 นายธีระพงษ์  พานทอง นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.95
483 5521374130 นายกฤษฎา  ชินสมบูรณ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.87
484 5521374133 นางสาวภัทรภร   แสนสําอางค์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.95
485 5521374134 นายพงศกร  เวชพิทักษ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.50
486 5521374135 นายฉัตรชัย  พูลผล นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.13
487 5521374136 นายภานุวุฒิ  รุ่งเรือง นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.97
488 5521374137 นางสาวณีลิตา  อะพรรัมย์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.77
489 5521374143 นายณรงค์  โสธรวิไล นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.60
490 5521374145 นายภูรฑัิติ  แก้วกับทอง นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.28
491 5521374155 นายนุติ  แก่นจักร นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.19
492 5521374157 นายทศพล  บุษปฤกษ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.75
493 5521374159 นายณัฐชา  สุจริตธรรม นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.20
494 5521374161 นางสาวอารียา   ปัดถา นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.71
495 5521374164 นางสาวณัฐรดา  ช่างถม นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.02
496 5521374168 นายพีรพล  สันติกุลยุทธ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.40
497 5521374170 นางสาวพลอยนภา  เขียวสําราญ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.68
498 5521374173 นางสาวสุรีรัตน์  พันธ์โสรี นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.13
499 5521374179 นายสุรัตน์  แก้วสด นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.46
500 5521374181 นางสาวนิลวรรณ  ประดับนิล นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.44
501 5521374182 นางสาวเนตรทราย  ปานเพ็ชร นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.60
502 5521374188 นายนัสวี  นฤมนัสกุล นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.40
503 5521374191 นางสาวพรพรรณ  ชุ่มแจ่ม นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.27
504 5521374197 นายอัฐพร  เมืองนาคิน นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.62
505 5521374202 นายเทพประทาน  วีระชาลี นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.17
506 5521374203 นางสาวสุภมาศ  ธวัชชัยนุวัตร นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.07
507 5521374209 นายชิษณุ  โชคชัยศิริโชค นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.71
508 5521374212 นางสาวปวีณา  นนทะภา นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.01
509 5521374217 นายพัสกร  จันทร์พิลา นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.57
510 5521374221 นายมนูญ  สนิดพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.32

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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511 5521374225 นายมนตรี  เอ่ียมงาม นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.15
512 5521374229 นายโอภาส  ปิยะธนาภรณ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.85
513 5521374232 นางสาวนลินี  ปิญญาวงค์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.55
514 5521374235 นางสาวปภัสรา  จงกสิกรรม นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.61
515 5521374247 นางสาววิกานดา  เมืองทอง นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.42
516 5521374248 นางสาวจุฬาพรรณ  นีลดานุวงศ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.13
517 5521374249 นายธเนศ  โรจน์รุ่งฤกษ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธรุกิจบันเทิง 3.36
518 5521374257 นายสิทธิพล   เปี่ยมหัสกุล นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.62
519 5521374284 นายยงยุทธ  สามจ้อย นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.43
520 5521374289 นายจิรภัทร  จงสมัย นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.79
521 5521374295 นายวิศว  ศิริอํานวยผล นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.46
522 5521374301 นางสาวรุ่งวารี  สุรไชย นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.61
523 5521374307 นายศุภโชค  รวมญาติ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.30
524 5521374339 นายปิยะ  สายรวมญาติ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.42
525 5521374345 นางสาวเบญจพร  จิตพิสิฐชัย นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.38
526 5521374352 นางสาวดวงฤทัย  กุลสุยะ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.68
527 5521374364 นางสาวพิทรชญา  จิตงาม นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.40
528 5521378002 นายกฤติพงศ์  นทีรุ่งรัศมี นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) 2.44
529 5521378003 นายพรพยนต์  จงศรีวัฒนาพร นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) 2.45
530 5521378009 นายอิศรา  ธรรมนิรันดร นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) 2.33
531 5521378011 นายพุฒประกิจ  สกุลเต็ม นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) 2.47
532 5521378013 นางสาวพนัสวรรณ  โคกทอง นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) 3.31
533 5521378014 นางสาวเพชรรัตน์  ชูวัลย์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) 2.98
534 5521378020 นางสาวพาขวัญ  จ้อยเจริญ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) 2.17
535 5521378027 นางสาวรัศมี  สุดตา นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) 2.90
536 5521381002 นายพงศธร  งามสกุล นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.04
537 5521381004 นางสาวรุ่งอรุณ  มะลิวัน นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.44
538 5521381007 นางสาวจันทร์จิรา  ตั้งจิต นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.62
539 5521381008 นางสาวอามีเน๊าะ  สะรี นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.03
540 5521381015 นายธวัชชัย  พร้อมวงษ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.22
541 5521381017 นายปัญญวัฒน์  เริกเถ่ือน นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.10
542 5521381018 นางสาวกฤษณา  ทองดี นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.88
543 5521381019 นางสาวนิสารัตน์  ยอดหมวก นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.89
544 5521381030 นางสาวรัตติยา  โตอนันต์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.50

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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545 5521381031 นางสาวสุนันทา  ธัญญกรรม นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.43
546 5521381032 นางสาวณัฏยา  แสงวิลัย นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.29
547 5521381033 นางสาวช่อทิพย์  ไชยคํา นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.12
548 5521381036 นางสาวธนวรรณ  สิงขรรัตน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.02
549 5521381039 นางสาววิภาพร  พรมอุทิศ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.39
550 5521381044 นายโยธิน  จาตุรัส นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.65
551 5521381047 นายอมร  เชิดศักดิ์เกษม นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.65
552 5521381048 นายเจษฎา  ใจโพธิ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.36
553 5521381059 นางสาวโยษิตา  มอญดะ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.79
554 5521381060 นางสาวปุญยาวีร์  นิตย์สุข นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.13
555 5521381061 นางสาววนิษา  ไชยมงคล นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.68
556 5521381064 นางสาวเสาวลักษณ์  ไสวคําเชื้อต้น นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.47
557 5521381069 นายปัณณวิชญ์  เพียวประเสริฐ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.30
558 5521381071 นางสาววรรณิสา  ทักสูงเนิน นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.44
559 5521381072 นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณบล นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.73
560 5521381073 นายวิญญู  บุรีรัตน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.32
561 5521381080 นางสาวอารยา  คําภานุช นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.77
562 5521381081 นายนฤเบศร์  เกตุดํา นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.91
563 5521381085 นายพงษ์ธนา  มนิลา นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.52
564 5521383001 นายองครักษ์  ดังสนิท นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) 2.84
565 5521383002 นายพงษ์วณิช  ตากกระโทก นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) 3.23
566 5521383004 นายณัฐพล  ไม้จันทร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) 3.07
567 5521383005 นายมาร์วิน  นครพัฒน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) 2.76
568 5521383007 นางสาวกนกวรรณ  ตุ้มพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) 3.30
569 5521383008 นางสาวพลอยณภา  สุวรรณกูฎ นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) 3.31
570 5521383015 นายนัฐพล  พลอยมุข นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) 3.00
571 5521383019 นายธีรยุทธ  เรืองมนตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) 2.72
572 5521383022 นางสาวณัฐฑิกา  แก้วนิพนธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) 3.18
573 5521384006 นายชิษณุพงศ์  ปั้นปลูก นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 2.80
574 5521384007 นางสาวชลิตา  เชื้อสระพัง นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 2.41
575 5521384011 นางสาวทัศวรรณ  แก่นจันทร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 2.26
576 5521384013 นายปิยะบุตร  วิริวงษ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 2.61
577 5521384017 นายเกศแก้ว  บุญเหลือ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 3.24
578 5521384020 นางสาวนภาพร  แสงครจิต นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 2.99

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
579 5521384023 นางสาวศิริลักษ์  ปานหม่ืนไวย์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 2.38
580 5521384027 นางสาวเพ็ญพร  สุนทรชัยณรงค์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 2.45
581 5521384032 นางสาวอนันทาญา  เพชรรัตน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 2.76
582 5521384033 นายนรินทร์  วงศ์ชาลี นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 2.87
583 5521384039 นางสาวนิสาชล  ศิริมงคล นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 2.65
584 5521384044 นายสิทธิเมธ   ศรีฉ่อง นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 3.02
585 5521384052 นางสาวอําพร  มะโอลี นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 2.45
586 5521384059 นายวโรดม  อรุณเอ่ียม นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 2.44
587 5521384078 นางสาวมาริสสา  มะราเซะ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 2.92
588 5521384083 นายสุพันธุ์  ศรีหานาท นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) 3.02
589 5521385003 นายศรัณย์  วงศ์เดชงาม นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.69
590 5521385004 นางสาวมาริสา  ดําขํา นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 3.10
591 5521385007 นายศราวุธ  คณาจันทร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.78
592 5521385009 นางสาวเยาวดี  สกุณี นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.74
593 5521385010 นางสาวรัชนี  ชุมพร นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.81
594 5521385014 นายนัฐพงษ์  เกศราษฎร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 3.20
595 5521385016 นางสาวอมรศรี  ศรีเมือง นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.50
596 5521385018 นายฐากร  รัตน์เกียรติ์อําไพ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.77
597 5521385020 นายกิตติพัฒน์  รุ่งสมบูรณ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.66
598 5521385024 นายชัยกิจ   รุ่งแจ้ง นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 3.03
599 5521385025 นายศักด์ิกรินทร์   วรกาญจน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.75
600 5521385032 นางสาวเสาวลักษณ์   เริงศักด์ิ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 3.05
601 5521385035 นางสาวศิริรัตน์  จงวรกุล นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.69
602 5521385036 นายอมเรนทร์  ฤทธิ์อร่าม นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.70
603 5521385039 นายณัฐวัฒน์  เจ๊ะดอเลาะห์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 3.04
604 5521385044 นายจักรเพชร   เจิมกระแจะ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 3.15
605 5521385048 นายอนันต์  สารเสวก นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.78
606 5521385058 นายสุรเสกข์  ประเสริฐสกุลไชย นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 3.01
607 5521385059 นายคมสันต์  ใจสุข นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.88
608 5521385060 นายณัฐพงศ์  ปัญจนะ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.82
609 5521385065 นางสาวจันทิมา  ผ่องฤกษ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.86
610 5521385074 นางสาวภัทรานิษฐ์  ไฝเจริญ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.95
611 5521385078 นางสาวพรพรรณ  ปลุกใจ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.79
612 5521385079 นางสาวรัชนี  ฆนาพรวรกาญจน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 3.14

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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หน้าท่ี 19 จาก 41

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
613 5521385082 นายวรพงศ์  น้อยฉิน นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.36
614 5521385088 นายทวียศ  ใจแปลง นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 3.09
615 5521385091 นายวรภาคย์  พิพัฒวงศ์เจริญ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.35
616 5521385095 นางสาวอรณี  ช้างเปรม นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.71
617 5521385109 นายศิริชัย  ภู่ชาติ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.57
618 5521385112 นางสาวฐิติพร  ขาวสําอางค์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.68
619 5521385114 นายพัชรากร  ค้างสําโรง นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.54
620 5521385115 นายหิรัญ  จุ๊สกุล นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.66
621 5521386013 นางสาวขวรรณศรี  ใจเด็ด นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) 2.91
622 5521386015 นางสาวชบาไพร  ปากดี นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) 3.37
623 5521386024 นางสาวณัชธยา  ขอมีกลาง นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) 2.79
624 5521412001 นางสาวพิตินธร  ยอดธรรมมา บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.17
625 5521412002 นางสาวนนทิยา  ไชยทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.34
626 5521412008 นางสาวเพ็ญนภา  เอ้ือนสุภา บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.05
627 5521412017 นายรัฐพล  นาคสวัสด์ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.50
628 5521412019 นางสาวปัทมา  ดวงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.51
629 5521412020 นางสาวจิฬาภรณ์  ภาณะรมย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 2.86
630 5521412021 นางสาวภัสชญา  เส็งไธสง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.36
631 5521412024 นางสาวกนกวรรณ  ฐินะกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.69
632 5521412025 นางสาวมุทิตา  นวลเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.28
633 5521412027 นางสาวชาลินดา  บํารุงศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.47
634 5521412032 นายณัฐพงศ์  ช้างเชื้อ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.67
635 5521412037 นายเอกชัย  สีวิลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.77
636 5521412038 นางสาวสุจิตตรา  ปิ่นทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.59
637 5521412043 นายรุ่งโรจน์  ยังมี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.15
638 5521412045 นายนวพล  ยังดี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.43
639 5521412046 นางสาวจารุวรรณ  แสงงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.37
640 5521412047 นางสาวธัญญาเรศ  นาเมืองรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.48
641 5521412052 นางสาววิภาดา  ภู่โต บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.36
642 5521412054 นางสาวปฏิมา  โพธิ์นาคเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.47
643 5521412058 นางสาวกนกรัตน์   สุขสมัย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.82
644 5521412060 นางสาวอิชยา  ถํ้าทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.20
645 5521412066 นางสาวกมลวรรณ  โสภาค บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.50
646 5521412068 นายเหมันต์  สุขแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.53

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 20 จาก 41

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
647 5521412069 นางสาวกชกร  โมพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.46
648 5521412074 นางสาวมลธิรา  พันธ์พืช บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.27
649 5521412076 นางสาวจุฑามาศ  แก้วแสน บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.46
650 5521412080 นางสาวจันจิรา  ศรีโมรา บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.40
651 5521412085 นางสาวปนัดดา  ธรรมกาย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.45
652 5521412089 นายสมชาติ  ไวกสิกรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.88
653 5521412093 นางสาวอรณี  อุไรโชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.40
654 5521412095 นางสาวสุปราณี  แก้วลําพูน บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.64
655 5521412096 นายพัชรพงษ์  สมสูง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.67
656 5521412098 นางสาวศรีสุดา  สุทธิมาตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.72
657 5521412099 นายสันติภาพ  วิจิตเทอดธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.97
658 5521412108 นางสาวนฤมล  กองบุญมา บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.20
659 5521412114 นางสาวชุดาภา  ทรัพย์ประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.43
660 5521412115 นายจีรศักด์ิ  สาทิพย์จันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.42
661 5521412116 นายพันธกานต์  ดวงโสม บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.11
662 5521412118 นายวัฒนะ  วงศ์เวียน บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.61
663 5521412121 นางสาวอโนทัย  สนเต่า บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.56
664 5521412125 นางสาววรรณาพร  วงษ์ทศรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 2.34
665 5521412127 นางสาวสริตา  สังขพาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.60
666 5521412132 นางสาวณัฐพร  อาษานอก บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.27
667 5521412133 นางสาวธนกร  แซ่ตั้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.92
668 5521412136 นางสาวชลธิชา  จันทร์งาม บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.65
669 5521412142 นางสาวนิจสา  พึงลําภู บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.48
670 5521412147 นางสาวทิวาพร  เอ่ียมวิจารณ์ บริหารธรุกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.40
671 5521412148 นางสาวกรพินธุ์  ประเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.32
672 5521412152 นางสาวภานุชนาฏ  บุญโต บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.07
673 5521412156 นางสาวอนุสรา  ทองแพะ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.57
674 5521412160 นางสาวชนิตา  สวนแย้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.67
675 5521412166 นางสาววิภาศิริ  แย้มประยงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.36
676 5521412172 นายอดิศักดิ์  โสคําภา บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.31
677 5521412173 นายปริญญา  คนซ่ือ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.34
678 5521412175 นางสาวกมลทิพย์  วิศิษฐ์โสภณ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.42
679 5521412177 นางสาวสุวณัฐ  โสคําภา บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.65
680 5521412179 นางสาวจันจิรา  แวววับศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.44

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 21 จาก 41

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
681 5521412183 นางสาวสุกานดา  พิรักษา บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.70
682 5521412185 นางสาววาริษา  พวงระย้า บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.61
683 5521412201 นางสาวสุธิชา  ศรสมศักด์ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.96
684 5521412206 นายวันชนก  อ่องสี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.64
685 5521412207 นายพรหมเทพ  ศรีอินทรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.76
686 5521412216 นายณัฐพล  สินชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 2.40
687 5521412217 นายคณิน  เปาทุย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.17
688 5521412218 นายบุญเดช  เดชเพ็ชร บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.19
689 5521412220 นางสาวชลธิชา  ช่างจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.80
690 5521412223 นางสาวอรวรรณ  พูลสมบัติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.47
691 5521412224 นางสาวนริศรา  ทองอยู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.29
692 5521412225 นางสาวอุไร  พิมพ์สี บรหิารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.68
693 5521413001 นางสาวเบญจพร  ดําครบุรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.18
694 5521413002 นางสาววิชุดา  ทึนรส บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.67
695 5521413004 นางสาวอัมรา  เปรื่องเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.22
696 5521413006 นายวรวุฒิ  รุ่งสว่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.13
697 5521413008 นายจักรกฤษ  คําแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.38
698 5521413011 นางสาวสุนิดา  กรรมสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.04
699 5521413015 นางสาวนิธิพร  เงินยวง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.45
700 5521413019 นางสาววิลาวัลย์  เขม่นกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.09
701 5521413020 นางสาวนิอร  เซ่ียงค้ิว บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.46
702 5521413021 นางสาวปัทมาวรรณ  มูลมาตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.19
703 5521413024 นางสาวสุนภา  ดุรงค์กาญจน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.47
704 5521413027 นางสาวมาริสา  พรทวีวัติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.18
705 5521413028 นายพูนพิพัฒน์  สุขจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.79
706 5521413032 นายนฤนาถ  มาโต บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.04
707 5521413036 นางสาวสิรีรัตน์  เนียมอ่ิม บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.60
708 5521413038 นางสาวปราณปริยา  เต็มโคตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.47
709 5521413041 นางสาววิลาวัลย์  ไทยมี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.45
710 5521413043 นางสาวสร้อยสุดา  รอดเสน บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.31
711 5521413044 นายอานัส  สานิง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.42
712 5521413045 นางสาวอําพิวัล  บุญงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.18
713 5521413050 นายสุธีร์  จิรพรประภา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.28
714 5521413053 นางสาวณิชานันท์  กันน๊ะ บริหารธรุกิจบัณฑิต การตลาด 2.56

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
715 5521413056 นางสาวปารณัท  ทองขวัญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.39
716 5521413059 นายณัฐวุฒิ  เป็นสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.26
717 5521413070 นายสมิทธ์  ชิตะวณิช บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.63
718 5521413074 นายวรประพันธ์  วินประภา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.10
719 5521413075 นายศุภสัณห์  พุทธชาติภิญโญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.56
720 5521413076 นายศักด์ินรินทร์  มุ่งแฝงกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.54
721 5521413079 นางสาวสุดท่ีรัก  ธงครุฑพงศา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.34
722 5521413080 นางสาวชนิตา  ชนาสินไตรธปิ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.31
723 5521413081 นายภาคภูมิ  ศรีสมบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.39
724 5521413082 นางสาวสุภาพร  มณีปู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.28
725 5521413084 นางสาวกัญญา  ตรากลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.51
726 5521413086 นางสาวจิราวดี  สิงห์อุปถัมภ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.76
727 5521413093 นางสาวณัชชา  สุนารักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.94
728 5521413094 นางสาวศิริพร  หลักคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.80
729 5521413095 นางสาวกัณฐากรณ์  มีแสงเพ็ชร บรหิารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.03
730 5521413097 นายคมกฤษ  ทองแพ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.48
731 5521413098 นายพิพัฒน์  คล้ายสุบรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.23
732 5521413101 นายจีรายุทธ  มุ้ยบางค้อ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.43
733 5521413105 นายทศพล  งามวรรณกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.78
734 5521413106 นางสาวศิริรัตน์  ทองคําสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.72
735 5521413108 นางสาวณัฐยา  ยั่งยืน บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.44
736 5521413110 นายวรพงษ์  วิสุทธิพงศากร บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.18
737 5521413112 นางสาวกรรณธิมา  มณีทองพิทักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.62
738 5521413116 นางสาวปรียานุช  ศรีสวัสด์ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.39
739 5521413117 นางสาวสิริภัทรา  นิ่มสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.21
740 5521413121 นายอนันต์  ภิญโญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.14
741 5521413122 นางสาวพรศิริ  แสงสุริย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.60
742 5521413126 นางสาวไอลดา  วงอินตา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.90
743 5521413129 นายจตุรพัฒน์  จันทร์มณี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.40
744 5521413136 นางสาวพนิดา  คล้ายนาค บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.10
745 5521413138 นางสาวนลินนิภา  ไกสอนวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.34
746 5521413141 นางสาวธัญญารัตน์  สุวรรณคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.37
747 5521413145 นางสาวชุรีพร   นิดเทียม บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.25
748 5521413146 นางสาวนฤมล  สุขรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.36

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
749 5521413151 นางสาวภัทรานี  สุนทรารักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.39
750 5521413162 นางสาวสุไฮนี  ยะเอ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.44
751 5521413166 นางสาวนนทพร   กุลสุจริตทรัพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.71
752 5521413177 นายกรรชร  ยอดยรรยง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.21
753 5521413182 นางสาวอัมพร  อุดทา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.64
754 5521413186 นางสาวรังศิยา  ศรส่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.61
755 5521413202 นางสาวฐาปนี  อภัยวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.78
756 5521413207 นายชิษณุ  เอ่ียมสุขมงคล บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.23
757 5521413215 นางสาวธัญวดี  ศรีสา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.48
758 5521413230 นางสาวสุทธิชา  บินฮะยีอาวัง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.63
759 5521413234 นางสาวชลาลัย  คชคีลี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.23
760 5521413235 นางสาวเพียงสุรีย์  พัสเย็น บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.32
761 5521413248 นางสาวมนัญชยา  ชลอชล บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.20
762 5521413265 นางสาวมีนา  เชื้อสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.21
763 5521413266 นายพัชรวิทย์  แก้วประภาค บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.30
764 5521413270 นายวรพจน์  โรจน์สกุลจอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.04
765 5521413271 นางสาวอิสรียา   สหกิจชัชวาล บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.04
766 5521413274 นางสาวมลฤดี  พิลาคํา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.75
767 5521413277 นางสาวชนิดาภา  พาศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.98
768 5521414001 นางสาววราพร  บุตรอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.40
769 5521414004 นางสาวรมิดา  เฮงพุก บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.40
770 5521414009 นางสาวกฤชญา  ตระกูลพิชิต บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.50
771 5521414010 นางสาวพิศมัย  เราเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.36
772 5521414013 นายศักด์ิสิทธิ์  วงษ์เจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.58
773 5521414015 นางสาวอนุสรา  น้ํานุช บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.19
774 5521414016 นายภคณัฐ  ปานคง บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.39
775 5521414019 นางสาววณารัตน์  พริกบางเข็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.33
776 5521414023 นายบวร  ประกอบผล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.34
777 5521414024 นายวชิร  หลักเพ็ชร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.29
778 5521414030 นายเสริมศักด์ิ  ประทีปพลีพล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.89
779 5521414033 นายรชต  ศิริสกุลพร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.34
780 5521414034 นายปรัชญา  คณิตวิชาสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.86
781 5521414035 นางสาวฑาริกา  สอนท่าโก บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.03
782 5521414041 นางสาวเยาวรัตน์  เหลืองไกรเลิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.44

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
783 5521414043 นางสาวฐิติรัตน์  ธนโชติวราธิษณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.38
784 5521414044 นางสาวนริศรา  สมเพราะ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.60
785 5521414045 นางสาววราภรณ์  ฮวดขํา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.06
786 5521414050 นางสาวอัญชิสา  บุดดา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.47
787 5521414055 นางสาวสุกัญญา  พิทักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.89
788 5521414061 นางสาววดี  ตันเสถียร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.70
789 5521414063 นายสุเทพ  ชุมดง บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.35
790 5521414064 นายปฏิพัฒน์  เตชปัญญาสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.55
791 5521414065 นางสาววาสนา  ภู่แสง บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.23
792 5521414069 นางสาวเมธ์วดี  จรทะผา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.59
793 5521414071 นายภาณุวัฒน์  ชื่นประทุม บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.47
794 5521414072 นายปริญญา  อาจอัน บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.35
795 5521414073 นายปรเมศ  โตเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.32
796 5521414075 นายภาณุพงศ์  คําจุ้ย บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.44
797 5521414076 นายอานุภาพ  ศิริพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.83
798 5521414079 นายธเนศ  ดอนพรไพร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.68
799 5521414080 นางสาวกาญจนา  กล่อมสุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.32
800 5521414082 นายพงศกร  คําทราย บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.78
801 5521414085 นายศักดิธัช  โชคเป็นธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.17
802 5521414087 นางสาวอรไท  การบรรจง บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.44
803 5521414088 นางสาวนริศรา  ทับอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.59
804 5521414090 นายศรัณย์  ทรัพย์คง บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.95
805 5521414093 นายวสุรัติ  ตัณโชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.23
806 5521414096 นางสาวจุฑาภรณ์  พรรณโกมุท บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.63
807 5521414098 นางสาวสุภาวิณี  แย้มอาภา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.45
808 5521414099 นางสาวณัฐชา  ดวงพระเพ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.64
809 5521414102 นางสาวฐิตารีย์  หลักฐาน บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.36
810 5521414104 นางสาวรุ่งอรุณ  เครือวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.77
811 5521414105 นางสาวอมรรัตน์  ฟักเอ้ียง บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.52
812 5521414113 นายวรฉัตร  ประสาทชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.38
813 5521414114 นางสาวฑิตฐิตา  วันนา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.17
814 5521414115 นายธีระยุทธ  สุทธการ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.47
815 5521414116 นายไชยสิทธิ์  แก้วพวง บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.39
816 5521414117 นายธนพล   อํานวยสฤษฎ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.58

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
817 5521414119 นายธนวัฒน์  สีลาน บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.60
818 5521414124 นายธนพนธ์  เพ็ชรประกอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.21
819 5521414127 นายภูกิจ  จิระกิติภณ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.88
820 5521414135 นางสาววริยา  นันทกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.58
821 5521414137 นางสาวพรพิมล  เติมสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.64
822 5521414144 นางสาวปรินทร  ปะวะเข บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.04
823 5521414148 นางสาววัชราภรณ์  ทองพานิช บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.36
824 5521414150 นายธีนกฤต  เกตุสวัสด์ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.53
825 5521414151 นางสาวคุณากร  นพเคราะห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.11
826 5521414153 นายณัฐพงษ์  ศรีสุจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.46
827 5521414155 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  โคตะวินนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.00
828 5521414156 นายสัชฌุพงศ์  หวังพันธุ์ขจร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.15
829 5521414157 นายเฉลิมวุฒิ  วิชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.34
830 5521414160 นายมงคล  ธนาวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.35
831 5521414173 นายธนะศักด์ิ  พรวสันต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.57
832 5521414180 นายเหมวัตร  ภู่ระดา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.48
833 5521414182 นายอนุเทพ  โสภณสิทธิกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.41
834 5521414184 นางสาวศิริพร  มหาวีโร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.83
835 5521414187 นางสาวณัฐธนาภรณ์  พันธุ์ศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.71
836 5521414191 นางสาวสุพัตรา  ไชยสงคราม บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.19
837 5521414197 นางสาวสัณห์ฤทัย  ชาญวนิชัยนันท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.75
838 5521414198 นางสาวเบญจวรรณ  ไทยเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.11
839 5521414201 นางสาวสิเรียม  จรเด็จ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.60
840 5521414204 นางสาวเพ็ญสุภา  ทวนดํา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.28
841 5521414205 นางสาวจามจุรี  ไชยศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.39
842 5521414208 นางสาวนุชรี   แสนธรรมพล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.58
843 5521414219 นายรัชชานนท์  พรเศรษฐกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.48
844 5521414230 นายวีรภัทร  ปรีดา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.54
845 5521414234 นางสาววราภรณ์  นาโก บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.42
846 5521414238 นางสาวณัฎฐกานต์  อินทรดู บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.65
847 5521414248 นายจิตติพงษ์  จันทร์สด บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.38
848 5521414249 นางสาววิยดา  คําภา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.40
849 5521414253 นางสาวพรพรรณ  อนันต์เจริญยศ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.55
850 5521414254 นางสาวปาริฉัตร  วรรณปกาสิต บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.67

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
851 5521414259 นายกนก  สัมมาคาม บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.33
852 5521414261 นางสาวนิติกาล  อักนิฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.38
853 5521414267 นางสาวชนิกานต์  แสงนาค บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.89
854 5521414268 นายสันติราช  สุธรรมวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.17
855 5521414271 นางสาวเบญจมาศ  พันธ์คํา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.08
856 5521414276 นางสาวยุพดี  เจนจบ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.17
857 5521414277 นายธานินทร์  สังข์โพธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.00
858 5521414291 นายรัชพล  วิภาวีสันทัด บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.11
859 5521414297 นางสาวดวงธิดา  บุษดี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.42
860 5521414301 นายณัฐกานต์  เจริญสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.30
861 5521414306 นายอามิน  สะมะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.52
862 5521414311 นางสาวชนิญญา   มีบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 2.84
863 5521414317 นางสาวกนกวรรณ  นิปุณศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.27
864 5521414332 นางสาวเกษร  ปริทรรศน์วนา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.32
865 5521414345 นางสาวจุฑาทิพย์  จันสี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.60
866 5521414346 นางสาวเนติมา  ซ่ินมุข บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.96
867 5521414352 นายภัทรภัทร์  ทองนุ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.92
868 5521414353 นายพงศ์เทพ  ยอดใจดี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.60
869 5521414354 นายสมประสงค์  จิตวิริยานัฏฐ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.95
870 5521414358 นายชูเกียรติ  โตอุ่นทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.42
871 5521414359 นายภูธิปรรจน์  มีภาษี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.42
872 5521414360 นางสาวอรพิมพ์  สังข์สุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.01
873 5521414361 นางสาววิลาวัณย์  บุตรทหาร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.97
874 5521414362 นางสาวทิพย์สุมนต์  แก้วเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.09
875 5521414363 นายวรเชษ  หอมหวล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.53
876 5521414364 นายณัฐพล  จุลมุสิก บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.67
877 5521414365 นางสาวกาญจนา  คดีธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.02
878 5521414366 นายวันเฉลิม  ศรีพิกุลทองดี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.57
879 5521414367 นางสาวรัตนาวดี  คําเสียงใส บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.19
880 5521414368 นายศราวุฒิ  แก้วบัวดี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.04
881 5521414369 นายฉัตรชัย  ชัยวิรัตน์นุกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.44
882 5521415002 นางสาววิไลรัตน์  เปรมจิตต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 3.00
883 5521415009 นายเมธาสิทธิ์  อิฐวัฒนถาวรกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 2.20
884 5521415012 นางสาวพิมลรัช  วัฒนสิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 2.53

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
885 5521415016 นายภานุพงศ์  เกษรมาลา บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 2.25
886 5521415025 นางสาวเสาวลักษณ์  รุ่งเอียด บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 2.63
887 5521415029 นางสาวอริสา  เกตุสุนทร บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 2.84
888 5521415030 นางสาวอนุสรา  ทุมแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 2.92
889 5521415032 นางสาววนิดา  ผลกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 3.14
890 5521415033 นางสาวภัทรพรรณ  อร่ามบุตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 3.20
891 5521415036 นางสาวจุฬารัตน์  มาลาพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การเปน็ผู้ประกอบการ 2.64
892 5521417001 นางสาวพรสุวรรณ์  นนทพัฒน์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.74
893 5521417002 นางสาวพรศิริ  ศรีพิกุล เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.54
894 5521417003 นายนพพล  หลักเงินชัย เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.81
895 5521417004 นายชนะวงศ์  แหวนหรุ่น เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.41
896 5521417005 นางสาวพุทธิตา  พรมพุ่ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.52
897 5521417006 นายสุเมธี  ยิ้มประสิทธิ์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.37
898 5521417008 นางสาวพิชญานันท์  สมบัติมี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.53
899 5521417010 นางสาวไพจิตร  มงคลอินทร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 3.58
900 5521417011 นายสุทธเิกียรติ  ทองเชื้อ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 3.00
901 5521417012 นางสาวตันหยง  สามิลา เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 3.00
902 5521417013 นางสาวปภัสสร  พูลเอียด เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 3.20
903 5521417014 นายบวรศักด์ิ  ตันติวงศ์กร เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.51
904 5521417015 นายสําราญ  เหมเด็น เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.49
905 5521417017 นายเจษฎา  ไพศาลอุดมศิลป์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.90
906 5521417019 นางสาวอภิญญา   กลางโนนง้ิว เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.44
907 5521417020 นางสาวพิมลพรรณ  วัฒนะธีระกุล เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.93
908 5521417022 นายวิวัฒน์  หลวงพิบูรณ์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.45
909 5521417023 นางสาวสุภัสสรา  มีแก้ว เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.95
910 5521417024 นางสาวสุชานรี  มีแก้ว เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.64
911 5521417026 นายธนพล  มาเยอะ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.91
912 5521417027 นายนิรุทธ์  ถํ้าแก้ว เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.23
913 5521418005 นายณัฐสิทธิ์  ด้วงม่ัง บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.17
914 5521418009 นายกฤษฏ์นรินทร์  สงวนทรัพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.52
915 5521418010 นายไชยา  โห้รอด บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.39
916 5521418012 นางสาวสุภรัตน์  วไิลนาท บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.06
917 5521418014 นายณรงค์ฤทธิ์  เส็งสมุทร บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.26
918 5521418016 นางสาวดวงดาว  ถมปัด บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.68

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 28 จาก 41

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
919 5521418019 นายณัฐพงศ์  อ่ินแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.83
920 5521418023 นางสาวนุชนารถ  ดีพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.40
921 5521418024 นางสาวขวัญฤดี  แก้วศรชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.17
922 5521418025 นายชัยยศ  สุพร บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.10
923 5521418029 นางสาวพรพิมล  โตรุ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.16
924 5521418030 นางสาวจริยา  ทรัพย์เจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.47
925 5521418031 นางสาวสุวิมล  พ่อโพธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.95
926 5521418035 นายวีระชัย  จาตุรัส บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.14
927 5521418038 นางสาววันดี  พริกใย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.45
928 5521418039 นางสาวก่ิงกาญจน์  พุกกะนะวะนิช บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.94
929 5521418045 นายคงศิษย์  อินทร์จันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.16
930 5521418046 นายณรงค์เดช  บุญเลิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.31
931 5521418047 นายธเนษฐ  บุญเลี้ยง บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.06
932 5521418048 นางสาววิชานี  รอดเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.26
933 5521418055 นางสาวกมลทิพย์  เพชรอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.94
934 5521418056 นายสุรชัย   จันทร์วิเมลือง บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.44
935 5521418057 นายนัฐวุฒิ  สุปัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.90
936 5521418059 นายกิตติคม  แซ่ตั้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.82
937 5521418060 นางสาวพรพิมล  พรมประสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.21
938 5521418061 นางสาวจรรยพร  ศรีประดู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.97
939 5521418062 นางสาวจริยา  ตั๊งสมบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.94
940 5521418065 นางสาวพิชญาภา  บุญปัญญานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.01
941 5521418066 นางสาวรุ่งอรุณ  เหมือนสิงห์ บริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.63
942 5521418068 นายเสนีย์  วันแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.38
943 5521418069 นายปัณณทัต  ถนัดรบ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.35
944 5521418073 นายวุฒิชัย  แซ่หลิ่ว บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.35
945 5521418083 นายสุรเทพ  ภางาม บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.64
946 5521418085 นายพิสัย  ทัศนัย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.58
947 5521418086 นางสาวรุ่งทิพย์  ไม้พานิช บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.85
948 5521418088 นางสาวกันธิชา  บุญลอย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.41
949 5521418089 นางสาวธัญลักษณ์  ถินสง่า บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.56
950 5521418091 นายกุลวรา  มงคลรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.55
951 5521418092 นางสาวเบญจวรรณ  นาเมืองรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.43
952 5521418098 นายพงศธร  แก้วรากมุข บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.52

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 29 จาก 41

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
953 5521418100 นางสาวอรอนงค์  เสาวิชิต บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.80
954 5521418102 นางสาวสุภารัตน์  บวรกิจถาวร บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.53
955 5521418103 นางสาวจันทร์ประภา  กาญจนนุติมา บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.47
956 5521418104 นายชาญวุฒิ  ศรเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.00
957 5521418106 นางสาวชลดา  ทรัพย์ประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.56
958 5521418108 นางสาวชุติมา   จิตรจําลอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.25
959 5521418109 นายสหพงศ์  บุญช่วย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.61
960 5521418111 นางสาววรรณนา  ทิพทิพากร บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.16
961 5521418114 นายอานนท์  นาคะยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.70
962 5521418116 นางสาวกาญจนา  นนทสี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.87
963 5521418118 นางสาวประภาวรินทร์  บุญล้อม บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.70
964 5521418120 นางสาวมนธิชา  เทียนทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.01
965 5521418121 นางสาวสุธิดา  เทพพิทักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.72
966 5521418124 นางสาวธารทิพย์  หมีเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.38
967 5521418126 นางสาวทวีพร  ธนูสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.38
968 5521418127 นางสาวภัทรียา  เถ่ือนเทียม บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.01
969 5521418129 นางสาวบุศรินทร์  โพยนอก บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.62
970 5521418132 นายสรวิศ   สุดเส็งพันธุ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.36
971 5521418136 นางสาวศิวาภรณ์  วงศ์ภักดี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.56
972 5521418137 นางสาวณัฐฒิชา  ต้นพุดซา บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.41
973 5521418141 นางสาวเสาวคนธ์   โนนแวง บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.30
974 5521418143 นางสาวปัทมา  ทับทิมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.63
975 5521418146 นางสาวนิตยา  ปรือปรัก บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.37
976 5521418152 นายสันต์  สรรพสาร บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.26
977 5521418156 นายนรากร  ใจสอาด บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.64
978 5521418157 นายอุกฤษฏ์  ยางหงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.92
979 5521418165 นางสาวรุจิรา  วิเชียรฉาย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.65
980 5521418175 นางสาวชิดชดา  นักบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.64
981 5521418178 นางสาวปัณฐ์ณิชา  ภู่ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.50
982 5521418179 นายอภิสิทธิ์  ยอดพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.74
983 5521418180 นางสาวประภาพรรณ  ตรีรัตนประคอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.37
984 5521418182 นางสาวจตุพร  สุขอุดม บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.50
985 5521418184 นางสาวภาสินี  ชาวกัณหา บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.88
986 5521501010 นางสาวอัญชัน  ภาวะลี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.32

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 30 จาก 41

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
987 5521501014 นางสาวอริสา  แสวงทรัพย์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.29
988 5521501017 นางสาววรินทร์ทิพย์  นําชัยตะกูล บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.68
989 5521501018 นางสาวจิณห์นิภา  สืบนาคํา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.93
990 5521501031 นางสาวสุภารัตน์  ท่าดี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.26
991 5521501041 นางสาวขนิษฐา  คงสัตรา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.30
992 5521501049 นางสาวสุภาพร  พรเอนก บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.83
993 5521501076 นางสาววันวิสา  จําปาดอก บัญชีบัณฑิต การบญัชี 2.89
994 5521501079 นางสาววิลาวัณย์  สิงหาวาปี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.36
995 5521501082 นางสาวศรัญญา  จรัสวัฒนานนท์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.67
996 5521501086 นางสาวสุภาพร  มีสัตย์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.38
997 5521501087 นางสาวอมรรัตน์  ดวงแจ่มใส บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.54
998 5521501097 นางสาวจามจุรี  ทําขุรู บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.22
999 5521501103 นางสาวเกตุวดี  สร้อยแก้ว บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.28
1000 5521501123 นางสาวณัฏฐณิชา  มาลาทอง บญัชีบัณฑิต การบัญชี 2.48
1001 5521501132 นางสาวพนัฐดา  โพนพุฒ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.29
1002 5521501133 นางสาวมาริษา  ปันทะวงศ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.35
1003 5521501134 นางสาวพนัดดา   แสงวิรุณ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.90
1004 5521501137 นางสาวแพรพลอย  เพียงชัยภูมิ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.41
1005 5521501138 นางสาวเกษศริน  ไชยคําดี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.26
1006 5521501139 นางสาวสุภัสสร  ตระการจันทร์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.60
1007 5521501147 นางสาวพาฝัน  หวิงปัด บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.43
1008 5521501149 นางสาวศิริกาญจน์  โคตรจันทร์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.50
1009 5521501161 นางสาวเพ็ญผกา  เมืองทิพย์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.20
1010 5521501167 นางสาวสุวรรณา  หัดจรวย บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.12
1011 5521501168 นางสาวกนกวรรณ  รัตนจํานงค์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.09
1012 5521501171 นางสาวปภัสสร  เกษศิริ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.74
1013 5521501176 นางสาวขวัญฤทัย  แสนเสนา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.37
1014 5521501178 นางสาวณฤดี  ดําบรรพ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.33
1015 5521501180 นางสาวภาวิณี  ลี้กุล บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.40
1016 5521501186 นางสาวกรกช   สัตบุตร บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.77
1017 5521501195 นางสาวอัญชิษฐา  อู่พิมาย บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.56
1018 5521501197 นางสาวนิสาชล   มูฮําหมัดกาเซ็ม บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.30
1019 5521501201 นางสาวกรวรรณ  ธนะวรรณ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.38
1020 5521501202 นางสาวบุษกร   ปาปะกะ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.02

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 31 จาก 41

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
1021 5521501213 นางสาวปาณิสรา  ก๊กรัมย์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.34
1022 5521501214 นางสาวจิรภา  เพ็งเวลุน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.20
1023 5521501218 นางสาวเพ็ญพิชชา  ช่วงชัยสุขเกษม บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.72
1024 5521501221 นางสาวอัจฉรา  พิจิตรรัตน์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.25
1025 5521501222 นางสาวอนุสรา  ไชยสง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.47
1026 5521501224 นางสาวขวัญฤดี  แพงแสน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.66
1027 5521501233 นายมีเดช  ทัดมาลา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.82
1028 5521501240 นางสาววรรณภา  รองวัง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.76
1029 5521501241 นางสาวอัมรา  สิมหลวง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.21
1030 5521501247 นางสาวณธิดา  มูลทองจาด บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.23
1031 5521501252 นายศุภรัสม์ิ   โชติอธิพงศ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.24
1032 5521501258 นายธันยบูรณ์  มณีฉาย บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.28
1033 5521501262 นางสาวเกศรินทร์  ชอบทํากิจ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.66
1034 5521501264 นางสาวจิราภา  พิมหานาม บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.33
1035 5521501268 นางสาวสุภาพร  รอดบุญมา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.74
1036 5524320023 นายปริญญา  พุ่มนิคม ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 3.59
1037 5524412008 นายสมโภช  ประดับทรัพย์ศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.79
1038 5524412027 นางสาวสุพรรษา  สามาพัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.92
1039 5524412030 นางศริญญา  สมชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.88
1040 5524412048 นางสาวนิตยา  คาระมาตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.45
1041 5524412052 นางสาววรรณภา  พลอยเลื่อมแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.42
1042 5524412118 นางสาวธนิษฐา  ทองมาก บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.00
1043 5524412120 นางสาวอรวรรณ  กระมล บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.04
1044 5524412122 นางสาววีรนุช  เหล่าเจริญพร บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.94
1045 5524412138 นางสุวภาพ  ญาณรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.84
1046 5524412147 นายภัทรพล  กล่อมพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.94
1047 5524412169 นายมารุต  กลิ่นนฤนาท บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.79
1048 5524412178 นางสาวอังคณา  สุภาพการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.37
1049 5524412185 นางพัชรี  พรมสันเท๊ียะ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.82
1050 5524412187 นางสาวสาวิณี  อ่าวสาคร บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.34
1051 5524413051 นางสาวชาราฎา  บุตรพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.91
1052 5524413063 นางสาวอรพิน  วรรณอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.86
1053 5524413071 นางสาวนฤนาท  คํานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.06
1054 5524413116 นางสาวสุธิสา  แสนป้อง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.63

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 32 จาก 41

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
1055 5524413118 นางสาวปัทมพร  ใจกล้า บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.93
1056 5524413129 นางสาวน้ําทิพย์  ช่างเก็บ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.35
1057 5524413147 นางสาวสิริขวัญ  รัตนศิลป บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.82
1058 5524413148 นางสาวชมพูนุช  ไก่ฟ้า บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.17
1059 5524413153 นางสาวอิรชา  ศรีนวล บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.78
1060 5524413165 นางสาวเจษฎาพร  ดีม่ัน บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.82
1061 5524413169 นายอรรถพล  พุ่มมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.47
1062 5524413170 นางสาวสุภาวดี  เทียบถนอม บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.44
1063 5524413177 นางสาวศรีวภา  เสน่หา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.98
1064 5524413192 นางสาวอภิญญา  ยอดนาม บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.48
1065 5524413212 นางสาวธัญญรัตน์  กาญจนสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.70
1066 5524413227 นางสาวสุนันทา  สายทะเล บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.21
1067 5524414011 นางสาวนิภาภรณ์  โชติเฉลิมรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.62
1068 5524414054 นางสาวนริศรา  ไชยเสนา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.78
1069 5524414105 นางสาวจุฑามาศ  กล่อมจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.73
1070 5524414130 นางสาวอรวรรณ์  การประไพ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.01
1071 5524414137 นางสาวธพัชษ์กมณ  คําดวง บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.37
1072 5524414195 นางสาวกฤษณา  สวัสดิผล บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.97
1073 5524414221 นายศุภชัย  บุตรคุณ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.13
1074 5524415111 นางสาวณิชานันท์  มรรคนา บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 3.59
1075 5524501002 นางสาวเมธยา  คล้ายอ้น บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.21
1076 5524501003 นายเฉลิมพล  คล้ายอ้น บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.70
1077 5524501004 นางสาวสุภาวดี  เก่งกิจการ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.61
1078 5524501005 นางสาวเกศนี  พรหมนัส บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.34
1079 5524501015 นางสาวสุพัตรา  ไชยชารี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.70
1080 5524501019 นายปิยวุฒิ  สนธิพร บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.99
1081 5524501022 นางสาวกัลยา  บุญศรี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.72
1082 5524501025 นางสาวพีรศรี  สุขนรินทร์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.94
1083 5524501026 นางสาวจิตตมา  แก้วปิยะทรัพย์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.05
1084 5524501034 นางสาวศศิชา  ศิลาชัย บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.91
1085 5524501037 นางสาวกานต์พิชชา  ผลบุญ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.11
1086 5524501056 นางสาวมณทิชา  ศรีขาว บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.38
1087 5524501107 นางสาวพัชรินทร์  เสาศิริ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.04
1088 5524501110 นางสาวสุชารัตน์  เนาวรัตน์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.02

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 33 จาก 41

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
1089 5524501111 นางสาวสุขรดา  นาคอ่อน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.80
1090 5524501114 นางสาวสุภาพร  คุณบัวลา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.50
1091 5524501122 นางสาวทิพย์รัตน์  สนแก้ว บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.46
1092 5524501127 นางสาวเบญจวรรณ  พินิจมนตรี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.78
1093 5524501154 นางสาวสุภาภรณ์  สิงขร บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.62
1094 5524501162 นางสาวภารดี  วีระพันธ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.43
1095 5524501190 นางสาวอนันตญา  วรรณพัฒน์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.94
1096 5621374010 นายรงณกรณ์  ภาคภูมิ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.30
1097 5621374080 นายปิติภัทร  สรรเกียรติกุล นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.19
1098 5621374151 นางสาวปัณยตา  วัชรารัตน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 3.38
1099 5621374161 นายบดินทร์  โพธิวุฒิคุณ นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 2.80
1100 5621381001 นายวงศธร  อภิภัทรชัย นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.19
1101 5621381002 นางสาวปนัดดา  กิตติรุ่งโรจน์กุล นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.87
1102 5621381004 นางสาวเบญจมาศ  ลาวงค์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.10
1103 5621381007 นางสาวจริยา  ทองจําปา นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.44
1104 5621381009 นายณรงค์  สอนบุญ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.03
1105 5621381010 นางสาวมัทนา  แวงวรรณ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.63
1106 5621381011 นางสาวอธิชา  สุขอํานวยชัย นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.09
1107 5621381012 นางสาวพรรณนารา  ปานพิมพ์ใหญ่ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.62
1108 5621381014 นางสาววันดี  อินทร์อํานวย นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.06
1109 5621381016 นางสาวจันญาพร  ราชาเดช นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.11
1110 5621381021 นายคุณากร  ฤกษ์สมถวิล นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.68
1111 5621381023 นางสาววรรณวิสา  โชติสวัสด์ิ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.46
1112 5621381024 นางสาวชนากานต์  รอดเพชร นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.47
1113 5621381026 นางสาววนิดา  สุประดิษฐ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.91
1114 5621381027 นางสาวอาภัสรา  เกตุห้อย นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.81
1115 5621381031 นางสาวอนัญพร  งามวงศ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.48
1116 5621381032 นางสาวมุกตา  อาจจุลลา นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.97
1117 5621381033 นางสาววิรัญญา  กลีบประทุม นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.84
1118 5621381036 นางสาวสุดาวรรณ  ทับพันธุ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.98
1119 5621381037 นางสาวศิริพร  พ่วงท้วม นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.16
1120 5621381038 นางสาวอนุสรา  สิงห์ทอน นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.09
1121 5621381041 นางสาวเนตินันท์  บุญพลอย นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.54
1122 5621381042 นางสาวภัสสร  คุ้มเผื่อน นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.38

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
1123 5621381044 นางสาวประภัสสร  อนันต์ศุภชัย นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.45
1124 5621381046 นายนฤวัต  แซ่ตัน นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.12
1125 5621381047 นางสาวฐิติกาญน์  ชมมาลา นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.22
1126 5621381048 นางสาวกรวิภา  บุญต้ัง นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.51
1127 5621381049 นางสาวธัญสินี  มีรัตน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.40
1128 5621381050 นางสาวศิริประภา  ชาญธเนศ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.30
1129 5621381055 นายนิธิภัค  ศรีสวัสด์ิ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.09
1130 5621381070 นางสาวสุดารัตน์  สาระไชย นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.30
1131 5621381071 นางสาวปนัดดา  จันทร์ทิพย์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 3.36
1132 5621381073 นายณรรัตน์  พุกจินดา นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ 2.94
1133 5621383033 นายสิฐิ์กมล  ทองอนันต์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) 3.20
1134 5621383038 นางสาวจุลัยลักษ์  จิตรสม นิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) 3.25
1135 5621385011 นางสาวชุติมา  ชัยสมบูรณ์พันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.93
1136 5621385028 นางสาวขนิษฐา  ทองป่ิน นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.76
1137 5621385075 นางสาววรรณิดา  พลับวังกล่า นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.50
1138 5621385126 นางสาวสลิษา  รุ่งฟ้า นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.66
1139 5621385127 นางสาวชลดา  แผ่พร นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) 2.70
1140 5621412003 นางสาวรัชฎา  ชิงรัมย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.35
1141 5621412005 นางสาวช่อทิพย์  สุนา บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.05
1142 5621412006 นางสาวภัทราวรรณ  พิมน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.27
1143 5621412011 นางสาวนวลนภา  ทับทิมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.36
1144 5621412012 นางสาวขวัญตา  คล่องกระบี่ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.25
1145 5621412015 นางสาวพัชราภรณ์  กมลรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.00
1146 5621412021 นางสาวอภิญญา  โคมลอย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.50
1147 5621412026 นางสาวจรรยา  แก้วเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.64
1148 5621412027 นางสาวชุลิตา  อุยนาคธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.80
1149 5621412032 นางสาวชลธิชา  สุดใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.75
1150 5621412033 นางสาวแสงรวี  สุดเนตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.34
1151 5621412035 นายศิริชัย  วิมูลชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 2.45
1152 5621412039 นางสาวขนิษฐา  วงศ์ยาเป็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.84
1153 5621412041 นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.68
1154 5621412043 นางสาวกิติยา  เกษอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.25
1155 5621412048 นางสาววาสนา  แซ่เตีย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.85
1156 5621412050 นางสาวสุดารัตน์  ทอมุด บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.22

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 35 จาก 41

ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
1157 5621412052 นางสาวจันทิมา  มะลิวัลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.19
1158 5621412053 นายศรณ์สณฑ์  เผือกม่วงศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.38
1159 5621412055 นายณัฐพล  อรุณรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.00
1160 5621412057 นายกนกพล  แหวดกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.61
1161 5621412058 นางสาวสุธิตา  เอ้ียงใจดี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.34
1162 5621412059 นางสาวชญานิศ  ซ่ือตรง บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.63
1163 5621412060 นางสาวภัทรานี  แก้วก้องกังวาน บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.77
1164 5621412079 นางสาวเบญจพร  สุวรรณโอสถ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.34
1165 5621412083 นางสาวปิยมน  พานเพ็ชร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.54
1166 5621412084 นางสาวสุภาพร  จันทะโชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.85
1167 5621412085 นางสาวพรรณภา  นิสิตสุขเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.58
1168 5621412090 นายจุรินทร์  อับวาฮับ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.53
1169 5621412094 นางสาวณัฏฐา  ฉิมมาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.62
1170 5621412099 นายพรทวี  ทรัพย์เจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.84
1171 5621412100 นายพีระพัฒน์  ดงใหญ่ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.38
1172 5621412101 นางสาววิภา  ไชยแหว้น บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.63
1173 5621412103 นางสาวลัดดา  คงสมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.28
1174 5621412105 นางสาวรสสุคนธ์  มีแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.67
1175 5621412106 นางสาวสิรินยา  สาเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.60
1176 5621412109 นางสาวสุธิดา  มุขเมฆ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.40
1177 5621412111 นางสาวศรุตยา  ใจดี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.45
1178 5621412112 นางสาวสุภักษร  สุขศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.10
1179 5621412113 นางสาวสุพัชชา  จันทร์เกษม บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.34
1180 5621412114 นางสาวจุรีพร  พุ่มวิเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.34
1181 5621412117 นางสาวสุนิสา  อาริยะดิษฐ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.94
1182 5621412124 นางสาวณัฐวลัญช์  ใยบ้านเกาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.71
1183 5621412125 นางสาวสุภาพร  เพชรชนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.11
1184 5621412133 นางสาวประภัสรา  เฉลียวศิลป์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.93
1185 5621412135 นายกฤษฎา  เปรมกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.53
1186 5621412139 นางสาวสุชาดา  อวยสวัสด์ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.70
1187 5621412140 นางสาวศุภรัตน์  ฤทธิ์สําเร็จ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.22
1188 5621412143 นางสาวพัชรินทร์  มาสงามเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.47
1189 5621412146 นางสาววีระยา  หร่ายสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.04
1190 5621412175 นางสาวสุวารี  ฤทธิ์เดช บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.67

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
1191 5621412183 นางสาวจุฑาทิพย์  บุดลา บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.71
1192 5621412184 นางสาวสุภาภรณ์  บุญทองดี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.50
1193 5621412186 นางสาวพิมพ์อร  รวยสันเทียะ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.88
1194 5621412191 นางสาวใหม่  กัณณาลักษณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.88
1195 5621412195 นางสาวปนัตตา  เอียดศรีแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.09
1196 5621412210 นางสาวชนัดดา  ทองเชื้อ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 2.87
1197 5621413005 นางสาวศรัญญา  ช้างสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.25
1198 5621413007 นางสาวอนุชตา  จินดามณี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.70
1199 5621413011 นางสาวนุสบา  ทานะ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.54
1200 5621413017 นางสาวเกวลี  ศักด์ิแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.46
1201 5621413018 นางสาวพิมลพรรณ  พิมพา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.96
1202 5621413021 นายวัฒนชัย  พิบูลนรเศรษฐ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.48
1203 5621413023 นางสาวสุภาวดี  บัวบาน บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.92
1204 5621413028 นายบุณกิจ  ทศดี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.40
1205 5621413032 นายจตุรงค์  ตั้งพิทักษ์กิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.31
1206 5621413033 นางสาวมนัสสา  รัตนะชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.63
1207 5621413034 นางสาวทิพย์พมาศ  สุนทรกิจเสนีย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.19
1208 5621413035 นายนพรัตน์  อินทะนงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.87
1209 5621413036 นางสาวธนีนาถ  ประสานไมตรีจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.59
1210 5621413038 นายชวานนท์  สุคันโธ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.75
1211 5621413039 นางสาวชฎาภรณ์  คุ้มพร้อม บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.52
1212 5621413040 นางสาวสุพัตรา  ตามชั้น บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.20
1213 5621413041 นายชวัลชัย  สะวัญชะนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.61
1214 5621413043 นายธนพล  ลิจนาม บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.47
1215 5621413046 นางสาวปิยาภรณ์  เขียวชม บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.18
1216 5621413047 นายชาตรี  โชติดํารัส บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.71
1217 5621413049 นางสาวสุกัญญา  บุบผาโภชน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.38
1218 5621413050 นายฉัตรมงคล  หอมคุณ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.47
1219 5621413051 นายพีรพัฒน์  พูลมา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.39
1220 5621413053 นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มพระครูถ่ิน บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.52
1221 5621413054 นางสาวสุภาพร  พิมพ์วัน บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.37
1222 5621413055 นางสาวบุปผากานต์  สมะโน บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.35
1223 5621413063 นายรัฐพงศ์  บุญเก้ือกุลวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.72
1224 5621413064 นายธวัชชัย  เป้าไธสง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.32

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
1225 5621413068 นางสาวชุติมา  ศักด์ิเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.15
1226 5621413070 นางสาวเพชรรัตน์  ชื่นใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.76
1227 5621413075 นางสาวอารียา  สร้อยทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.85
1228 5621413076 นางสาวสุรีพร  แจ่มประแดง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.40
1229 5621413082 นางสาวชนิดาภา  ใจกล้า บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.92
1230 5621413085 นางสาวธัญญลักษณ์  ทัดแช้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.81
1231 5621413086 นางสาวกนกกร  เก้ือกูลฤทธิวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.06
1232 5621413095 นายอนุวัต  แซ่เตียว บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.63
1233 5621413100 นางสาวชนิภรณ์  แดงทองดี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.21
1234 5621413105 นางสาวชลิตา  พิมพ์รัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.14
1235 5621413108 นายวีรากร  บุญมี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.21
1236 5621413111 นายวิเชษฐ์  บุญหนา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.54
1237 5621413131 นางสาวรจนา  พลมะลิ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.80
1238 5621413133 นางสาวเมทนี  ห้วยหงษ์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 3.62
1239 5621413135 นางสาวกมลชนก  เอ่ียมโพธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.61
1240 5621413138 นายวงศธร  บุญหล้า บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.70
1241 5621413143 นางสาวกาญจนา  วัฒนภักดี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.04
1242 5621413160 นางสาวน้ําฝน  เรืองแสน บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.35
1243 5621413163 นางสาววราภรณ์  แสงโชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.52
1244 5621413192 นางสาวธนิดา  จีรภิภัทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.60
1245 5621413200 นายสิรวิทย์  มูลลา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.46
1246 5621413208 นายจิรวัฒน์  เด่นดวง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2.79
1247 5621415064 นายสุภัทร์  เมธารัตนกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ 2.88
1248 5621417001 นายอัษฎาวุธ  ขาวสอาด เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.48
1249 5621417004 นายธีรเมธ  จันทร์ธรรม เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.98
1250 5621417005 นางสาวสุวนันท์  ขูทก เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 3.08
1251 5621417008 นางสาววรัญญา  สมหวัง เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.78
1252 5621417010 นางสาวชนิดา  คําผาย เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.86
1253 5621417011 นางสาวทนุขวัญ  เพชรภัทรเกษม เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 3.25
1254 5621417012 นายธนพล  วิลาสมงคลชัย เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.88
1255 5621417015 นางสาวศิริพร  เมืองไทย เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2.73
1256 5621418024 นางสาวหิรัญญาภรณ์  วิศิษฏ์วัฒนกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.07
1257 5621501003 นางสาวโชติกา  พยุงวงษ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.25
1258 5621501009 นางสาวธนิยา  โห้สารี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.67

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
1259 5621501010 นางสาวสุกัญญา  ภาษาเวศ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.42
1260 5621501012 นางสาวมลฤดี  นิลปักษ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.61
1261 5621501013 นางสาวรัตนาภรณ์  รักษาอินทร์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.64
1262 5621501015 นางสาวธมกร  ขุนสะอาดศรี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.75
1263 5621501017 นางสาวธันย์ชนก  คชรัตน์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.74
1264 5621501018 นางสาวสุภาพร  นิลดํา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.74
1265 5621501020 นางสาวชนาพร  จําปาทอง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.47
1266 5621501022 นางสาวดาวพระศุกร์  สุภาพัน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.64
1267 5621501023 นางสาวสุภาพรรณ  น้อยศิริ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.05
1268 5621501025 นางสาวสุภาพร  ผลบูรณ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.99
1269 5621501028 นางสาวปาณฑรา  วัฒนวงศ์วิบูลย์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.14
1270 5621501029 นางสาวสุทธิดา  ส่งศรี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.09
1271 5621501030 นางสาวพีรภาว์  พัดตลอด บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.88
1272 5621501031 นายรัชพล  หนูกลัดนุ้ย บัญชีบณัฑิต การบัญชี 3.87
1273 5621501033 นางสาวอัญชลีพร  เซ่งเซ่ียง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.38
1274 5621501034 นางสาวธิดา  จังหวัด บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.72
1275 5621501035 นางสาวปัญญาพร  เย็นภู บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.60
1276 5621501036 นายวันชัย  ฮวดรักษาสัตย์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.26
1277 5621501037 นางสาวปิยวรรณ  นันทบุตร บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.48
1278 5621501039 นางสาวมัทนา  พระจันทร์ลา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.16
1279 5621501042 นางสาวกนกวรรณ  แก่นเก่า บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.06
1280 5621501044 นางสาวสุดารัตน์  มิถุนาวงค์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.42
1281 5621501045 นางสาวกานดา  พูลนวล บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.74
1282 5621501046 นางสาวอรสา  จันทะกล บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.65
1283 5621501047 นางสาวทักษพร  วงค์แพทย์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.79
1284 5621501049 นางสาวชุติรัตน์  กิจวิสาละ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.44
1285 5621501050 นางสาวเสาวลักษณ์  ยารังษี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.58
1286 5621501051 นายโชติพงศ์  สิทธ์อภิชิต บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.30
1287 5621501052 นางสาวกชพร  นามบุญลือ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.86
1288 5621501053 นางสาวสายธาร  โคตรศรี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.19
1289 5621501055 นายกานต์สุภัค  ดีเจริญเกียรติ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.84
1290 5621501057 นางสาวสุวนันท์  ธรมีฤทธิ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.29
1291 5621501059 นางสาวนุชจรี  โลหะบาล บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.65
1292 5621501064 นางสาวสุธิษา  ดอกพุด บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.51

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ชื่อ ชื่อปริญญา สาขา GPA
1293 5621501066 นางสาวกาญจนา  สะกิจ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.25
1294 5621501070 นางสาวจีรวรรณ์  ยิ้มจันทร์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.27
1295 5621501072 นายทศพร  เรืองอร่าม บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.64
1296 5621501079 นางสาวสุวรรณา  สนูน้อย บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.76
1297 5621501080 นางสาวมัณฑณา  ฤทธิ์สุข บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.53
1298 5621501083 นางสาวสุภาพร  นนตะสี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.17
1299 5621501084 นางสาวสุวนันท์  กาลสวัสดิ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.01
1300 5621501086 นางสาวณัฐนภา  น้อยแสง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.20
1301 5621501088 นางสาวลักษมี  บุญเอ่ียม บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.80
1302 5621501092 นางสาวเกตน์นิภา  จันทร บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.30
1303 5621501094 นางสาวหัสนีย์  เห้าอ่ิม บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.48
1304 5621501095 นางสาวชัชกร  พุ่มส้มจีน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.72
1305 5621501100 นางสาวมนตรา  ขจรบุญ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.79
1306 5621501102 นางสาวนิลนภา  แก้ววงษา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.71
1307 5621501103 นางสาววรารัตน์  นิราราช บญัชีบัณฑิต การบัญชี 2.85
1308 5621501109 นางสาวชัญญกัญญ์  สุทาตาร์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.72
1309 5621501111 นางสาวสุวัจนี  กองไสยกลาง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.66
1310 5621501113 นางสาวเกวลิน  ทองเย็น บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.97
1311 5621501114 นายนิพนธ์  ล่ําสัน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.83
1312 5621501120 นางสาววิชุดา  เสมอทรัพย์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.41
1313 5621501122 นางสาวมินตรา  ประชาสุข บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.29
1314 5621501123 นางสาวศิลามณี  จรทะผา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.63
1315 5621501127 นางสาวภัณฑิรา  วุฒิธนานันท์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.70
1316 5621501131 นางสาวนุชนารถ  มาขุมเหล็ก บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.41
1317 5621501132 นางสาวสุภาพร  แสงสี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.24
1318 5621501138 นางสาวธาริณี  มีเลิศ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.29
1319 5621501139 นางสาวชาลินี  ชีขาว บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.39
1320 5621501142 นางสาวรัตนา  วงค์เรียน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.07
1321 5621501143 นางสาววาสนา  ลี้กระจ่าง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.51
1322 5621501149 นายเทพพิทักษ์  หันกลาง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.52
1323 5621501154 นางสาวชลธิชา  สวยสม บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.59
1324 5621501155 นางสาวชนัดดา  แหลมเพ็ชร์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.62
1325 5621501156 นางสาวลัดดาวัลย์  หม่อนกันทา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.86
1326 5621501161 นางสาวปาริฉัตร  พรมมา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.21
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1327 5621501162 นางสาวธนัชชา  บุตรสุวรรณ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.98
1328 5621501165 นางสาวศิริวรรณ  เพ็ชรเพ็ง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.55
1329 5621501166 นางสาวพรพรรณ  สงวนไว้ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.57
1330 5621501170 นางสาวธัญชนก  วัชนาค บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.11
1331 5621501171 นางสาวสุจิตรา  มะลิโค บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.62
1332 5621501172 นางสาวธิติยาภรณ์  ทองแสวง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.48
1333 5621501173 นางสาวคําฟ้า  สาระเขต บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.58
1334 5621501175 นางสาวกาญจนา  ไชยมงคล บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.74
1335 5621501180 นางสาวสุทธวีร์  ทองย้อย บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.27
1336 5621501181 นางสาวสะคราญทิพย์  ภู่ประจําศิลป์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.67
1337 5621501187 นางสาวชยาภินันท์  จิตตรึก บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.19
1338 5621501188 นางสาวศิริลักษณ์  ปุณยมนัสพงศ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.89
1339 5621501190 นางสาวสุกัญญา  ตะกรุดวัด บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.14
1340 5621501194 นายณัฐภูมิ  ไทยวงษ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.43
1341 5621501196 นางสาวพัชชา  เทศกะทึก บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.08
1342 5621501198 นางสาวศศิภา  ศิริวิวัฒน์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.90
1343 5621501199 นางสาวชวัลนาถ  วงษ์นาค บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.12
1344 5621501200 นางสาวจิดารัตน์  รักความดี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.29
1345 5621501202 นายวรกานต์  พรใบหยก บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.63
1346 5621501206 นางสาวกุลนิษฐ์  เท่ียงแท้ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.42
1347 5621501207 นายเกษมสันต์  คําพุฒ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.38
1348 5621501208 นายภาคภูมิ  ตรีฤกษ์ศรี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.22
1349 5621501211 นายกฤษณะ  ศุขศิริ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.47
1350 5621501218 นางสาวสุวนันท์  อะโน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.31
1351 5621501219 นางสาวภัทรวิจิตรา  ธรรมวงษ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.32
1352 5621501221 นางสาวปิยะดา  ปัดถามัง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.57
1353 5621501224 นางสาวอภิชญา  ภิญโญสุขสิริ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.19
1354 5621501226 นางสาวศศินิภา  ศิริเวช บัญชีบณัฑิต การบัญชี 3.48
1355 5621501228 นางสาวปรียนุช  ดวงเพชร บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.42
1356 5621501237 นางสาวณัฐวรรณ  ถมเขียว บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.11
1357 5621501238 นายนิลเพ็ชร  บุญสนอง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.35
1358 5621501239 นางสาวพิมพ์บุญ  พิมพ์โคตร บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.08
1359 5621501255 นางสาววรรณวิศา  ทวยมาตร บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.81
1360 5621501259 นางสาวกวินนา  กวินยรรยง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.40

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1361 5621501278 นางสาววรนุช  อ่วมกระทุ่ม บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.62
1362 5621501281 นางสาวมณีวรรณ  รุ่งเรือง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.53
1363 5624501012 นางสาวปาริชาต  จันทรวงศ์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.46
1364 5624501015 นางสาวพนิดา  ใจกล้า บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.78
1365 5624501103 นางวรัญญา  สุรเวคิน บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.53
1366 5624501105 นางสาวอภิญญา  สุขม่วง บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.07
1367 5624501106 นางสาวคุณัญญา  โตประภัสร์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3.38

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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