
ของ 

เน่ืองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ 
ครั้งที่ 54

วันที่ 27 มกราคม 2563

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

คณะเศรษฐศาสตร์คณบดี 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ  คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญาใน

คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อขอรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นลําดับดังน้ีคือ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปริญญา 
1 . 581655901 นาย  กอบพงศ์กิตติ์      นวพันธ์
2 . 581655902 นาย  ณัฏฐภัทร์      ก่ิงเนตร
3 . 581655903 นางสาว  เพชรลักษณ์      บุญญาคุณากร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญา 
4 . 591632032 นางสาว  กตัญชลี      กลําพัด
5 . 601635932 นางสาว  กนกวรรณ      ดอนจอมไพร
6 . 601635905 นางสาว  กนกวรรณ      ทางทอง
7 . 591631001 นางสาว  กรนิกา      ปาละสอน
8 . 571631018 นางสาว  กรองกาญจน์      คําปลอด
9 . 601635902 นางสาว  กฤตลักษณ์      ศักดิ์อุดม

10 . 591632001 นางสาว  กาญจนารัตน์      กันจะขัติ
11 . 591635907 นางสาว  กุลธิดา      มาแสน
12 . 601632006 นาย  ไกรวิชญ์      อินทรา
13 . 591632005 นางสาว  ขวัญฤทัย      โอตอุโมงค์
14 . 591631002 นาย  คุณานนต์      เลอเกียรติธํารง
15 . 601632039 นาย  จักริน      กันธราช
16 . 601635904 นางสาว  จิตติมาศ      ขันธ์ชัยภูมิ

รายชือ่ผูม้ีสิทธิเ์ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
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17 . 591632008 นางสาว  จุฑามาศ      สิงห์คราช
18 . 591635908 นางสาว  ชญานิศ      แก้วเตชะ
19 . 601632010 นางสาว  ชลธิชา      ชัยเทพ
20 . 591631003 นาย  ไชยวัฒน์      กลิ่นลําภู
21 . 571632144 นาย  ณธร      บุญคล่อง
22 . 591631004 นาย  ณัฐณรงค์      นามวงค์
23 . 591635912 นางสาว  ณัฐธยาน์      เพชรโชติเจริญโชค
24 . 601635907 นาย  ณัฐภัทร      สุขจิตต์
25 . 591635913 นาย  ณัฐวร      ธงน้อย
26 . 591632015 นาย  ตะวันฉาย      พิภพพรพงศ์
27 . 581631006 นางสาว  ทิพานัน      สละม่วง
28 . 591631012 นาย  เทอดธิติ      จิตต์เกษม
29 . 591631013 นาย  ธนดล      แซ่ลิ่ม
30 . 581631007 นางสาว  ธนิกา      รัตนมณี
31 . 591632017 นางสาว  ธมกร      ขันธศิริกุล
32 . 581635903 นาย  ธวัชชัย      สงค์คําพัน
33 . 591632037 นางสาว  ธัญญรัตน์      วงษ์นู
34 . 591635915 นางสาว  ธัญญาภรณ์      ไชยแก้ว
35 . 571632025 นางสาว  ธิตินันต์      มั่นโหมด
36 . 601632016 นาย  ธีรพงศ์      โยธคล
37 . 581635915 นาย  นภพล      สมฤทธ์ิ
38 . 581635918 นาย  นรภัทร      กมลาพร
39 . 591632038 นางสาว  นิตยา      ศรีวิชัย
40 . 601632019 นางสาว  เบญจรัตน์      ทองประไพ
41 . 581632023 นางสาว  ประภัสสร      คําเข่ือน
42 . 581635929 นางสาว  ปรีญดารา      ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
43 . 591632022 นางสาว  ปิยวลี      เล็กศรี
44 . 571632033 นาย  ผดุงพล      สุพินิจ
45 . 581632027 นาย  พงศ์ศิริ      แก้วถาวร
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46 . 591632024 นาย  พัฒนชัย      เรืองจําเนียร
47 . 581635921 นางสาว  พัทธมน      ปงกองแก้ว
48 . 591632040 นางสาว  พิชญ์สินี      บุญญานุพงศ์
49 . 601632022 นางสาว  พิชญา      ยศปัน
50 . 601632023 นางสาว  พิมพ์ลภัทร      วัฒนสิมานนท์
51 . 591632025 นางสาว  ยลดา      ปันดวง
52 . 601635960 นางสาว  รดามณี      นพสิทธ์ิ
53 . 601632026 นางสาว  รมย์นลิน      คันธา
54 . 601635962 นางสาว  รัฐนันท์      แสนสีหา
55 . 581635933 นางสาว  รุ้งพรรษา      โล่ห์เพ็ชร
56 . 591632026 นาง  วนิดา      ใจโฮ้ง
57 . 591632043 นางสาว  วาณิชชา      ยศตื้อ
58 . 601632029 นางสาว  วิชุตา      กุ๋ยมาเมือง
59 . 591632044 นาย  ศวีระ      วงนันทา
60 . 591632045 นางสาว  ศศิพร      แก้วพินิจ
61 . 591632028 นางสาว  ศศิวิมล      นนท์ชยากุล
62 . 571632050 นาย  ศุกรีย์      สันติศิริ
63 . 571632051 นางสาว  ศุภาการณ์      โสภะวงศ์
64 . 591632046 นางสาว  สกาวเดือน      ยอดศรี
65 . 591632029 นางสาว  สินีนุช      ช่างขาย
66 . 591632047 นางสาว  สิรภัทร      พรหมชัย
67 . 591635920 นางสาว  สุดารัตน์      มะปะโม
68 . 571632056 นาย  สุทธิพงษ์      รัตนัง
69 . 601632032 นางสาว  สุปราง      ยอดชมภู
70 . 601632034 นางสาว  อนุสรา      สุภา
71 . 601635912 นาย  อภิสิทธ์ิ      อนันทวรรณ
72 . 601631008 นาย  อสมา      เหลี่ยมมุกดา
73 . 571632047 นางสาว  อัณณ์รภัส      อุดมศิริมาศ
74 . 601635802 Ms.  CHEN RUIXIN
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75 . 601635825 Ms.  CHUANMEI XU
76 . 591635803 Ms.  DENG  XINYI
77 . 591631017 Mrs.  KHAMPHOTH      SYPHANITH
78 . 601635808 Ms.  KHANITHA      SIOUNTHAI
79 . 601635805 Ms.  MEN      GE
80 . 601635813 Mr.  PUTHIKA      KOU
81 . 601635812 Ms.  QIAN      NA
82 . 601635823 Ms.  QIUJING      ZHU
83 . 601635817 Ms.  RUI      YANG
84 . 601635814 Ms.  SU THITSAR KYAW
85 . 601635804 Ms.  XIAOLING      FENG
86 . 601635824 Ms.  XIAOMEI      ZOU
87 . 601635818 Ms.  YANG      YANGLANG
88 . 601635821 Ms.  YETIAN      ZHENG
89 . 601635819 Ms.  YIFAN      YANG
90 . 601635815 Ms.  YINGHUI      WANG
91 . 601635820 Ms.  YINGYIN      ZHOU
92 . 601635806 Ms.  YIQIAN      HUANG
93 . 601635816 Ms.  YUTING      XUE
94 . 601635822 Ms.  ZITONG      ZHAO

เศรษฐศาสตรบัณฑิต      (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)ปริญญา 
95 . 581611004 นางสาว  กมลชนก      สินพิพัฒนฤดี
96 . 581610026 นางสาว  กิตติวรา      เตชะ
97 . 581611014 นางสาว  กุลณัฐ      จักรเครือ
98 . 581610033 นาย  เกริกพงค์      ผลนานารถ
99 . 581610039 นาย  คณิต      รัตนะมงคลกุล

100 . 571611037 นาย  จิรวัฒน์      เตชะกิตติโรจน์
101 . 581610051 นางสาว  จิรัชญา      ไชยช่อฟ้า
102 . 581610055 นางสาว  เจนจิรา      ขมิ้นเขียว



5

103 . 581610086 นางสาว  ณัฏฐณิชา      คําก้อน
104 . 581611039 นาย  ณัฐชนน      บุญเผือก
105 . 581611042 นาย  ณัฐภัทร      พานิช
106 . 581610100 นางสาว  ณัฐมน      พรหมสีดา
107 . 581611047 นาย  ต้องฉัตร      ช้ันสุพัฒน์
108 . 581610128 นางสาว  ธนีนุช      สีสงคราม
109 . 581610137 นาย  ธีรภัทร      เววา
110 . 591610119 นางสาว  นัจจิมา      สินพูล
111 . 581610150 นางสาว  นิกษา      สุขสันตินันท์
112 . 581610154 นางสาว  นุชนารถ      ภิระบรรณ์
113 . 591615044 นาย  ปณิธิกร      ชัยวัฒนพิพัฒน์
114 . 581610171 นางสาว  ประภาพรรณ      รวดเร็ว
115 . 581610177 นางสาว  ปริยาภัทร      ยอดใจ
116 . 571611114 นางสาว  ปาณิศา      มุกดาพิทักษ์
117 . 581610186 นางสาว  ปิยรัตน์      ขุมทอง
118 . 571611125 นาย  พรรษกร      พัฒนพรพันธ์ุ
119 . 581611095 นางสาว  พัชณิดา      เทือกถา
120 . 581610216 นางสาว  พิชญา      อินทชาติ
121 . 581610218 นางสาว  พิชญาพร      พินทศรี
122 . 581611097 นางสาว  พิมพ์สิริ      เลื่องฤทธิวุฒิ
123 . 581611099 นาย  พีรพงศ์      คนโต
124 . 591615057 นางสาว  เพ็ญพร      ผาทอง
125 . 581610225 นางสาว  ฟ้าใส      อินต๊ะรัตน์
126 . 581610233 นางสาว  ภัทราพร      อนุพันธิกุล
127 . 581611111 นางสาว  มัณฑนา      เหมะสถล
128 . 581610255 นางสาว  รักษิณา      รักษ์แดง
129 . 591615068 นางสาว  วรธันย์      ตั้งไพศาลสัมพันธ์
130 . 581611124 นางสาว  ศศิชา      เบญจประภาพร
131 . 581610298 นางสาว  สรัญญา      วันสนุก
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132 . 581610299 นาย  สหรัฐ      ปาละปิน
133 . 581610302 นางสาว  สิตานัน      พรหมภัทรา
134 . 581610308 นางสาว  สุชาดา      สกุล ณ มรรคา
135 . 581610318 นางสาว  สุภาวดี      คมไพบูลย์กิจ
136 . 581610319 นางสาว  สุมิตรา      คุ้มเกรง
137 . 581610325 นางสาว  สุวิมล      กุยสิงห์
138 . 591615088 นาย  เสฏฐวุฒิ      ประทีปสว่างวงศ์
139 . 581610333 นางสาว  อนรรฆ      อรรคสูรย์
140 . 581611154 นาย  อรรถพงษ ์     ลังกาพินธ์ุ
141 . 581615507 Ms.  XIA      RUIHAN
142 . 581615559 Ms.  ZHENGFANG      RAN

เศรษฐศาสตรบัณฑิต      (เกียรตินิยมอันดับสอง)ปริญญา 
143 . 581610003 นางสาว  กนกพร      พรมชุมสา
144 . 581610020 นางสาว  กัณญาภัทร      โพธ์ิทอง
145 . 581610021 นางสาว  กันต์กนิษฐ์      ดิษกร
146 . 581610028 นางสาว  กุลจิรา      สาใจ
147 . 581610049 นางสาว  จิตรสินี      ทองแบบ
148 . 581610053 นางสาว  จุฑามาศ      วันอ้าย
149 . 581610054 นาย  เจตนิพัทธ์      สุขสมัย
150 . 581610063 นาย  ชนากร      บุตรทะสัก
151 . 581610065 นางสาว  ชนากานต์      อรุณเจริญ
152 . 581610069 นางสาว  ชยานันต์      นันตาดี
153 . 581610075 นางสาว  ชิสาพัชร์      เกียรติธนกุลธร
154 . 581611057 นางสาว  ณธิดา      มนัสสกุล
155 . 581610090 นางสาว  ณัฐกานต์      ปาลี
156 . 581611038 นางสาว  ณัฐชญา      ประวาทวิน
157 . 581610097 นางสาว  ณัฐพร      คล่องการงาน
158 . 581610098 นาย  ณัฐภาส      ปันชัย
159 . 581610101 นางสาว  ณัฐมน      สุยะตา
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160 . 581610103 นางสาว  ณัฐริกา      อินต๊ะ
161 . 581610106 นางสาว  ดวงกมล      หงษ์คํา
162 . 581611049 นาย  ถาวร
163 . 581610119 นาย  ธนดล      สุนันต๊ะ
164 . 581610126 นางสาว  ธนัชชา      กฤษดาวาณิชย์
165 . 581610130 นางสาว  ธรัญชนก      อุดมศรี
166 . 581610144 นาย  นเรนทร์ฤทธ์ิ      เทพวงค์
167 . 581611070 นางสาว  นัชชา      โสภา
168 . 591610121 นาย  นันทวุฒิ      แหบคงเหล็ก
169 . 581610149 นางสาว  นํ้าฝน      ปาละมนตรี
170 . 581610152 นาย  นิติธร      จักขุเรือง
171 . 581610174 นางสาว  ปรารถนา      เครือคํา
172 . 571610222 นางสาว  พิชญา      เกษม
173 . 571610235 นางสาว  ไพวรินทร์      ชมช่ืน
174 . 581611104 นางสาว  ภัทราวดี      วนาวัฒน์
175 . 581610238 นาย  ภานุวัฒน์      พิมสาร
176 . 591615061 นางสาว  ภารดี      ใจแก้ว
177 . 581610246 นางสาว  มณธภัทร      เดชสุบรรณ
178 . 581611115 นาย  รัชชานนท์      เลิศวัชรโสภากุล
179 . 581610311 นางสาว  วระภัทร      แมตหก
180 . 581610272 นางสาว  วารินทร์      จีปูคํา
181 . 591615072 นาย  วิญญ์      วงศ์สวัสดิชาติ
182 . 581610279 นางสาว  ศนิศา      แก้วมาลัย
183 . 581610293 นางสาว  สกาวเดือน      จิตอารีย์
184 . 581610296 นางสาว  สตกมล      อินตานํา
185 . 581611136 นางสาว  สายธาร      มาณะศรี
186 . 581610310 นางสาว  สุชาวลี      นันดี
187 . 581611146 นาย  สุทธินันท์      กันชัย
188 . 581610322 นางสาว  สุรัญญา      ศรีประพันธ์
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189 . 581610326 นาย  เสฎฐวุฒิ      มีมา
190 . 581611156 นางสาว  อรวรา      สัตยาคุณ
191 . 571610379 นางสาว  อัมพร      ลุงสุ
192 . 581610349 นางสาว  อิสราภรณ์      ลายเขียว
193 . 581615544 Mr.  CHENG      YANG
194 . 581615501 Ms.  DENGYU      PAN
195 . 581615549 Ms.  JIJUAN      MA
196 . 581615563 Ms.  JING      LI
197 . 571615503 Ms.  KHIN CHAN MYAY      THU
198 . 581615550 Ms.  LANXIANG      XIAO
199 . 581615565 Ms.  QISHU      LI
200 . 581615554 Ms.  SHAN      HU
201 . 581615566 Ms.  XIANGU      PENG
202 . 581615569 Ms.  YONGXIAN      GENG
203 . 581615558 Ms.  YUHAN      LIU

เศรษฐศาสตรบัณฑิตปริญญา 
204 . 581610004 นางสาว  กนกวรรณ      นิวัตมงคลชัย
205 . 581610005 นางสาว  กนกวรรณ      มั่นถึง
206 . 581611002 นาย  กนกศักดิ์      นันทะศิริ
207 . 581611003 นางสาว  กนลรัตน์      สี่สวัสดิ์
208 . 581610006 นางสาว  กนิษฐิกา      ป้อมเผือก
209 . 581610007 นางสาว  กมลวรรณ      เสาวรานนท์
210 . 581610008 นาย  กรกช      ทนันชัย
211 . 581610009 นางสาว  กรกนิตย์      จันทร์ต๊ะ
212 . 581611005 นางสาว  กรกมล      ทองสุข
213 . 581611006 นางสาว  กรวรรณ      คงศิริกร
214 . 571610011 นาย  กฤตนัย      สมการสมัย
215 . 581610011 นางสาว  กศนรรธ์      เหมืองพูล
216 . 581611007 นาย  ก้องภพ      โสมพัฒนะพงษ์
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217 . 581610013 นาย  ก่อพงศ์      ชวนะสุนทรพจน์
218 . 581610014 นางสาว  กัญจน์ชญา      ต่างใจ
219 . 581610015 นางสาว  กัญญาณัฐ      ในพรมราช
220 . 581611008 นางสาว  กัญญาวรัตน์      สิทธิกุลพานิชย์
221 . 581610022 นางสาว  กันต์กนิษฐ์      สมณะ
222 . 571610018 นาย  กันตพิชญ์      ทองหนัก
223 . 581611009 นางสาว  กันยาพร      เพ็ชรศักดา
224 . 581610023 นางสาว  กาญจนา      มาวัน
225 . 581611011 นางสาว  กานต์ธิดา      เก่าเจริญ
226 . 581611012 นางสาว  กานต์ธิดา      ใจอินทร์
227 . 581611013 นางสาว  กานต์ธิดา      ชวิตรานุรักษ์
228 . 581610024 นาย  การัณย์      ชาญนรา
229 . 581610025 นาย  กิตติกานต์      ปรีดาเกษมศักดิ์
230 . 591615004 นางสาว  กิติภา      ธิติชินภัทร
231 . 581610031 นางสาว  กุลสตรี      เชิดชู
232 . 571610023 นางสาว  กุลสินี      เดชสุภา
233 . 581610032 นางสาว  กุลิสรา      ปันดอนตอง
234 . 581610034 นางสาว  เกวลิน      แก้วริน
235 . 581611015 นางสาว  เกศวรินทร์      ดิฐวสุธร
236 . 571610027 นางสาว  ขวัญพิทักษ์      รักสันติศานติ
237 . 581610036 นาย  ขุนชัย      ไชยนาม
238 . 581610037 นาย  เขมินทร์      จินดาคํา
239 . 581610038 นาย  คณนาถ      จารุสุขถาวร
240 . 581611016 นาย  คุณากร      ขาวเรือง
241 . 581610041 นาย  จตุพร      ทองกรณ์
242 . 581610042 นาย  จตุภูมิ      รักษธรรม
243 . 581610044 นางสาว  จรรยารัตน์      โพธ์ิอุดม
244 . 581610046 นางสาว  จารุวรรณ      เพิ่มกสิกรรม
245 . 581610047 นางสาว  จิณณา      อินชูพงษ์
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246 . 581610048 นางสาว  จิตธนา      สังฆะกาโร
247 . 581611018 นางสาว  จินดารัตน์      เตจ๊ะวงค์
248 . 581610050 นางสาว  จิรพรรณ      อินต๊ะทา
249 . 571610043 นาย  จิรพัทธ์      เภาเจริญ
250 . 581611020 นางสาว  จุฑากาญจน์      วงค์ชัย
251 . 581610052 นางสาว  จุฑาทิพย์      พันธ์ุวิชัย
252 . 581611022 นาย  เจตนิพันธ์      จตุพรเจริญชัย
253 . 581610056 นางสาว  เจนจิรา      แสนศิริ
254 . 581610057 นาย  เจษฎา      บรรทา
255 . 581610058 นาย  ฉัตรชัย      ไฝเครือ
256 . 581610059 นางสาว  เฉินลี่ปิง      ตัน
257 . 581610060 นางสาว  ชณัญญา      ดังเด็ง
258 . 581610061 นางสาว  ชนกนันท์      บุญทน
259 . 581610062 นางสาว  ชนนิกานต์      คําแดง
260 . 581610067 นางสาว  ชนาพร      ปัสตัน
261 . 581611025 นางสาว  ชนาภัทร      สิริเจริญกุล
262 . 581611027 นางสาว  ชนิตา      จันทะศิลา
263 . 581610068 นาย  ชยกฤต      มณีกาศ
264 . 581611028 นาย  ชยภัทร      ชยางศุ
265 . 581610070 นางสาว  ชลธิรศน์      เฟยศรี
266 . 581610071 นางสาว  ชลิดา      ทาจินะ
267 . 581610072 นางสาว  ชลิตา      รัตนการุณจิต
268 . 561610024 นาย  ชานน      เก็บไว้
269 . 581610076 นางสาว  ชุติกาญจน์      กฤตยามาศ
270 . 581611031 นางสาว  ชุติกาญจน์      คุ้มจุ้ย
271 . 581610077 นางสาว  โชติกา      ขันแหลม
272 . 581610078 นางสาว  โชติกา      จงธนโชติ
273 . 581610300 นาย  โชติธนพัฒน์      รัตนทิพย์
274 . 581610079 นาย  ไชยพร      เปรมสวัสดิ์
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275 . 581610080 นางสาว  ญาณวดี      สิทธิพานิช
276 . 581610081 นางสาว  ญาณิศา      ธัญญาโภชน์
277 . 581611032 นางสาว  ญาณิศา      พิพัฒสัตยานุวงศ์
278 . 581610082 นางสาว  ญานุมาศ      ปัญญา
279 . 581610083 นาย  ฐาปนพงศ์      กรมาทิตย์สุข
280 . 581611033 นางสาว  ฐิตา      ชัยวิบูลย์ผล
281 . 581610084 นางสาว  ฐิตา      สายตัน
282 . 541612013 นางสาว  ฐิติพร      มะลิวัลย์
283 . 561611040 นางสาว  ณพมิ      พลอยกมลชุณห์
284 . 581610085 นาย  ณภัทร      ไชยเทพ
285 . 581611034 นาย  ณัฎฐชัย      คุ้มเกตุ
286 . 581610087 นาย  ณัฎฐวุฒิ      นุ่นโชติ
287 . 581611036 นาย  ณัฏฐกฤษณ์      เกษม
288 . 571611062 นางสาว  ณัฐกานต์      แสงปัน
289 . 581610091 นางสาว  ณัฐกุล      จับใจนาย
290 . 581611037 นางสาว  ณัฐชกานต์      แก้วเป้ีย
291 . 581611041 นางสาว  ณัฐชยา      นิตยานนท์
292 . 581610092 นางสาว  ณัฐชยา      สิทธิยศ
293 . 581610093 นางสาว  ณัฐชา      แซ่เจี่ย
294 . 581610095 นาย  ณัฐปคัลภ์      สุภาพรูป
295 . 581610099 นางสาว  ณัฐมน      คุณภาที
296 . 581610102 นางสาว  ณัฐมล      ขจรคํา
297 . 581610104 นาย  ณัฐวุฒิ      ปานานนท์
298 . 541612015 นาย  ณัฐวุฒิ      มลิดล
299 . 581611043 นางสาว  ณิชากร      เชียงแรง
300 . 581611044 นางสาว  ณิชาภัทร      คําอ้าย
301 . 581611045 นาย  ดรันภพ      วิชัยรตัน์
302 . 581610360 นางสาว  ดวงกมล      ศิริเพชรปราณี
303 . 581610107 นางสาว  ดาริกา      ต่อวิญญาณ
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304 . 581611046 นางสาว  ดาริกา      โปธา
305 . 581611048 นางสาว  ตาราวดี      ตระกูลอินทร์
306 . 581610108 นางสาว  ตุลยา      สุดารินทร์
307 . 581611050 นางสาว  ทักษพร      แดงสน่ัน
308 . 581610111 นาย  ทักษิณ      เขียนวารี
309 . 571611072 นาย  ทักษ์      ทราปัญ
310 . 581610112 นาย  ทัตพล      หิตะโศภิษฐ์
311 . 581610115 นาย  เทพาธิป      เทพาคํา
312 . 581610116 นางสาว  ธณัฐดา      วันทะมาศ
313 . 581610117 นาย  ธนกฤด      ใจแก้ว
314 . 581611052 นาย  ธนกฤต      ขันแข่งบุญ
315 . 581610118 นางสาว  ธนกาญจน์      เช้ือปิตุ
316 . 541612024 นาย  ธนพล      พูนทรัพย์
317 . 581611053 นางสาว  ธนภรณ์      ดีไพร
318 . 571610117 นาย  ธนวัฒน์      ยงทัศนีย์
319 . 581610124 นางสาว  ธนศิริ      โค้วเจริญ
320 . 581610125 นาย  ธนสรรค์      แสนปัญญา
321 . 581610127 นางสาว  ธนัชพร      ศรีโพธ์ิ
322 . 551611034 นาย  ธนาคาร      วัชรจินดา
323 . 581610129 นางสาว  ธมลวรรณ      โคววนิช
324 . 581610131 นางสาว  ธัญจิรา      อินทร์มา
325 . 571611082 นางสาว  ธัญชนก      มั่งมี
326 . 571610131 นาย  ธัญลักษณ์      กาวิล
327 . 581610133 นางสาว  ธันยพร      พลงาม
328 . 591615037 นาย  ธาดา      อรุณทิพย์ไพฑูรย์
329 . 581611056 นางสาว  ธิดากร      นันทะโค
330 . 581611058 นางสาว  ธิดารัตน์      เลิศศรีมงคล
331 . 581610139 นาย  ธีรศักดิ์      หลวงสา
332 . 571610140 นาย  นครินทร์      พรพิภา
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333 . 581611061 นาย  นนทกร      อนุพงศ์พิพัฒน์
334 . 581610140 นาย  นพณัฐ      ชมภู
335 . 581611160 นางสาว  นภษร      บุญเรืองยา
336 . 581610141 นางสาว  นภสร      ชุมภู
337 . 581610142 นางสาว  นภัสสร      บุตรอามาตย์
338 . 581611064 นางสาว  นภางค์สิริ      เขตตระการ
339 . 571610148 นาย  นภาดล      โนรีเวช
340 . 581610143 นางสาว  นริศรา      เลิศธิตินันท์กุล
341 . 581611066 นางสาว  นฤมล      ทองเกิด
342 . 581611067 นางสาว  นฤมล      สอนดี
343 . 581611068 นางสาว  นลพรรณ      สมปาน
344 . 581611069 นางสาว  นวรัตน์      วิรัติพาส
345 . 581610146 นางสาว  นัทธกาญจน์      ละอูม
346 . 581610147 นาย  นันทิพัฒน์      ทานันท์
347 . 571610149 นาย  นาราชา      พรมคํา
348 . 581610148 นางสาว  นํ้าฝน      กาวีผาบ
349 . 581611072 นางสาว  นิชาภา      กาศทิพย์
350 . 571610159 นาย  นิติวุฒิ      ดวงแก้ว
351 . 581611075 นางสาว  นิฟัลนา      เฮ็งปิยา
352 . 581610153 นางสาว  นิราวรรณ      หมันทอง
353 . 581610155 นางสาว  นุสรา      สมบุญ
354 . 581610156 นาย  เนตินันท์      สายปัญญาใย
355 . 581610157 นางสาว  บงกช      เล็กประสาทพร
356 . 571610163 นาย  บดินทร์      มูลมั่ง
357 . 581611077 นาย  บุญญฤทธ์ิ      โสวัณณะ
358 . 581611078 นางสาว  บุญวิศษา      ไชยรัตนะ
359 . 581611079 นางสาว  บุณฑริกา      บุญเกิด
360 . 581610160 นางสาว  เบญจพร      เข่ือนสุวงค์
361 . 581611080 นางสาว  เบนญา      ศรีบัวอ้าย
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362 . 581610161 นางสาว  ปฏิภรณ์      รังทะษี
363 . 581611082 นางสาว  ปณิชา      สืบสาย
364 . 581610163 นางสาว  ปณิตา      ขันทะสอน
365 . 571611104 นางสาว  ปพรพรรณ      จันทาพูน
366 . 581610164 นาย  ปภพ      เลิศมีมงคลชัย
367 . 581610165 นางสาว  ปภัสรา      ทวีกุล
368 . 571610176 นางสาว  ปภาวดี      เจริญชัย
369 . 581610166 นางสาว  ปภาวรินท์      สาลี
370 . 581610167 นาย  ปภาวิชญ์      ราศรี
371 . 581611084 นางสาว  ปรมาภรณ ์     ความเพียร
372 . 581610169 นาย  ประกฤษฏิ์      แสนธิการ
373 . 581610170 นาย  ประกาศิต      สีดา
374 . 581611085 นาย  ประสพชัย      พรมมา
375 . 571611109 นางสาว  ปริชญา      ใจเอื้อ
376 . 581610176 นาย  ปริตต์      ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
377 . 581610179 นางสาว  ปวีณ์ธิดา      บุศราคํา
378 . 581610180 นางสาว  ปัณฑารีย์      ฟูตระกูล
379 . 581611086 นาย  ปัณณวิชญ์      ธัญพัฒน์ฐากุล
380 . 581610181 นางสาว  ปัทมวรรณ      ตรีวิวัฒน์กุล
381 . 581610182 นางสาว  ป้ันฝัน      ผิวจันทร์
382 . 581610183 นางสาว  ปาณิสรา      ศรีวิชัย
383 . 581610184 นางสาว  ปาริชาติ      ปัญญา
384 . 571610195 นาย  ปิยชนม์      อนุศาสนกุล
385 . 581610185 นางสาว  ปิยดา      คุณากรการัณย์
386 . 581610187 นาย  ปิยราช      เถายศ
387 . 571610199 นางสาว  ปีย์รติ      กายสิทธ์ิ
388 . 581610189 นางสาว  เปมิกา      จุลเกตุ
389 . 581611088 นางสาว  เปรมธิดา      ป้ันกิจวานิชเจริญ
390 . 581610191 นาย  พงค์ระพี      ศรีชูมพู
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391 . 581610192 นาย  พงศ์เชษฐ์      โรจน์วิทยาธร
392 . 581611089 นาย  พงศ์พล      พิมสาร
393 . 581610193 นาย  พติพงศ์      เนมิราช
394 . 581611091 นางสาว  พนิตนันท์      แจ่มจันทร์
395 . 581610194 นางสาว  พรกมล      ก้องสุรกานต์
396 . 581610195 นางสาว  พรชิตา      รุกขชาติ
397 . 581610196 นางสาว  พรทิพย์      ลือชัย
398 . 581611092 นางสาว  พรนัชชา      บุญอรุณรักษา
399 . 581610198 นาย  พรนารายณ์      จิรกุลศุภากรสิริ
400 . 581610200 นางสาว  พรรณศิริ      ยศเมา
401 . 581610202 นางสาว  พรรษา      ศรีพัฒนกุล
402 . 581610204 นางสาว  พริ้ม      สุวรรณะ
403 . 571610209 นาย  พฤกษ์      ภู่เพชร
404 . 581610205 นางสาว  พลอย      เพียรมานะกิจ
405 . 571610212 นางสาว  พษพร      พิงพราวลี
406 . 581610207 นาย  พัชระ      จินะแก้ว
407 . 581610208 นาย  พัฒนนันท์      พรหมนิล
408 . 581610209 นางสาว  พัทธนันท์      ปีนัง
409 . 581610210 นางสาว  พัทธนันท์      เหล็กใหญ่
410 . 581610212 นาย  พิจักษณ์      บรรจบพร
411 . 581610017 นางสาว  พิชฌญา      เสนามาตย์
412 . 571611129 นาย  พิชญ์      พฤกษ์ปิติกุล
413 . 561612090 นางสาว  พิชญะพิมพ์      นันตารัตน์
414 . 581610214 นางสาว  พิชญา      แปงเครื่อง
415 . 581610215 นางสาว  พิชญา      รัตนคุณ
416 . 571611131 นางสาว  พิมพ์      จันทร์อับ
417 . 581610220 นางสาว  พิมพ์ชนก      ดวงอินทร์
418 . 581611096 นางสาว  พิมพ์ชนก      อินชู
419 . 581610221 นางสาว  พิมพ์ณัฐชญา      ไชยวัฒน์ธนา
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420 . 581611098 นางสาว  พิมลณัฐ      บุญมาปลูก
421 . 581610227 นาย  ภวัต      ชุมนุมพร
422 . 581611100 นาย  ภวินท์      สุขสวัสดิ์
423 . 581610228 นางสาว  ภัคจิรา      เข็มวิชัย
424 . 581610229 นาย  ภัชรกานต์      ทองคํา
425 . 581611101 นางสาว  ภัทรภร      วังศรีคุณ
426 . 581611105 นางสาว  ภัศรา      วรฉัตร
427 . 581611106 นางสาว  ภัสราภรณ์      วงษ์ภาษ
428 . 581610237 นาย  ภาณุวัฒน์      สารประ
429 . 581610239 นาย  ภาวัต      สินทอง
430 . 581610240 นาย  ภาสวิทย์      ศรีไพโรจน์
431 . 581610241 นางสาว  ภิญญดา      ศรีโชติ
432 . 581610243 นาย  ภูริวรรต      เทพขันธ์
433 . 551610096 นาย  ภูษิต      อิษวัตธนากุล
434 . 581610245 นางสาว  มณฑิตา      ปัญญามูล
435 . 581610249 นางสาว  มัลลิกา      ชะลิ
436 . 581610250 นางสาว  มินตรา      ไทยกําธร
437 . 541612041 นาย  เมธาพงษ์      ใจสว่าง
438 . 581611112 นางสาว  ยลดา      พลศร
439 . 571610262 นาย  รบพิเศษ      นวลเกษร
440 . 581610253 นางสาว  รพีพรรณ      กะนะลัย
441 . 581610244 นางสาว  รมณ      แก้วพิน
442 . 581611113 นางสาว  รวิสรา      จั่นบางม่วง
443 . 581610254 นางสาว  รสสุคนธ์      โคฤทธ์ิ
444 . 581611114 นางสาว  ระศา      คล่องขยัน
445 . 581610256 นาย  รัชพล      ใจยะติ
446 . 581610257 นาย  ไรวินทร์      เลิศศรีนภาพร
447 . 571610274 นางสาว  ลลิตา      ชูวิชัย
448 . 581610262 นางสาว  วนิดา      ปลงใจ
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449 . 581610264 นางสาว  วรัทยา      คุณยศยิ่ง
450 . 571611159 นางสาว  วรัทยา      มะทิตะโน
451 . 581611118 นางสาว  วรุณกาญจน์      กรณ์นันทพัฒน์
452 . 581610266 นางสาว  วศินี      เขียนสุวรรณ
453 . 561611118 นาย  วสุ      เจริญเผ่า
454 . 581610267 นาย  วสุธร      ขอพลอยกลาง
455 . 581610268 นาย  วัชรพงศ์      สวรรค์ทอง
456 . 571610291 นาย  วัชรพงษ์      พรมมี
457 . 581610269 นาย  วัชรภูมิ      คําปัญญา
458 . 581610270 นางสาว  วันสิริ      อุประกาศ
459 . 581610273 นางสาว  วิชารัตน์      เครื่องสนุก
460 . 581610274 นาย  วินิจฉัย      ปัญญาบุตร
461 . 581611143 นางสาว  วิรภัชชา      นันธปภาภรณ์
462 . 581610276 นาย  วิศรุต      ตั้งนนทพัทธ์
463 . 581610277 นางสาว  วีรยา      พันธ์ุเพ็ง
464 . 581611121 นาย  วุฒิพงศ์      สิทธิกูล
465 . 581610280 นางสาว  ศรัญญา      แดงสัก
466 . 571611171 นางสาว  ศิริกัญญา      สุภาวรารัตน์
467 . 581611127 นางสาว  ศิรินฤมาน      มาลัยทอง
468 . 581610368 นาย  ศิวัช      อันนารา
469 . 581611128 นางสาว  ศุจีภรณ์      ทนงกิจ
470 . 581610288 นาย  ศุฐิพงศ์      สุขปัน
471 . 571610320 นาย  ศุภชัย      กุตัน
472 . 581610289 นางสาว  ศุภญาณี      บุญธิมา
473 . 581611129 นางสาว  ศุภธิดา      มณีจอม
474 . 581611130 นาย  ศุภเมธ      ละวงค์เยอ
475 . 581611131 นาย  ศุภวิชญ์      เมฆาจิรพล
476 . 581611132 นางสาว  ศุภศจี      บุญประดับ
477 . 581610291 นางสาว  ศุภิสรา      เกตุมณี
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478 . 581611133 นางสาว  ศุภิสรา      ขันวัง
479 . 581610292 นางสาว  ศุภิสรา      ปัญญาวงค์
480 . 581610294 นางสาว  สกุลกาญจน์      วงค์เทพ
481 . 581610295 นางสาว  สกุลรัตน์      แสงกระจุย
482 . 571610385 นาย  สมปราชญ์      ภิราษร
483 . 581611135 นางสาว  สาธิตา      ชวาลคุณากร
484 . 581610301 นาย  สิฎฐากรณ์      พรหมมี
485 . 581610304 นาย  สิทธิโรจน์      เช้ือผู้ดี
486 . 581610305 นาย  สิรภพ      อนุอันต์
487 . 581611138 นางสาว  สิรภัทร      รัตนพัฒนากุล
488 . 581610306 นางสาว  สิรามล      พิทักษ์คีรี
489 . 581611140 นางสาว  สิริกร      มะลิแก้ว
490 . 571610357 นางสาว  สิริญา      สันจันตา
491 . 581611142 นางสาว  สิริยา      สิบต๊ะ
492 . 571610337 นาย  สุกฤต      เพ็งเปลี่ยน
493 . 571610338 นาย  สุกฤษฎิ์      พูลเพิ่ม
494 . 581610309 นางสาว  สุชารัตน์      นุเว
495 . 581611144 นางสาว  สุชาวดี      ชาวนา
496 . 581611145 นางสาว  สุดารัตน์      คําบัว
497 . 581610312 นางสาว  สุธิดา      ผดาศรี
498 . 571611188 นางสาว  สุนทราพร      เช้ือเมืองพาน
499 . 581610313 นางสาว  สุพจน์จรีย์      สรีระศรีฤทธ์ิ
500 . 581610315 นางสาว  สุภนิช      ทานุชิต
501 . 581611147 นางสาว  สุภัทร์ชา      คีรีเดช
502 . 581610316 นางสาว  สุภานันท์      คํามามูล
503 . 581610317 นางสาว  สุภาพร      มาอุ่น
504 . 581610320 นางสาว  สุมิตรา      เมืองจันทรา
505 . 581610321 นาย  สุรพงษ์      โพธ์ิสุ
506 . 581611149 นางสาว  สุริยาภรณ์      ศรีคํา
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507 . 581610323 นางสาว  สุวนันท์      ทิพย์พิมพ์วงศ์
508 . 571611192 นางสาว  เสฎฐพร      เสทธะยะ
509 . 561610122 นาย  เสฎฐวุฒิ      เมฆรา
510 . 581610327 นาย  เสฏฐวุฒิ      วัฒนาสิริชนม์
511 . 581610328 นาย  เสริมสุข      สิทธิพรคําลือ
512 . 581610329 นางสาว  เสาวพรรณ      สมวงค์
513 . 551611096 นางสาว  หทัยกาญจน์      กันสุข
514 . 581610330 นางสาว  หทัยชนก      หน่อสุวรรณ์
515 . 581610331 นางสาว  หฤทัย      ใจคํา
516 . 581611150 นาย  อชิระ      วังสุนทร
517 . 581611151 นาย  อนพัช      มั่งมูล
518 . 581610334 นางสาว  อนัญญา      นาระถี
519 . 581610336 นาย  อนุสินธ์ิ      อินต๊ะ
520 . 581610338 นาย  อภิรัฐ      จงถาวรกุล
521 . 561612127 นาย  อภิวัฒน์      จันทะมูล
522 . 581611153 นางสาว  อภิสรา      สายบุญรอด
523 . 581610340 นาย  อภิสิทธ์ิ      วณิชเจริญกุล
524 . 581610342 นางสาว  อรปรียา      ดวงโภชน์
525 . 581610343 นางสาว  อรพรรณ      ใคร้มูล
526 . 581610344 นางสาว  อรเพ็ญ      ตันติดนุนันท์
527 . 571611200 นางสาว  อรอุมา      แก้วกุลฑล
528 . 581611157 นาย  อัครัช      วัฒนาเนติกุล
529 . 581610345 นางสาว  อังคณา      อุ่นลื้อ
530 . 561611149 นาย  อัษภางค์      บุญชีพ
531 . 581610346 นางสาว  อัสมา      ป่ินทอง
532 . 561610132 นาย  อาทิตย์พล      ปกรณ์ธาดา
533 . 581610347 นางสาว  อาทิตยา      นาคสวุรรณ
534 . 581610348 นางสาว  อาภาสินี      แก้วมาลัย
535 . 581610352 นางสาว  ไอลดา      เตชะหิรัญญากุล
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536 . 581615561 Ms.  FANG      YANG
537 . 581615546 Ms.  FENG      ZHOU
538 . 571615502 Mr.  HAORAN      LEI
539 . 581615502 Mr.  HIROAKI      KOBAYASHI
540 . 571615516 Ms.  JIAJING      WANG
541 . 581615519 Ms.  JIEWEN      DENG
542 . 581615520 Ms.  JINGYI      XU
543 . 581615504 Mr.  KAI      SHI
544 . 591615506 Mr.  KEN      CHEN
545 . 571615505 Ms.  LIFAN      YANG
546 . 581615523 Ms.  LITING      ZHAO
547 . 581615552 Ms.  MENGQING      LIU
548 . 581615553 Ms.  QIAN      LIU
549 . 581615564 Mr.  QILIN      ZHANG
550 . 581615506 Ms.  RINA      TAKATSUKA
551 . 581615534 Ms.  XUE      YIN
552 . 581615567 Ms.  XUEFENG      ZHANG
553 . 581615508 Mr.  YANG      HAI
554 . 581615568 Ms.  YANGHELING      LI
555 . 581615536 Ms.  YANLING      JIN
556 . 581615509 Ms.  YAQIAN      YANG
557 . 571615530 Mr.  YUANXIAO      YU
558 . 571615534 Mr.  ZEQI      QIN
559 . 581615510 Mr.  ZHAO      LI
560 . 581615560 Mr.  ZHIBIN      LUO
561 . 581615541 Mr.  ZHUYUAN      WANG

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


