รำยชือ่ นักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ ครั้งที่ 7/63
ณ วันที่ 10 กรกฎำคม 2563
รับหลักฐำนกำรศึกษำ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎำคม 2563 เป็นต้นไป
ระดับปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต
ที่

รหัสประจำตัว

ชือ่ - สกุล

ห้อง

1

5710677422

นายอัมรินทร์ ศรีชุมพวง

พ.574

2

5812223126

นางสาวสุพรรษา พระศรี

อศ.581

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต
ที่

รหัสประจำตัว

ชือ่ - สกุล

1

5920208115

2

5920208103 นางสาวกัญญาวีร์ ศรีชัย

ภ.พฒ.59

3

5920208104 นายกิตติพล ชื่นศรีนวล

ภ.พฒ.59

4

5811094144

นายอาคเนย์ เพียรพานิช

ศก.581

5

5911094140

นายศุทธิกร ขวัญศรี

ศก.591

6

5910208217

นางสาวธนันยา เข็มขาว

พฒ.592

7

5913774119

นางสาวยุพาพร ผิวพรรณ์

ศปส.591

8

5910732204

นางสาวจิตติมา คลายทุกข์

จสส.592

9

5910789120

นางสาวเนติมา กรุงทอง

ทสส.591

10

5910789145

นางสาวอัญชิสา นพรัตน์

ทสส.591

11

5913773142

นายอนุชา แซ่เอี๋ยว

ททบ.591

12

5913773240

นายสุขุม จันทร์มาทอง

ททบ.592

13

5913773346

นางสาวอัษฎาภรณ์ ทองมุสิทธิ์

ททบ.593

14

5623855116

นายธนภัทร ทองแม้น

ภ.นวอ.56

15

5623855119

นางสาวธันย์ชนก ปิ่นแก้ว

ภ.นวอ.56

16

5623855129 นายภูวณิช สุขะโต

ภ.นวอ.56

17

5723855107 นายณรงค์ฤทธิ์ ถิน่ ลิพอน

ภ.นวอ.57

นายชัยสิน เจี่ยสกุล

ห้อง
ภ.พฒ.59

ที่

รหัสประจำตัว

ชือ่ - สกุล

18

5723855112

นายทิวานนท์ ตัง้ นภาดล

ภ.นวอ.57

19

5723855119

นายพศวัต วรรณนิยม

ภ.นวอ.57

20

5723855134 นางสาววรัญญา ดาบทอง

ภ.นวอ.57

21

5723855139 นายปวิช จิรชญาพุฒิธร

ภ.นวอ.57

22

5723855148 นางสาวณัชชนิกานต์ ชูทุ่งยอ

ภ.นวอ.57

23

5920208102 นายกษิดิศ บุญเมือง

ภ.พฒ.59

24

5920208106 นายโกศล ขวัญกลับ

ภ.พฒ.59

25

5920208110

นางสาวเจนตา ไสไทย

ภ.พฒ.59

26

5920208113

นายชนาวิชญ์ ถาวร

ภ.พฒ.59

27

5920208119

นางสาวเทียนทิพย์ สาวเพชร

ภ.พฒ.59

28

5920208123 นายธีรเจต หมัดโส๊ะ

ภ.พฒ.59

29

5920208126 นายนราชัย แซ่หลี

ภ.พฒ.59

30

5920208141

ภ.พฒ.59

31

5920208142 นางสาวพิสมัย ศรศิริ

ภ.พฒ.59

32

5920208144

ภ.พฒ.59

33

5920208145 นายภาสุ บุญปก

ภ.พฒ.59

34

5920208156 นายวีระยุทธ สามารถ

ภ.พฒ.59

35

5920208157 นางสาวศรีสุดา เพชรสุริยา

ภ.พฒ.59

36

5920208158 นายศักดินนท์ บุตรเหล่

ภ.พฒ.59

37

5920208159 นางสาวศิริรัตน์ สมสวัสดิ์

ภ.พฒ.59

38

5920208167 ว่าที่ร้อยตรี(หญิง)สุนันทา แสงสวัสดิ์

ภ.พฒ.59

39

5920208171

นางสาวสุรีย์ ปิยะวงค์วาณิชย์

ภ.พฒ.59

40

5920208174

นางสาวอมินตรา บิลอับดุลล่าห์

ภ.พฒ.59

41

5920208175 นายอรรถพล ขอสกุลสุนทร

ภ.พฒ.59

42

5920208181

ภ.พฒ.59

43

5920208186 นายณรงค์ศักดิ์ ชนะภัย

ภ.พฒ.59

44

5523773170

ภ.ททบ.551

นางสาวพรรณชิตา สาวเพชร
นางสาวไพลิน บุญทองสว่าง

นายอุดมพร คาแก้ว
นางสาวกีรติกาญจน์ ใจสมคมถาวร

ห้อง

ที่

รหัสประจำตัว

ชือ่ - สกุล

45

5623773230 นางสาวศิริรัตน์ ราชไกร

ภ.ททบ.562

46

5823773307 นางสาวขวัญวรินทร์ ภูโบยบิน

ภ.ททบ.583

47

5823773317

ภ.ททบ.583

48

5823773327 นางสาวผุสดี แซ่หลิว่

ภ.ททบ.583

49

5823773329 นางสาวพลอยไพรินทร์ ภูสีน้า

ภ.ททบ.583

นางสาวธิวาวรรณ วารี

ห้อง

ระดับปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่

รหัสประจำตัว

ชือ่ - สกุล

ห้อง

1

5913962111

นายยูกิ นาคล้าย

2

5910136531

นางสาวลักษณ์นารา คงแก้ว

3

5910101122

นางสาวปุณยาพร วิฎษณะภัทร์

กต.591

4

5912226101

นางสาวกัญญาณัฐ แซ่สือ

ททล.591

5

5813962102

นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีเลิศวงศ์

ททบ.58(นานาชาติ)

6

5813962105

นางสาวณัฐริกา เขียวยับ

ททบ.58(นานาชาติ)

7

5813962107

นางสาวบุษบา จงรักษ์

ททบ.58(นานาชาติ)

8

5813962110

นายสิปปกร สารอักษร

ททบ.58(นานาชาติ)

9

5813962112

นางสาวสุชานาถ รัตนพร

ททบ.58(นานาชาติ)

10

5913962102

นายฐิตินันท์ เก็บทรัพย์

ททบ.59(นานาชาติ)

11

5913962104

นายณัฐ จินดาพล

ททบ.59(นานาชาติ)

12

5913962106

นางสาวดวงหทัย สุตตาพันธ์

ททบ.59(นานาชาติ)

13

5913962108

นางสาวนัสรินท์ สูพรเหมหิรัญ

ททบ.59(นานาชาติ)

14

5913962109

นางสาวนุชจรีย์ งามเกลีย้ ง

ททบ.59(นานาชาติ)

ททบ.59(นานาชาติ)
บทม.595

ระดับปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่

รหัสประจำตัว

ชือ่ - สกุล

1

5910835146

2

5910835429 นางสาวมุขรินทร์ ทองมุณี

นายอชิระ ชูคต

ห้อง
รปศ.591
รปศ.594

ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต
ที่

รหัสประจำตัว

ชือ่ - สกุล

ห้อง

1

5913857104

นายคงกฤช จีนเจือ

จทล.591

2

5913857119

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์

จทล.591

3

5913857129

นายสมปราชญ์ ศรีสงค์

จทล.591

4

5916601103

นายณรงค์ฤทธิ์ มีทรัพย์

จพภ.591

5

5916601106

นางสาวเทพวรรณ ชาลี

จพภ.591

6

5916601115

นายศุภกฤต จางอิสระกุล

จพภ.591

ระดับปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตรบัณฑิต
ที่

รหัสประจำตัว

ชือ่ - สกุล

ห้อง

1

5910547124

นายพสุ หลิมจานนนท์

นต.591

2

5910547222

นายปฏิวัติ อังศุกาญจนกุล

นต.592

3

5910547224

นางสาวปัณฑารีย์ สมนาม

นต.592

ระดับปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต
ที่

รหัสประจำตัว

ชือ่ - สกุล

1

5823744113

นางสาวฐิติยาภรณ์ ภูพ่ งษ์

ห้อง
ภ.บช.58
งานประมวลผลการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค.63

