
รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  

075880301005-01  ธนภณ  รัชตกุลพัฒน์ - นาย 1 

075980301009-02  วรรณวิมล  นาคทัด - นางสาว 2 

075980301015-73  อาภรณีน์  อินฟ้าแสง - นางสาว 3 

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

076170303519-34  ไกรวรรณ  ธีระประทีป ไม่เข้ารับปริญญา นาย 4 

076170304709-95  จิรนันต์  ชิตเดชะ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 5 

076070305703-36  จีรวรรณ  ศุขสมิตร์ - นางสาว 6 

075770304724-67  ชนานาถ  กุลมณี - นางสาว 7 

076070305702-58  ชลลดา  นาคคล้าย - นางสาว 8 

076070306703-29  ดลฤดี  เพชรแก้ว - นางสาว 9 

076170303516-910  ดวงหทัย  ตาชูชาติ - นางสาว 10 

076170303506-011  พัทชา  ทองเจือ - นางสาว 11 

076170304719-812  พีรภรณ์  เหมือนเสมอใจ - นางสาว 12 

076070303504-713  มานพ  ถนอมนาค - นาย 13 

075870304702-014  รุ่งทิพย์  ประดิษฐ์พุ่ม - นางสาว 14 

076170304705-715  ศรารักษ์  ตรีเจริญ - นางสาว 15 

076070304708-316  สรารีย์  จิรังดา - นางสาว 16 

076070304706-717  สุดาทิพย์  เทพสุริยวงศ์ - นางสาว 17 

076170304722-218  อัคคพล  อินทรัตน์ - นาย 18 

075970304701-019  อาทิตย์กร  ปู่โท - นางสาว 19 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

076050302036-320  อมรสตรี  จันทร์บุญเพียร - นางสาว 20 ทอง

076260303304-921  ศศิประภา  ศรีบุญเรือง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 21 เงิน

076050316758-622  CHIMMI  DEMA ขาดซ้อมย่อยคณะ Miss 22 

076050316751-123  NGAWANG  TENZIN ขาดซ้อมย่อยคณะ Mr. 23 

076050304216-924  กชกานต์  บุญญะฤทธิเดช ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 24 

076050306003-925  กิตติยา  ฮีมวิเศษ - นางสาว 25 

076050304345-626  กุลจิรา  ชาญชูเกียรติ - นางสาว 26 

076050306035-127  ขนิษฐา  รัตนะโชติวงศ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 27 

076050304241-728  ขวัญชนก  บริบูรณ์ - นางสาว 28 

076050303415-829  จันทิมา  พรีพรม - นางสาว 29 

076050307011-130  จิรประภา  อ่อนนอก ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 30 
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076050304145-031  จิรภัทร  ภาคกายสิทธิ์ - นางสาว 31 

076050307054-132  จิรศักด์ิ  ไพโรจน์อุดมกิจ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 32 

076260303363-533  จุฑาภัทร  หลวงศรี ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 33 

076260303303-134  ชนัญชิดา  ฉัตรพุก ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 34 

076260304605-835  ชลธิชา  คล้ายสุวรรณ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 35 

076050303030-536  ชวัลรัตน์  ชังชั่ว - นางสาว 36 

076260303354-437  ชัชรินทร์  ภัทรวงศ์อมร - นาย 37 

076260305733-738  ณัฐชยา  เดชแก้ว - นางสาว 38 

076050304616-039  ณัฐนีย์  เอียงประยูร - นางสาว 39 

076050303025-540  ณัฐริกา  ริดมัด - นางสาว 40 

076050302201-341  ณัฐิมา  ส าเภาพานิช - นางสาว 41 

076050303412-542  ณิชารีย์  ประมูลชัย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 42 

076050303020-643  ดนัสวิน  ทรงเต๊ะ - นาย 43 

076260303401-344  ดลนภา  จัตุกูล - นางสาว 44 

076050303245-945  ติณณทัต  สนองคุณ - นาย 45 

076050304149-246  ทิพวัลย์  พงษ์ศิริเจริญ - นางสาว 46 

076050302433-247  ธนภรณ์  นุชรักษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 47 

076050302511-548  ธนาธิป  เตียวเมธาวริศ - นาย 48 

076050302521-449  ธีฒ์ฎิฐฐ์  พีรทธิทจกธรา ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 49 

076260303035-950  นนท์ทิยา  บุญอาสา ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 50 

076260304502-751  นพรัตน์  อินทรีย์ - นางสาว 51 

076050304645-952  นิจจารีย์  ขามเทศทอง - นางสาว 52 

076050304643-453  นิตยา  เอกคุณปัญญา - นางสาว 53 

076050306238-154  นิติพน  โตแปลก - นาย 54 

076260303335-355  ปนัดดา  จิตธนานนท์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 55 

076050304451-256  ปภัสสรา  นันทเดชวิทยาคม รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นางสาว 56 

076050304722-657  ปรีระญา  บุญเสริมแท้ - นางสาว 57 

076050304621-058  ปิยวรรณ  ทองสุขธรรม - นางสาว 58 

076050307059-059  ปิยะพัชร  กัลยาณคุปต์ - นางสาว 59 

076050306145-860  ฝนสรวง  อยู่กล่ิน - นางสาว 60 

076050304714-361  พันธิตรา  สุราราช ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 61 

076050304447-062  พิมพ์ชนก  เชี่ยววุฒิภาค - นางสาว 62 
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 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

076260304430-163  แพรวพราว  ผ่องแผ้ว - นางสาว 63 

076050303131-164  ภัทราพร  บุญช่วย - นางสาว 64 

076050306027-865  ภาคิน  ล้อธรรมจักร - นาย 65 

076050304611-166  ภิราวรรณ  เอ่ียมทอง - นางสาว 66 

076050304733-367  มณฑา  เข็มเงิน - นางสาว 67 

076050304608-768  มนัญญา  สมศักด์ิ - นางสาว 68 

076050302219-569  มยุรี  คงสระ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 69 

076050306146-670  รัชฐิพร  นพพันธุ์ - นางสาว 70 

076050303127-971  รัญชนา  เจริญผล - นางสาว 71 

076050304539-472  รุ่งอรุณ  พิมพิจารย์ - นางสาว 72 

076050304106-273  วรกานต์  ออมแก้ว - นางสาว 73 

076050303315-074  วรัญญา  เนื่องค า ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 74 

076260305735-275  วราภรณ์  เหลือสืบชาติ - นางสาว 75 

076050304453-876  วาสนา  เจริญรัตนประทุม ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 76 

076050304349-877  ศศลักษณ์  ปวงสุข - นางสาว 77 

076050303319-278  ศิริญญา  รักษ์หิรัญ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 78 

076050304118-779  ศิวนาถ  นินทสิน - นางสาว 79 

076050303424-080  สรวิชญ์  วะสีนนท์ - นาย 80 

076050304224-381  สายฝน  ถิ่นจอม - นางสาว 81 

076050306052-682  สายสมร  กุลกิจทวี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 82 

076050304249-083  สินพิมพ์  วิญญูพันธ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 83 

076260304033-384  สุชาดา  พวงแสงเพ็ญ - นางสาว 84 

076050304426-485  สุทธอร  สกุลรัตน์ - นางสาว 85 

076260304404-686  สุนิตา  สิงพัน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 86 

076260304402-087  สุนิสา  โคตรสุข - นางสาว 87 

076260303369-288  สุภาวดี  กล่ินต่าย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 88 

076050304147-689  สุภิกา  เด็ดดวง - นางสาว 89 

076050304129-490  หรินทิพย์  ณ นุวงศ์ - นางสาว 90 

076260303314-891  อนุชา  ชัยนะรา - นาย 91 

076050307007-992  อภิญญา  อ่วมพัด - นางสาว 92 

076050304630-193  อิศรารักษ์  ณ บางช้าง - นางสาว 93 

076260303522-694  เอกณรงค์  ทางเจริญ - นาย 94 
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 คณะบริหารธุรกิจ

076050304251-695  ธนิษฐ์นันท์  จีรฐิตาภา - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 95 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

076050316754-596  KARMA  CHOKI  LHAMO ขาดซ้อมย่อยคณะ Miss 96 

076050316753-797  KINLEY  DEM ขาดซ้อมย่อยคณะ Miss 97 

076050316757-898  MANI  DEMA ขาดซ้อมย่อยคณะ Miss 98 

076050316752-999  PEMA  CHODEN ขาดซ้อมย่อยคณะ Miss 99 

076050316760-2100  SONAM  YANGCHEN ขาดซ้อมย่อยคณะ Miss 100 

076050316755-2101  SONAM  YANGCHEN ขาดซ้อมย่อยคณะ Miss 101 

076050316756-0102  TSHERING  CHODEN ขาดซ้อมย่อยคณะ Miss 102 

076050316759-4103  TSHERING  DEKI ขาดซ้อมย่อยคณะ Miss 103 

076050306131-8104  กนกพร  ถมค า - นางสาว 104 

076260302007-9105  กนกวรรณ  อักษรกาญจน์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 105 

076050303106-3106  กรณัฐ  บุนนาค - นาย 106 

076050304731-7107  กรพนา  สุริวรรณ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 107 

076050302404-3108  กรรณิการ์  พรหมเจริญ - นางสาว 108 

076050303128-7109  กฤษฎาภรณ์  โนรินทร์ - นางสาว 109 

076050304629-3110  กสิณา  รัตนะ - นางสาว 110 

076260304086-1111  กัญญารัตน์  วงษ์ค าอินทร์ - นางสาว 111 

076050304507-1112  กัลยรัตน์  ธรรมคง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 112 

076050304127-8113  กิติโสภณ  เจริญยนต์วัฒนา - นาย 113 

076050304146-8114  กุลนิภา  ภูมิผักแว่น - นางสาว 114 

076050303404-2115  กุลสตรี  อินภู่พิมล ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 115 

076050304233-4116  จริยา  สุวรรณมา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 116 

076260303408-8117  จันทร์เรือง  อุส่าห์ดี ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 117 

076050303312-7118  จารุวรรณ  ชัยบุตร - นางสาว 118 

076050303234-3119  จินต์จุฑา  อินทร ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 119 

076050303367-1120  จิรวัฒน์  เจนทรัพย์สิน ไม่เข้ารับปริญญา นาย 120 

076260303308-0121  จีรนันท์  ประโลม ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 121 

076050302502-4122  จุไรรัตน์  ศรีวัดปาน - นางสาว 122 

076050304039-5123  เจติยา  โชวใจมีสุข - นางสาว 123 

076260303322-1124  เจนจิรา  จันทรา - นางสาว 124 

076260303324-7125  ฉัตรทริกา  พลรักษา - นางสาว 125 
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076050307023-6126  ชนกนาฏ  กลีบสุวรรณ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 126 

076050303340-8127  ชนัณญา  เวชสุวรรณ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 127 

076260303526-7128  ชยพล  หลักแหลม - นาย 128 

076050304544-4129  ชลณัฐ  ข าเนี่ยว ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 129 

076260304618-1130  ชลธิชา  จิดารักษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 130 

076050304440-5131  ชลลดา  พงศ์อัสนีพร ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 131 

076260304042-4132  ชลลดา  รักษาจันทร์ - นางสาว 132 

076050304739-0133  ชิษณุพงศ์  ค าพระ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 133 

076050302038-9134  ชุติพร  ประสารศรี ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 134 

076050302222-9135  ชุติมณฑน์  แดงจันทร์ - นางสาว 135 

076050304602-0136  โชติรส  เรืองมาก ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 136 

076050304504-8137  ณัฐธินี  รัตนะ - นางสาว 137 

076050304148-4138  ณัฐภัทร  เตรียมล  าเลิศ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 138 

076050304618-6139  ณัฐวรรณ  ศรีราชาอนุกูล - นางสาว 139 

076260304668-6140  ณัฐสุดา  ชูสืบสาย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 140 

076260304401-2141  ดาวเรือง  สว่างโลก - นางสาว 141 

076260304415-2142  ทัศมาลี  บุญแย้ม - นางสาว 142 

076050302525-5143  ทัศวรรณ  ดนเสมอ - นางสาว 143 

076050303244-2144  ทิพยวารินทร์  สุวพัฒน์ - นางสาว 144 

076260304906-0145  ทิพวรรณ  ผมพันธ์ - นางสาว 145 

076260304613-2146  ธัญญาภรณ์  อยู่สุข - นางสาว 146 

076260304124-0147  ธัญพัฒน์  แก่นทอง - นางสาว 147 

076050304125-2148  ธีรภัทร  รักอินทร์ - นาย 148 

076260304413-7149  นกน้อย  ไหว้ครู ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 149 

076050304049-4150  นพวรรณ  เพทายบ าเพ็ญ - นางสาว 150 

076050302456-3151  นุชจิรา  ปัญญาพันธ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 151 

076050304405-8152  นุชวรา  ลิ มธนา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 152 

076260304414-5153  เนตรศรา  ตั งมโนกุล - นางสาว 153 

076050306109-4154  บัณฑิตา  เฮงพร้อม - นางสาว 154 

076260304172-9155  บุษกร  ไพรเถื่อน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 155 

076260303328-8156  เบญจวรรณ  หอกก่ิง - นางสาว 156 

076050306236-5157  ปฏิมา  จอมแปง - นางสาว 157 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

076260303406-2158  ปณัฐกาญจน์  พูลสวัสด์ิ - นางสาว 158 

076050303008-1159  ปนัดดา  เดชศรีเมือง - นางสาว 159 

076050304606-1160  ปนัดดา  วันสา - นางสาว 160 

076050304343-1161  ปภาวรินทร์  ศิริพงษ์ - นางสาว 161 

076050304721-8162  ปรางทิพย์  สุคนธ์ - นางสาว 162 

076050304005-6163  ปรางทิพย์  แสงทอง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 163 

076050304025-4164  ปวรรัตน์  วงศ์บุญมาก - นางสาว 164 

076050306243-1165  ปวีณา  คงด้วง - นางสาว 165 

076050304248-2166  ปวีณา  ทองไพฑูรย์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 166 

076050304252-4167  ปารัชฌา  สมัครไทย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 167 

076050303425-7168  พงศธร  สุขเอก - นาย 168 

076260305705-5169  พงศธร  อุดมทวี ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 169 

076260304622-3170  พรชิตา  อินมา - นางสาว 170 

076050305110-3171  พัทธนันท์  สุดเลิศ - นางสาว 171 

076050304242-5172  พิราญาณ์  วิภาณุรัตน์สิน - นางสาว 172 

076050304745-7173  พีรศักด์ิ  เลิศจิตเทวินท์ - นาย 173 

076050306125-0174  แพรววณิจ  บ่างมณีสกุล - นางสาว 174 

076050307028-5175  ไพพรรณ  ยอดด าเนิน - นางสาว 175 

076050304341-5176  ภัคจิรา  พอินทร์ - นางสาว 176 

076050303345-7177  ภัณฑิรา  จดจ า ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 177 

076260305723-8178  ภัทยา  มณีวงษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 178 

076050304615-2179  ภัทราพรรณ  เกตุเลขา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 179 

076260304493-9180  มณีรัตน์  รอดมณี - นางสาว 180 

076050307058-2181  มานิดา  ทองสุ่น - นางสาว 181 

076260304604-1182  มีนา  นามาเรีย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 182 

076050304624-4183  มีนา  โลหิตรังสรรค์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 183 

076050304712-7184  รัตนพัทธ์  เกิดฉาย - นางสาว 184 

076050304741-6185  รุ่งเพชร  ชาสุดทะศรี - นางสาว 185 

076050304605-3186  รุจิรา  วงศ์ศาโรจน์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 186 

076260304903-7187  ลัดดา  ถ  าแก้ว - นางสาว 187 

076260302022-8188  วรรณพร  พระจ ารง - นางสาว 188 

076260303329-6189  วรรณรัตน์  กรมทอง - นางสาว 189 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

076260304428-5190  วรัญญา  เปี่ยมสมบูรณ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 190 

076260305039-9191  วิกรณ์  มิสสิงร์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 191 

076260305015-9192  วิภาวี  วรสิงห์ - นางสาว 192 

076050302003-3193  วิมลสิริ  ศิริทรัพย์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 193 

076260304161-2194  วีระวัฒน์  สงวนไว้ - นาย 194 

076260304025-9195  ศศิธร  สายตา - นางสาว 195 

076050306044-3196  ศิริลักษณ์  บุญเวียง - นางสาว 196 

076050304353-0197  สรญา  สิงหาทา - นางสาว 197 

076050304047-8198  สาธิดา  คงส าราญ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 198 

076050304436-3199  สิริยากร  หงส์วิไล - นางสาว 199 

076050304007-2200  สุจิตตรา  ชูอินทร์ - นางสาว 200 

076050304727-5201  สุชานาถ  ทิมวงษ์ - นางสาว 201 

076050304338-1202  สุธาวี  รัดรอดกิจ - นางสาว 202 

076050302165-0203  สุนทรีย์  ศิลา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 203 

076050304743-2204  สุภกิณห์  ภัทรมัน่คงสกุล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 204 

076050303452-1205  สุภาพร  ฮีมซัน - นางสาว 205 

076050304045-2206  เสาวลักษณ์  สร้อยจิตร ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 206 

076050307017-8207  อทิตยา  งอยภูธร - นางสาว 207 

076260303357-7208  อธิป  กอกุลชัง - นาย 208 

076050303048-7209  อนงค์  คงทน - นางสาว 209 

076050306220-9210  อนุธิดา  ส ารองพันธุ์ - นางสาว 210 

076260303414-6211  อรพรรณ  โล่ส าราญ - นางสาว 211 

076050304028-8212  อริสรา  สมบุตร - นางสาว 212 

076050304742-4213  อรุณรัตน์  ศรีโพธิ์ - นางสาว 213 

076260304603-3214  อังคณา  ศรีสอาด - นางสาว 214 

076050304738-2215  อาทิตยา  บุญน า - นางสาว 215 

076050302231-0216  อารีวรรณ  ป้อมทอง - นางสาว 216 

076260302025-1217  อุบลรัตน์  เรืองวิจิตร ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 217 

076260304457-4218  ทิตยชัย  เกตุปาน - สิบเอก 218 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076050302163-5219  กนกวรรณ  พันธ์สาลี - นางสาว 219 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076260302149-9220  กมลวรรณ  พรมโชติ - นางสาว 220 

076050302160-1221  กรกต  บุษยะกนิษฐ - นาย 221 

076260302046-7222  กรวรรณ  เกตุแก้ว ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 222 

076260302103-6223  กรุงพาณิชย์  ฤทธิ์ดี ไม่เข้ารับปริญญา นาย 223 

076260302034-3224  กฤษฎา  ศรีทองเอ่ียม - นาย 224 

076050302504-0225  กษมา  ประทุมตรี ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 225 

076260302006-1226  ก้องเกียรติ  สุทธิธรรมรัตน์ - นาย 226 

076050302529-7227  ก้องนภา  ศรีโยธา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 227 

076260302003-8228  กัญญ์วรา  แสงพิทักษ์ - นางสาว 228 

076260302139-0229  กัญญาณัฐ  พ่วงเพ็ชร ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 229 

076050302244-3230  กัญญารัตน์  รัตนสินธุ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 230 

076260302125-9231  กิตติศักด์ิ  เปี่ยมศักด์ิ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 231 

076050302449-8232  กุลธิดา  ส ารวมจิตร์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 232 

076050302157-7233  กุลธิดา  เสือแก้ว - นางสาว 233 

076260302017-8234  ขนิษฐา  รัตนะ - นางสาว 234 

076050302210-4235  ขวัญสิริ  สารีภาค - นางสาว 235 

076050302520-6236  ขัตติยา  แซ่จ๋าว - นางสาว 236 

076050302108-0237  จิดาภา  รักตระกูลธรรม - นางสาว 237 

076050302216-1238  จิรกิตต์ิ  สีเขียว - นาย 238 

076260302048-3239  จิรวรรณ  สงวนวงษ์ - นางสาว 239 

076050302439-9240  จิราวรรณ  พุ่มเทพ - นางสาว 240 

076260302152-3241  จุฑามาศ  อินทร์น้อย - นางสาว 241 

076050302105-6242  จุไรวรรณ  เฮ็งเจริญสิงห์ - นางสาว 242 

076260302135-8243  ฉันทนา  คงทัพ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 243 

076260302129-1244  เฉลิมเกียรต์ิ  คงเกินทุน ไม่เข้ารับปริญญา นาย 244 

076050302505-7245  ชนัญญา  ช่วงกล่ิน - นางสาว 245 

076260302130-9246  ชนากานต์  เบญจวรธรรม - นางสาว 246 

076050302111-4247  ชนาฎา  พงษ์โสภณ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 247 

076050302126-2248  ชนาธิป  มายืนยง - นาย 248 

076050302149-4249  ชมภูนุช  ไขกัณหา - นางสาว 249 

076050302007-4250  ชยุต  พัดภู่ - นาย 250 

076260302051-7251  ชลมาศ  สุขสมกิจ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 251 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076050302239-3252  ชลิตา  นิธิรุจิยางกูร ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 252 

076050302162-7253  ชัญญา  สุขเกษม - นางสาว 253 

076050302017-3254  ชาตรี  วงศ์ศรีทรายงาม ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 254 

076260302001-2255  ชุติมา  ศรีมันตะ - นางสาว 255 

076050302048-8256  โชติกา  รุ่งศรี - นางสาว 256 

076050302524-8257  ญาณิศา  ถนอมทรัพย์ - นางสาว 257 

076050302226-0258  ฐิติพงศ์  สาเกทอง - นาย 258 

076050302004-1259  ณัจฉรีย์  เฮงสัจจะกุล - นางสาว 259 

076050302516-4260  ณัชพรรณ์  เที่ยงพัฒน์ - นางสาว 260 

076260302030-1261  ณัฎฐพล  สุเทพากุล ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 261 

076050302047-0262  ณัฐริกา  รูปเหมาะ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 262 

076050302427-4263  ณัฐรินทร์  วรินทุพงศ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 263 

076150302026-2264  ณัฐลิสา  ฝอยทอง - นางสาว 264 

076260302109-3265  ณัฐวรรษ  ไทรเกิดศรี ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 265 

075850302051-6266  ณัฐสุดา  คงโครัด - นางสาว 266 

076260302010-3267  ณิชนันทน์  แก่นจันทร์ - นางสาว 267 

075960302025-7268  ดลกมล  ศรีโภคา - นางสาว 268 

076260302128-3269  ต่อชัย  เตชะฐิติภัทร - นาย 269 

076260302052-5270  ทมิตา  สงวนวงษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 270 

076050302429-0271  ทัชชา  ศรีวิเชียร - นางสาว 271 

076160302117-8272  ธนพล  ทิพยทัศน์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 272 

076050302140-3273  ธนพิพัฒน์  พนัสกิตติกุล - นาย 273 

076260302032-7274  ธนภรณ์  เกื อกูล - นางสาว 274 

076050302043-9275  ธนภัทร  เจตนาภิวัฒน์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 275 

076050302218-7276  ธนัชชา  ศรีจิตร - นางสาว 276 

076050302205-4277  ธนิษฐา  รุจิปูริตานนท์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 277 

076050302437-3278  ธรรมนูญ  โสภากุ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 278 

076050302153-6279  ธวนันท์  ซอและห์ - นาย 279 

076260302026-9280  ธวัชชัย  ผิวบาง - นาย 280 

076260302023-6281  ธัญชนก  ไป๋วันใหญ่ - นางสาว 281 

076260302005-3282  ธัญญะ  โอสถสภา - นาย 282 

076260302031-9283  ธัญลักษณ์  เพชรรอบ - นางสาว 283 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076050302215-3284  ธารทิพย์  ดอนสุวรรณ - นางสาว 284 

076260302202-6285  ธีระพงษ์  คงชูมี - นาย 285 

076260302106-9286  ธีระพงษ์  เทาศิริ - นาย 286 

076050302420-9287  ธีระวัตน์  โตสวัสด์ิ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 287 

076050302417-5288  นงลักษณ์  อ่อนอิงนอน - นางสาว 288 

076050302146-0289  นรภัทร์  ตุลวรรธนะ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 289 

076050302202-1290  นฤภร  จันทร์พวง - นางสาว 290 

076260302126-7291  นฤสรณ์  อ่อนฉ่ า - นางสาว 291 

076260302124-2292  นวพร  บุญจันทร์ - นางสาว 292 

076260302111-9293  นัชชา  บัณฑิตย์ด ารงกุล - นางสาว 293 

076050302452-2294  นัฐกานต์  แสงจักษ์ - นางสาว 294 

076260302020-2295  นันทกาญจน์  หงษ์กล่ิน - นางสาว 295 

076050302451-4296  น  าทิพย์  วรรณศิริ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 296 

076260302132-5297  นิติกร  ฝอฝน ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 297 

076050302432-4298  นิมิต  วันเย็น ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 298 

076260302044-2299  นุชษยา  เกศกาญจน์ - นางสาว 299 

076050302144-5300  นุสบา  ภู่สันทัด ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 300 

076260302039-2301  เนตรอัปสร  กล่ินสอน - นางสาว 301 

076050302441-5302  บุณรดา  หัสนาม ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 302 

076260302143-2303  เบญจลักษณ์  กราวพรรักษา - นางสาว 303 

076050302014-0304  ปฐมวรรณ  ธีระวิกสิต - นางสาว 304 

076050302161-9305  ปนัดดา  กีทา ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 305 

076050302407-6306  ปภัสรา  เกษรชื่น ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 306 

076050302237-7307  ปภาดา  ปัญญาไชย - นางสาว 307 

076260302122-6308  ประกายกานต์  สุนทรสวัสด์ิ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 308 

076260302013-7309  ประวีณรัตน์  ประสานทรัพย์ - นางสาว 309 

076260302102-8310  ปรัชญา  โพติยะ - นาย 310 

076150302117-9311  ปรางทิพย์  พรมเทศ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 311 

076260302029-3312  ปรารถนา  พุ่มหร่ิง - นางสาว 312 

076050302103-1313  ปริชญ์  จิรธรรมประดับ - นาย 313 

076050302009-0314  ปริญญา  พันธ์จันทร์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 314 

076050302415-9315  ปรียานุช  สวัสดี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 315 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา
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 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076260302118-4316  ปสันน์  หวังล้อมกลาง - นาย 316 

076050302156-9317  ปัณณวัฒน์  พู่บุหงาอมร - นาย 317 

076050302506-5318  ปานตะวัน  ลุ่มนอก - นางสาว 318 

076050302527-1319  ปานวาส  จิตรีไชย ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 319 

076260302134-1320  ปาริษา  ศรีสวัสด์ิ - นางสาว 320 

076260302110-1321  ปิยะฉัตร  จันทร์โชค - นางสาว 321 

076050302121-3322  ปุณณภา  เสาะซิ ว - นางสาว 322 

076050302001-7323  พงศธร  มุลทา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 323 

076050302435-7324  พรเพ็ญ  พิริยะเสถียรกุล ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 324 

076050302207-0325  พรสิริ  มารุมาศ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 325 

076050302206-2326  พรหมพิมาณ  สมัครกิจ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 326 

076260302131-7327  พลอย  แสงชมภู - นางสาว 327 

076260302120-0328  พัชราภรณ์  สมพอง - นางสาว 328 

076050302107-2329  พิชชาพร  จันทรี - นางสาว 329 

076050302204-7330  พิมาณพรหม  สมัครกิจ - นาย 330 

076050302148-6331  พีรภพ  วงศ์ภูมิประเสริฐ - นาย 331 

076260302036-8332  พีระเดช  ศุภลักษณ์อ าไพพร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 332 

076260302015-2333  แพรวฤดี  ดาษพิมพ์ - นางสาว 333 

076260302104-4334  ไพลิน  เพียรใจ - นางสาว 334 

076260302004-6335  ภัณฑิรา  แซ่จึ่ง - นางสาว 335 

076050302217-9336  ภัทรพร  แก้วศรีขาว - นางสาว 336 

076260302144-0337  ภัทรวรินทร์  มอญสลุด ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 337 

076050302022-3338  ภัทรานิษฐ์  สีอ่อน ไม่เข้ารับปริญญา นาย 338 

076050302106-4339  ภาณุภัทร์  ข่ายทอง - นาย 339 

076050302240-1340  ภาวิณี  ชุ่มทรวง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 340 

076050302129-6341  ภูมิพัฒน์  ไทยประเสริฐ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 341 

076260302040-0342  มณฑิตา  พิมพ์ภักด์ิ - นางสาว 342 

076050302517-2343  มณฑิรา  มากมี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 343 

076050302243-5344  มณีรัตน์  ใบพักตร์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 344 

076050302528-9345  มธุรา  ถาวรนิธินาถ - นางสาว 345 

076260302045-9346  มาฆมาส  เกษมพงษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 346 

076050302419-1347  มานพ  แพงจ าปา ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 347 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076260302014-5348  เมทินี  มีกิน - นางสาว 348 

076260302101-0349  เมธ์วดี  นพเก้า ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 349 

076260302050-9350  ยุทธิพล  ณ พิบูลย์ - นาย 350 

076050302116-3351  รวิชญ์  ไวทยานนท์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 351 

075650302038-7352  รัฐภูมิ  มาลารัตน์ - นาย 352 

076050302434-0353  รัตนาวดี  ชื่นสุคนธ์ - นางสาว 353 

076050302042-1354  รุ่งวริศรา  วังไพบูลย์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 354 

076050302120-5355  รุ่งอรุณ  สองเสา - นางสาว 355 

076260302123-4356  ลลิตา  มนัยนิล - นางสาว 356 

076050302117-1357  ลวัณรัตน์  ลิปิกานท์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 357 

076050302213-8358  ละอองดาว  โพธิ์ศรี - นางสาว 358 

075950302337-7359  ลัดดาวัลย์  บุญมาวงค์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 359 

076050302246-8360  วทัญญู  จิรทวีวุฒิ - นาย 360 

076050302212-0361  วรนุช  พันธวงค์ - นางสาว 361 

076050302229-4362  วรพรรณ  หมดจด - นางสาว 362 

076260302146-5363  วรรณกาญจน์  หนองใหญ่ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 363 

076260302116-8364  วรวุฒิ  ใจเที่ยง - นาย 364 

076050302021-5365  วรัญญา  ประเสริฐสิน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 365 

076050302422-5366  วราวินีย์  ชมภูบุตร - นางสาว 366 

076260302114-3367  วรินทร์กานต์  ไวพจน์ - นางสาว 367 

075950302346-8368  วโรชา  สายราช - นางสาว 368 

076050302411-8369  วศิน  พรหมปาริจ - นาย 369 

076260302115-0370  วัชรพล  พรมมาสุข ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 370 

076260302113-5371  วัทนวิภา  มิง่มานพ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 371 

076260302033-5372  วันชัย  นนขุนทด - นาย 372 

076260302127-5373  วาสนา  มหาวรรณศรี - นางสาว 373 

076260302053-3374  วิวรรธณี  เองปัญญาเลิศ - นางสาว 374 

076050302512-3375  ศรีพุฒิ  ศรีราชา ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 375 

076050302526-3376  ศศิกานต์  เสนา - นางสาว 376 

076050302214-6377  ศศิภรณ์  ทองเอียด ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 377 

076050302118-9378  ศศิวิมล  ถิ่นตองโขบ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 378 

076050302245-0379  ศาสตรา  สุทธะลักษณ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 379 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076050302045-4380  ศิรวุฒิ  ดูเบ - นาย 380 

076260302041-8381  ศิริกรานต์  ฉิมดี - นางสาว 381 

076050302412-6382  ศิริพร  เครือวงษา - นางสาว 382 

076260302145-7383  ศิริลักษณ์  ธนามาศ - นางสาว 383 

076260302105-1384  สมิตา  ศรีกสิกรณ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 384 

076260302047-5385  สรอรรถ  ไทยภักดี ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 385 

076260302141-6386  สหภพ  วรรณะภิระ - นาย 386 

076260302121-8387  สัณฐกาญจน์  นวลทอง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 387 

076260302002-0388  สายสวรรค์  พิมพ์อ่ า - นางสาว 388 

076050302459-7389  สาวิกา  กาญจนะวสิต ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 389 

076260302201-8390  สิริวัชร  ทองมอญ - นาย 390 

076260302008-7391  สุกัญญารัตน์  ตะเพียนทอง - นางสาว 391 

076050302446-4392  สุพิชญา  กาญจนอุดม - นางสาว 392 

076260302024-4393  สุรภา  มีฉิม - นางสาว 393 

076050302442-3394  สุรวิทย์  สวนทรัพย์ - นาย 394 

076260302009-5395  สุวัฒน์  ชัยทอง - นาย 395 

076050302424-1396  สุวิภา  สาสุข - นางสาว 396 

076050302024-9397  เสาวลักษณ์  มงคลทิศ - นางสาว 397 

076050302513-1398  เสาวลักษณ์  มูลลา ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 398 

076260302018-6399  เหมือนฝัน  ฟักพูน - นางสาว 399 

076160302033-7400  อดุลย์  โสอุดร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 400 

076260302043-4401  อทิตยา  แซ่ฉั่ว - นางสาว 401 

076050302030-6402  อภิญญา  ค าพันธุ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 402 

075850302089-6403  อภิวัฒน์  สวัสด์ิดวง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 403 

076260302016-0404  อมิตา  อุษณะอ าไพพงษ์ - นางสาว 404 

076050302405-0405  อรทัย  ยินดีทีป ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 405 

076260302133-3406  อรอนงค์  ปรึกษา ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 406 

076050302211-2407  อรอนงค์  อ่อนคง - นางสาว 407 

076260302140-8408  อัครกฤษ  คณินธนะรัช - นาย 408 

076050302041-3409  อัครวุฒิ  ไพศาลพัฒนกิจ - นาย 409 

076050302145-2410  อังคณา  ศิริพิมพ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 410 

076260302021-0411  อัจจิมา  หอมกระแจะ ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 411 
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ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

076260302049-1412  อัจฉรา  พวงพวา - นางสาว 412 

076050302104-9413  อัฐพล  ใจอยู่ ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 413 

076050302011-6414  อาทิตยา  ไชยราษฎร์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 414 

076260302150-7415  อานนท์  เมืองเจริญ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 415 

076050302016-5416  อารยา  โรจนกิตติ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 416 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076260303009-4417  กชกร  แก่นบุปผา - นางสาว 417 

076260303504-4418  กชกร  บุญครอง - นางสาว 418 

076050303103-0419  กชกร  แสงจันทร์ - นางสาว 419 

076050303214-5420  กนกกาญจน์  ทิพย์รงค์ - นางสาว 420 

076260303003-7421  กนกวรรณ  บุญน า - นางสาว 421 

076260303316-3422  กนกวรรณ  อรรคจันทร์ - นางสาว 422 

076050303203-8423  กมลชนก  คีมกระโทก ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 423 

076050303003-2424  กมลชนก  เสือไว - นางสาว 424 

076050303413-3425  กรกนก  อินทรด า - นางสาว 425 

076050303219-4426  กรรณิกา  กุลไทย ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 426 

076260303535-8427  กรรณิการ์  กล่ ารุ่ง ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 427 

076050303107-1428  กรวัฒน์  เข็มนาค - นาย 428 

076050303335-8429  กฤติกา  มะขามป้อม ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 429 

076260303034-2430  กฤติยา  ส าโรงพล - นางสาว 430 

076050303238-4431  กฤติยาณี  เหลือจันทร์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 431 

076260303516-8432  กฤษฎี  ทบวงศ์ - นาย 432 

076050303363-0433  กัญญาพร  เขียวค า ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 433 

076050303455-4434  กัญญารัตน์  รัตตะวัน - นางสาว 434 

076050303002-4435  กัญญารัตน์  โอพั่ง - นางสาว 435 

076050303044-6436  กันติชา  สุขสวัสด์ิ - นางสาว 436 

076260303342-9437  กัมปนาท  กล้าหาญ - นาย 437 

076050303331-7438  กัลยาณี  รสทะสา - นางสาว 438 

076050303039-6439  กิจวรรณ  เหลือรักษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 439 

076260303418-7440  กิตติโชติ  ลาขุมเหล็ก ไม่เข้ารับปริญญา นาย 440 

076050303163-4441  กิตติพัฒน์  ปรีสงค์ - นาย 441 

076260303532-5442  กุลณัฐ  สุดใจ - นางสาว 442 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076050303206-1443  กุลดา  พรพระสงฆ์ ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 443 

076050303034-7444  กุลปริยา  แก้วจันทร์ - นางสาว 444 

076050303343-2445  เกียรติศักด์ิ  นุ่มเจริญ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 445 

076050303143-6446  ไกรวิชญ์  ชูวรรณ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 446 

076050303117-0447  ขวัญศิริ  แซ่ฮ้อ - นางสาว 447 

076260303510-1448  ขัตติยา  ทิศบุระ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 448 

076050303037-0449  เขมจิรา  แก้วใส่เงิน - นางสาว 449 

076050303213-7450  จริยา  จารัตน์ - นางสาว 450 

076260303330-4451  จักรี  ฟองดี ไม่เข้ารับปริญญา นาย 451 

076050303225-1452  จันทกานต์  แซ่ตั ง - นางสาว 452 

076260303420-3453  จารุพร  จารุมณี - นางสาว 453 

076050303453-9454  จารุวรรณ  โสภากุ - นางสาว 454 

076260303006-0455  จิดาภา  บุญประเสริฐ - นางสาว 455 

076050303463-8456  จิระพงษ์  จันทสอน ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 456 

076260303415-3457  จิราพร  เจริญสุข - นางสาว 457 

076050303202-0458  จิราพา  วงศเรณู - นางสาว 458 

075650303056-8459  จิรายุ  ธรรมศิริ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 459 

076050303411-7460  จีรศักด์ิ  วงษ์เจริญ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 460 

076050303036-2461  จุฑามาศ  ด าข า - นางสาว 461 

076050303426-5462  ชนากานต์  แสงจันทร์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 462 

076260303039-1463  ชนาภา  อิสรารุ่งเรือง - นางสาว 463 

076050303332-5464  ชโรธร  แผ่นทอง - นาย 464 

076050303251-7465  ชลธิชา  ติยะประภาวัฒน์ - นางสาว 465 

076050303369-7466  ชลธิชา  แป้วบุญสม ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 466 

076260303531-7467  ช่อฟ้า  ภูริภัทรภาคิน - นางสาว 467 

076050303052-9468  ชัชวาล  แสงเปล่ง รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นาย 468 

076260303325-4469  ชัยพร  ทองเย็น - นาย 469 

076260303367-6470  ชาคริต  ชินจัตุพรพงศ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 470 

076050303033-9471  ชาริสา  ช้อยหิรัญ - นางสาว 471 

076050303444-8472  ชุติกาญจน์  งามสนิท - นางสาว 472 

076050303152-7473  ชุติพร  หลงละลวด - นางสาว 473 

076260303355-1474  ชุติมา  ยืนยงค์ - นางสาว 474 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076050303352-3475  โชคชัย  ชื่นศิริ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 475 

076050303304-4476  ไชยกร  แพหมอ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 476 

076050303043-8477  ญาดา  ดีคง - นางสาว 477 

076050303001-6478  ญาตาวี  นุตลักษณ์ - นางสาว 478 

076050303428-1479  ฐนิชชา  บุญชู - นางสาว 479 

076050303222-8480  ฐิติมา  ดอกเคน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 480 

076050303122-0481  ฐิติรัตน์  จิตต์เจนกุศล - นางสาว 481 

076050303309-3482  ฐิติรัตน์  มงคลแสน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 482 

076050303250-9483  ณรงค์ฤทธิ์  แก้วละมุล - นาย 483 

076260303307-2484  ณัฎฐา  ตีสองเมือง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 484 

076050303246-7485  ณัฏฐนันท์  แก้วกอง - นางสาว 485 

076260303512-7486  ณัฐชา  พุ่มกล่อม - นางสาว 486 

076050303254-1487  ณัฐณิชา  ศุภเสรีภาพ - นางสาว 487 

076050303449-7488  ณัฐดนัย  แก้วสิงห์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 488 

076050303442-2489  ณัฐติญาพร  โนนใหม่ - นางสาว 489 

076050303344-0490  ณัฐนันท์  ผิวทองดี - นางสาว 490 

076260303333-8491  ณัฐปณิดา  เรไร - นางสาว 491 

076260303372-6492  ณัฐพล  รักชาติ - นาย 492 

076050303441-4493  ณัฐมนต์  ช่างหลอม - นางสาว 493 

076050303130-3494  ณัฐวุฒิ  เครือยา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 494 

076260303356-9495  ณัฐวุฒิ  เมฆฉาย - นาย 495 

076260303305-6496  ณัฐสิทธิ์  สุทธิเจริญพาณิชย์ - นาย 496 

076260303021-9497  ณิชกานต์  เสาว์ทอง - นางสาว 497 

076050303232-7498  ตรีรัตน์  อ่วมอินทร์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 498 

076260303366-8499  ทอฝัน  จันทร์ดาวิชา ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 499 

076050303414-1500  ทอแสง  เวียงสิมา ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 500 

076260303350-2501  ทัศมล  ดวงจันทร์ - นางสาว 501 

076260303502-8502  ทิพย์ภาวี  ชัยบุตร - นางสาว 502 

076260303503-6503  ทิพวรรณ  ฉายา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 503 

076050303249-1504  ธนัชชา  วังหอม ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 504 

076050303205-3505  ธนัชพร  บุญธรรม - นางสาว 505 

076050303230-1506  ธนัชพร  ยืนยงวัฒนา - นางสาว 506 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076050303132-9507  ธนาณัติ  เจาะพรมมา ขาดซ้อมใหญ่ นาย 507 

076050303210-3508  ธนารีย์  ทองวัน - นางสาว 508 

076260303337-9509  ธนินท์รัฐ  โภคินธัญสิทธิ์ - นาย 509 

076260303361-9510  ธมนวรรณ  ใจมัน่ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 510 

076050303239-2511  ธัญญรัตน์  วารีรัมย์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 511 

076260303425-2512  ธัญญลักษ์  พัฒน์ปิติวรโชติ - นางสาว 512 

076050303247-5513  ธัญพัฒน์  ช่วยสกุล ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 513 

076260303405-4514  ธันยรัศมิ์  ดีวรรณวงศ์ - นางสาว 514 

076050303303-6515  ธิดารัตน์  บุญญะบุญญา - นางสาว 515 

076050303144-4516  ธีรภาคย์  ยศสะค า - นาย 516 

076050303457-0517  ธีรยุทธ  โคตรวิทย์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 517 

076260303422-9518  นนท์ธวัช  อนุรักษ์ - นาย 518 

076050303221-0519  นนทรีย์  แก้วกัลยา ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 519 

076260303345-2520  นนทวัฒน์  ศรีศักดานุวัตร - นาย 520 

076260303326-2521  นพมาศ  จ้อยชู ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 521 

076260303378-3522  นพรัตน์  คูนฤการไมตรี ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 522 

076160303046-8523  นภัสรพี  รอดไผ่ทวีสิน ไม่เข้ารับปริญญา นาย 523 

076050303031-3524  นภัสสร  ไกรสน - นางสาว 524 

076050303242-6525  นภัสสร  เลขาข า - นางสาว 525 

076050303114-7526  นภาลัย  วงษ์ศรีเผือก - นางสาว 526 

076050303041-2527  นรภัทร  อ้นเนียม ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 527 

076050303166-7528  นวพล  บุญสง่า - นาย 528 

076050303137-8529  นวภณ  ศิริบรรณ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 529 

076260303030-0530  นันท์นภัส  ลิอั ง - นางสาว 530 

076260303352-8531  นันทนัช  พันธ์แน่น ไม่เข้ารับปริญญา นาย 531 

076260303015-1532  นันทพล  ดอกจันทร์ - นาย 532 

076050303040-4533  น  าทิพย์  กุมรัตน์ - นางสาว 533 

076260303417-9534  น  าทิพย์  โตวัฒนะ - นางสาว 534 

076260303323-9535  น  าทิพย์  พัดเงิน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 535 

076050303147-7536  บริพันธ์  ประสงค์ - นาย 536 

076260303403-9537  บังอร  พันแก้ว - นางสาว 537 

076050303013-1538  บัวชมพู  แย้มสรวล - นางสาว 538 

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2565 เวลา 15:39 น.  หน้า 17/ 46



รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076050303436-4539  เบ็ญญา  แสงยางใหญ่ - นางสาว 539 

076260303373-4540  ปฐวี  กิจพิพิธ - นาย 540 

076050303160-0541  ปริวัฒน์  พิมพขันธ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 541 

076260303002-9542  ปรียาวรรณ  กล่ันใจดี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 542 

076260303011-0543  ปาจารีย์  เงินมี - นางสาว 543 

076260303037-5544  ปานทิพย์  ดิสคุ้ม - นางสาว 544 

076260303362-7545  ปาริฉัตร  สนนารี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 545 

076050303215-2546  ปิยธิดา  นาคพลั ง - นางสาว 546 

076260303014-4547  ปิยนันท์  ศรีเจือทอง - นาย 547 

076050303116-2548  ปียาภรณ์  สมเจริญพร - นางสาว 548 

076050303256-6549  ปุณยวีร์  ศรีลิ มพงษ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 549 

076050303443-0550  ไปรมินทร์  พูลทรัพย์ - นางสาว 550 

076050303361-4551  พงศ์พล  โยธินธนากร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 551 

076260303506-9552  พงษ์  ดีตะขบ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 552 

076260303523-4553  พรรณปพร  จ้อยสูงเนิน - นางสาว 553 

076050303362-2554  พรรษพล  เมฆวิเชียรเจริญ - นาย 554 

076050303341-6555  พรสวรรค์  สังข์ทอง ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 555 

076050303029-7556  พลพล  เทียมธรรม - นาย 556 

076260303507-7557  พลอยชมพู  สุขศรีแก้ว ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 557 

076050303038-8558  พลอยนภัส  เสรีรักษ์มงคล ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 558 

076050303016-4559  พลอยรินทร์  มงคลนรกิจ - นางสาว 559 

076050303243-4560  พัทธ์ธีรา  อัศวเลิศปัญญา ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 560 

076260303411-2561  พันธกานต์  จิ๋วสุข - นาย 561 

076050303047-9562  พิจิตรา  สมบูรณ์ผล - นางสาว 562 

076050303310-1563  พิชชากร  จันโอ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 563 

076260303521-8564  พิมพ์ลภัส  สุขาภิรมย์ - นางสาว 564 

076050303118-8565  พีรพล  พงษ์วิจารย์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 565 

076260303347-8566  พีระศิลป์  จุ้ยโหมด ไม่เข้ารับปริญญา นาย 566 

076050303140-2567  พุทธิกุล  บุญเชิด ไม่เข้ารับปริญญา นาย 567 

076260303315-5568  เพ็ชชรี  เจริญนา - นางสาว 568 

076260303339-5569  เพียงนภา  จุ้ยกลาง - นางสาว 569 

076050303349-9570  ภนิสิทธิ์  พ่อค้าช านาญ - นาย 570 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076050303333-3571  ภัทราวดี  อภิวัฒนกาลจน์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 571 

076260303010-2572  ภาคิน  ชายกวด - นาย 572 

076050303417-4573  ภารดี  อึงไพเราะ - นางสาว 573 

076050303437-2574  ภาวสุทธิ์  เปล่งศรี - นาย 574 

076260303517-6575  ภาวินี  บัวรัตน์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 575 

076050303253-3576  มนชิต  วันนา - นาย 576 

076260303365-0577  มัณฑิรา  จิตรา - นางสาว 577 

076260303012-8578  โยธการณ์  เผือกผ่อง - นางสาว 578 

076050303119-6579  รวิสรา  เมืองสมบัติ ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 579 

076050303217-8580  รวีโรจน์  ปันนาผล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 580 

076050303313-5581  รัชต์พงษ์  คุณาพรวัฒน์ - นาย 581 

076050303024-8582  รัชนี  พอกฉลาด - นางสาว 582 

076050303258-2583  รัฐกรณ์  หรูวิจิตร์พงษ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 583 

076050303409-1584  รัตนากร  ดีรัศมี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 584 

076260303027-6585  รุ่งนภา  นามมะปราง - นางสาว 585 

076050303138-6586  เรืองศักด์ิ  ค าภิรมย์ - นาย 586 

076260303371-8587  ฤทธิ์ชานน  อันฐาเชษ - นาย 587 

076260303407-0588  ฤทัย  โนนจุ้ย - นางสาว 588 

076050303308-5589  ลลิตภัทร  สาพันธุ์ - นางสาว 589 

076050303410-9590  ลลิตา  นราทร - นางสาว 590 

076050303236-8591  ลัดดาวัลย์  ควรหาเวช ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 591 

076050303109-7592  วงษ์สรรค์  ใจลา ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 592 

076050303201-2593  วรญา  พิรักษา ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 593 

076050303356-4594  วรพงษ์  เทพสมบูรณ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 594 

076050303359-8595  วรพล  วินิจผล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 595 

076050303301-0596  วรรณพร  ปัดอินทรีย์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 596 

076260303424-5597  วราภรณ์  จิรนภาพรรษ - นางสาว 597 

076160303407-2598  วราภรณ์  ถ้วนกลาง ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 598 

076260303530-9599  วรินธร  ทองฉอ้อน - นางสาว 599 

076050303021-4600  วริศรา  ไสวดี ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 600 

076260303536-6601  วัชระ  สุอุทัย - นาย 601 

076050303358-0602  วาชรัตน์  ฑีฆายุวงศ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 602 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076050303010-7603  วาสินี  หนึ่งค ามี - นางสาว 603 

076050303216-0604  วิจิตร  สวนพริก - นาย 604 

076260303327-0605  วิชญา  ชนม์สูงเนิน - นางสาว 605 

076050303460-4606  วิรัญชนา  วิโนทัย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 606 

076050303027-1607  วิลาสินี  บรรเทาแสง - นางสาว 607 

076050303458-8608  วิศรุต  คงเขียว ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 608 

076260303375-9609  วีรภัทร  บอขุนทด ไม่เข้ารับปริญญา นาย 609 

076260303018-5610  วีร์สุดา  อินทรลักษณ์ - นางสาว 610 

076260303421-1611  วุฒิเดช  ชัยนาม ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 611 

076260303349-4612  ศรัญญ์รัชต์  ทรงศิริภาธร - นางสาว 612 

076260303028-4613  ศรัณย์  แขกเพ็ชร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 613 

076260303419-5614  ศรายุทธ  วังมะนาว ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 614 

076050303302-8615  ศริยา  นิลประเสริฐศักด์ิ - นางสาว 615 

076260303020-1616  ศศิธร  สายลือนาม ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 616 

076050303305-1617  ศศิประภา  โยวะ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 617 

076050303454-7618  ศิรเศรษฐ  พงษ์หิรัญธรรศ - นาย 618 

076260303312-2619  ศิรินทิพย์  เตียเปาะ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 619 

076260303341-1620  ศิรินภา  จุ้ยกลาง - นางสาว 620 

076050303105-5621  ศิริบูรณ์  สุทนต์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 621 

076260303515-0622  ศิริลักษณ์  พิสิทธิ์ - นางสาว 622 

076260303346-0623  ศุจินธรา  มณีขาว ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 623 

076050303342-4624  ศุภัช  ช้างใจกล้า - นาย 624 

076260303022-7625  ศุภิสรา  พูดเพราะ - นางสาว 625 

076050303113-9626  ศุลีพร  สุริยจันทร์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 626 

076050303451-3627  สถาพร  คาบแก้ว ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 627 

076260303524-2628  สมประสงค์  เพ็งทับ - นาย 628 

076050303108-9629  สรเทพ  อินทสร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 629 

076260303364-3630  สโรชา  สอนศิริ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 630 

076050303336-6631  สวรรยา  พระเขียนทอง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 631 

076260303410-4632  สวรินทร์  มูลมืด - นางสาว 632 

076050303006-5633  สัญญพงษ์  อ านวยโรจนจินดา ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 633 

076260303025-0634  สันติสุข  คนึงเพียร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 634 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076260303404-7635  สาลินี  ทองหวล - นางสาว 635 

076050303237-6636  สาวินี  นิ่มเกตุ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 636 

076050303126-1637  สิริยากร  เสนานาม - นางสาว 637 

076050303070-1638  สิริวัฒน์  คะประสิทธิ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 638 

076260303501-0639  สุกัญญา  จันทะวงษ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 639 

076260303505-1640  สุกันยา  ค้าไหมค า - นางสาว 640 

076260303005-2641  สุจรีย์  สุภาภัทรานนท์ - นางสาว 641 

076260303359-3642  สุจิตตรา  สุขพานิช - นางสาว 642 

076050303364-8643  สุชัญญา  ไชยศิรินทร์ - นางสาว 643 

076260303528-3644  สุดเขต  ปิ่นนิล - นาย 644 

076260303519-2645  สุดาทิพย์  ไชยบท - นางสาว 645 

076260303017-7646  สุดารัตน์  ทองผอม - นางสาว 646 

076260303004-5647  สุทธิดา  ด้วงทอง - นางสาว 647 

076050303461-2648  สุทธิดา  รุ่งพารา - นางสาว 648 

076050303051-1649  สุทธิพงษ์  ฉายะยันต์ ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 649 

076260303019-3650  สุนิสา  ใจซ่ือ - นางสาว 650 

076050303209-5651  สุพรรณญา  พิมนนอก - นางสาว 651 

076260303024-3652  สุพิชชา  จันทะพันธ์ - นางสาว 652 

076260303338-7653  สุภัทรา  ตั งนิติกาล ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 653 

076050303212-9654  สุภัสสรา  สังข์ทอง - นางสาว 654 

076050303423-2655  สุภาพร  ต้นจ าปา - นางสาว 655 

076260303320-5656  สุภาภรณ์  ชุนรัตน์ - นางสาว 656 

076160303365-2657  สุรศักด์ิ  สวนทรัพย์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 657 

076260303513-5658  สุรศิลป์  สิทธิวิไล - นาย 658 

076260303529-1659  สุวนันท์  ได้ดี - นางสาว 659 

076050303032-1660  สุวัฒนา  ชิดชมนาท - นาย 660 

076260303318-9661  หยดเทียน  วิทา - นางสาว 661 

076050303465-3662  หัสดิน  ภาสบุตร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 662 

076260303525-9663  อคิราภ์  ภุมรินทร์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 663 

076260303348-6664  อทิตยา  แก้วชูเงิน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 664 

076050303162-6665  อธิเบธ  จันทร์เผ่าแสง - นาย 665 

076050303240-0666  อนาวิล  บัวเดช ไม่เข้ารับปริญญา นาย 666 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 

076050303035-4667  อโนชาติ  ธรรมกิริยานนท์ ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 667 

076050303402-6668  อภิสมา  สีเขียว - นางสาว 668 

076260303013-6669  อรกช  วินิยม - นางสาว 669 

076260303360-1670  อรชุน  พรเจริญ - นาย 670 

076160303561-6671  อรพินท์  เจียมอยู่ - นางสาว 671 

076050303045-3672  อรอนงค์  วังใน - นางสาว 672 

076050303161-8673  อัสนี  สุวรรณเมฆ - นาย 673 

076260303334-6674  อานนท์  เนียมพฤกษ์ - นาย 674 

076050303019-8675  อานีส  ปัญศักด์ิปราการ - นาย 675 

076260303370-0676  อารดาวัณย์  เอ่ียมเย็น - นางสาว 676 

076260303031-8677  อารยา  เอมปรากฎ - นางสาว 677 

076050303445-5678  อิทธิกร  ชุมมะ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 678 

076260303301-5679  อิรสา  ศรีมันตะ - นางสาว 679 

076260303313-0680  อิสรา  ชูเอมทรัพย์ - นาย 680 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

076160305009-4681  กชกร  แซ่ติ ว - นางสาว 681 

076260305046-4682  กนกพร  คุ้มสุวรรณ์ - นางสาว 682 

076050305216-8683  กนกวรรณ  รามัญจิตต์ - นางสาว 683 

076050305136-8684  กมลวรรณ  ศรีรักษา - นางสาว 684 

076260305034-0685  กรณัฐ  วาสบรรจง - นาย 685 

076260305018-3686  กรวิทย์  ค าภิมาบุตร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 686 

076260305107-4687  กฤติน  เจริญสุข ไม่เข้ารับปริญญา นาย 687 

076160305134-0688  กฤษณะ  จิตรไพบูลย์ - นาย 688 

076260305038-1689  กฤษณะพล  สูญสิ นภัย ไม่เข้ารับปริญญา นาย 689 

075850305019-0690  กัญจน์  ดลกุลชัย ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 690 

076050305101-2691  กัญญาพัชร  รัตนแสงสกุลไทย ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 691 

076260305008-4692  กันตพงศ์  ไทยเจียมอารีย์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 692 

075950305099-0693  กัลยาณี  โชคคล่อง - นางสาว 693 

076260305112-4694  กัลยารัตน์  เซียน้อย ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 694 

076260305031-6695  กาญจนาทิพย์  เปรมชื่น ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 695 

076260305003-5696  กิจจา  เวชาคม - นาย 696 

076050305121-0697  กิตติพงศ์  เครือค าวัง - นาย 697 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

076050305135-0698  เกวลี  เจริญชัยถาวร - นางสาว 698 

076160305001-1699  เกียรติศักด์ิ  เดโชพลานนท์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 699 

076050305210-1700  เข็มมิกา  ตาทอง - นางสาว 700 

076260305707-1701  คณิศร  แน่นอุดร ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 701 

076050305203-6702  แคทรียา  สังข์กลม - นางสาว 702 

076050305122-8703  จามินตา  เพิ่มพูนกาญจนา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 703 

076050305103-8704  จิดาภา  บูรณปัทมะ - นางสาว 704 

076050305111-1705  จิรพงศ์  จันด้วง - นาย 705 

076050305108-7706  จิรสิน  กิจสว่างวงศ์ - นาย 706 

076260305150-4707  จิราวรรณ  งามสม - นางสาว 707 

076260305024-1708  ชญานนท์  มีสุข - นาย 708 

076260305730-3709  ชนกกานต์  สุนทรกุมาร - นางสาว 709 

076260305127-2710  ชนาภัทร  วังสว่าง - นางสาว 710 

076050305228-3711  ชนิสรา  ประไพสิทธิ ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 711 

076260305022-5712  ชลัมพล  ฮกเจริญ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 712 

076050305234-1713  ชัญญ์พัชร์  กิตติหงษ์เจริญ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 713 

075850305017-4714  ชาคร  บริบูรณ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 714 

076050305006-3715  ชุติกาญจน์  ทองอุ่น - นางสาว 715 

076050305126-9716  โชติกา  กุลแสงปัญญา - นางสาว 716 

076050305218-4717  ฐานรรฑ์  สุทโธ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 717 

076160305145-6718  ฐานันด์  ฉัตรศรีทองกุล - นาย 718 

076260305145-4719  ฐิติมา  ถ้วยทอง - นางสาว 719 

076050305128-5720  ณพงค์  รัตนฉายา - นาย 720 

076050305113-7721  ณัฐณิชา  มินเจริญ - นางสาว 721 

076160305737-0722  ณัฐพงษ์  โนจิตร ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 722 

076050305042-8723  ณัฐมน  เย็นสบาย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 723 

075950305098-2724  ณัฐสิทธิ์  ตั งตรงสิทธิกุล - นาย 724 

075850305164-4725  ณิชกุล  ศักด์ิศิริ - นางสาว 725 

076260305002-7726  ดนุพล  ตั งตัว - นาย 726 

076260305139-7727  ดีสพล  ไวยรูปี - นาย 727 

076260305129-8728  ถิรวัฒน์  บุญมาเลิศ - นาย 728 

076260305143-9729  ทรงพล  คุ้มค า - นาย 729 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

075850305189-1730  ทวีวัฒน์  ธีรธรรมธาดา ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 730 

076050305020-4731  ทัตพงศ์  สุสุนทร - นาย 731 

076260305759-2732  ทัศน์พล  จุติมาสกุลบวร - นาย 732 

076260305011-8733  ทิพกร  จารุสาร - นาย 733 

076050305206-9734  ธนกร  วอนเพียร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 734 

076260305122-3735  ธนพนธ์  ยังศิริ - นาย 735 

076260305006-8736  ธนพล  เอ้องค์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 736 

076050305118-6737  ธนภัทร  ทวีโชติโภคิน - นาย 737 

076260305010-0738  ธนัทอร  ภุมรักษา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 738 

076260305731-1739  ธนากร  ลานตวน - นาย 739 

076260305016-7740  ธนาทิพย์  คล้ายสอน - นาย 740 

076050305019-6741  ธนาธิป  กิมเกถนอม ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 741 

076050305202-8742  ธฤต  มากวรพันธุ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 742 

076050305114-5743  ธวัชชัย  นิตย์โรจน์ - นาย 743 

076160305122-5744  ธวัชชัย  โสภณวิทยากิจ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 744 

076160305750-3745  ธิติญา  ชากัณฑ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 745 

076260305044-9746  ธิติมา  ทองดี - นางสาว 746 

076050305004-8747  ธีรโชติ  ปันยารชุน - นาย 747 

076260305005-0748  นนทเสน  รัตนยะนนท์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 748 

076160305038-3749  นพรัตน์  มาวัฒนานุกูล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 749 

076050305007-1750  นภสินธุ์  สุดชฎา - นาย 750 

076050305029-5751  นรเศรษฐ์  บุญส่ง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 751 

076050305109-5752  นวพล  เกาะเหมือน - นาย 752 

076260305140-5753  นิธิกร  บุญธรรม - นาย 753 

076260305017-5754  บุณยานุช  บุตรพรม - นางสาว 754 

076160305140-7755  บุษบา  ลามา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 755 

076260305138-9756  ปฏิภาค  พวงสวัสด์ิ - นาย 756 

076160305147-2757  ปฏิภาณ  พูลสะสมทรัพย์ - นาย 757 

076260305124-9758  ปฏิภาณ  หงษ์ทอง - นาย 758 

076050305036-0759  ปฐมพงศ์  อินนุพัฒน์ - นาย 759 

076260305726-1760  ปภพ  ประทีปทอง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 760 

076260305706-3761  ประชาสัจ  ล่ามเทียม - นาย 761 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

076050305116-0762  ปรินทร  วิริยาภรณ์ - นาย 762 

076260305132-2763  ปัทมาวดี  นะแก้ว - นางสาว 763 

076050305106-1764  พงศกร  ตั งเพียรวัฒนา - นาย 764 

076160305026-8765  พงศกร  ปัญญาสาร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 765 

076260305108-2766  พงศธร  อมรรังสฤษด์ิ - นาย 766 

076160305037-5767  พรเทพ  จิตต์ส าเริงบุญ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 767 

076050305040-2768  พรเทพ  สุขยวง - นาย 768 

076260305762-6769  พรพรรณ  ศิรินุพงศ์ - นางสาว 769 

076050305017-0770  พรรณทิวา  ทินทองกูล - นางสาว 770 

076160305723-0771  พสุธา  พุ่มวิลัย - นาย 771 

076160305120-9772  พอเจตต์  จันทร์แต่งผล - นาย 772 

076260305713-9773  พันดี  เกตุภรณ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 773 

076260305110-8774  พันธิวา  จ าปี - นางสาว 774 

076260305137-1775  พิตตินันท์  แนวทวิต - นาย 775 

076260305133-0776  พิมพ์ลภัส  ทีโคกกวด ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 776 

076050305112-9777  พิมาย  น้อยนวล - นาย 777 

076260305014-2778  พิสิฐ  แซ่ซื อ - นาย 778 

076050305123-6779  พีรวิชญ์  เถาวงศ์ - นาย 779 

076260305026-6780  พีระพัฒน์  นิ่มเรือง - นาย 780 

076050305039-4781  ฟ้าใส  อุ่มมี - นางสาว 781 

076260305009-2782  ภวัต  กล้าผจญ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 782 

076050305207-7783  ภาคภูมิ  พุทธประเสริฐ - นาย 783 

076050305134-3784  ภาณุมาศ  ภูครองจิต - นางสาว 784 

076160305143-1785  ภูเมธ  ภัทรธนาวัชร์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 785 

076050305117-8786  ภูริณัฐ  ชายสิทธิ์ - นาย 786 

076260305013-4787  ภูวัฒน์  พ่วงพันธ์ - นาย 787 

076260305702-2788  มงคล  แสนสิงห์ - นาย 788 

076260305035-7789  มนัส  แก้วมาลา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 789 

076050305204-4790  มัทฐวี  อ่อนเกตุพล ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 790 

076260305146-2791  มารีโคลด์  กวนซิโรริ - นางสาว 791 

076050305224-2792  มาลิณี  โพธิ์ชนิด - นางสาว 792 

076260305047-2793  ยุทธพิชัย  นิจประพันธ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 793 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

076260305715-4794  รติมา  จักร์ค า - นางสาว 794 

076260305032-4795  รมิตา  กลัดลาย ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 795 

076260305722-0796  รวิน  งามเลิศ - นาย 796 

076050305031-1797  รัชพล  พานิจจะ - นาย 797 

076050305021-2798  รัฐพงศ์  หลิมวานิช - นาย 798 

076260305114-0799  รัตนพงษ์  ธเนศานุรักษ์ - นาย 799 

076050305033-7800  รุ่งนภา  เงาพิทักษ์ศิลปิน ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 800 

076260305004-3801  รุ่งวิทย์  สุภาพ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 801 

076160305133-2802  ลลิตาภรณ์  ชูเหมือน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 802 

076260305149-6803  วรัญญา  สัมมาสูงเนิน - นางสาว 803 

076260305113-2804  วราพงษ์  แก้วโภคา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 804 

076160305043-3805  วริทธิ์  จ านงค์หมู่ - นาย 805 

076260305719-6806  วสันต์  กิจสนธิ - นาย 806 

076050305107-9807  วัจน์กร  แกมเงิน - นาย 807 

076050305102-0808  วัลลภา  รัตตินัน - นางสาว 808 

076260305040-7809  วีรภัทร  เพื่อตระกูล ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 809 

076050305131-9810  ศรนารายณ์  วังทอง - นาย 810 

076160305740-4811  ศรุต  เปียแก้ว ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 811 

076050305018-8812  ศุทธินี  อินทร์ฉ่ า - นางสาว 812 

076160305131-6813  ศุภฤกษ์  สีทอง ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 813 

076260305115-7814  โศภณ  ปุญณกิตติ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 814 

076050305229-1815  สรรเสริญ  ด าวอ - นาย 815 

076050305003-0816  สราวุฒิ  กล่ินม่วง ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 816 

076050305027-9817  สาธิกา  พงษ์สุวรรณ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 817 

076260305023-3818  สาริน  อยู่พิทักษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 818 

076160305739-6819  สิกาญจน์  ศรีไชย ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 819 

076050305227-5820  สิทานต์  มิสรา - นาย 820 

076060305034-4821  สิรวิชญ์  มหาวรรณ - นาย 821 

076260305109-0822  สิริวรรณ  จันทร์แก้ว ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 822 

076260305037-3823  สุคนธ์  วุฒิยา - นาย 823 

076260305033-2824  สุชาดา  แซ่เล ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 824 

076260305027-4825  สุทธิเดช  สุนทรโภคิน - นาย 825 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

076260305012-6826  สุทธิพงศ์  คงเพ็ง - นาย 826 

076260305125-6827  สุภัตตา  ร่ืนเริงดี - นางสาว 827 

076260305704-8828  สุภาพร  ศรีประไพ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 828 

076050305032-9829  สุริยา  โมลาศีล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 829 

076260305734-5830  สุวรรณรัตน์  ทองขาว ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 830 

076260305025-8831  เสฎฐวุฒิ  พรมอยู่ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 831 

076260305737-8832  อธิพัฒน์  ฟักผล - นาย 832 

076160305101-9833  อนันต์ชัย  ปัญญาใส - นาย 833 

076050305105-3834  อภิสิทธิ์  แก้วสง - นาย 834 

076050305222-6835  อรปรียา  พรรควัฒนชัย - นางสาว 835 

076050305008-9836  อรรถพล  ชมชาติ - นาย 836 

076050305028-7837  อัมรินทร์  พบสุข ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 837 

076260305118-1838  อาทิตย์  ซิม - นาย 838 

076260305001-9839  อารีนา  นาลักษณ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 839 

076260305144-7840  อาลี  นนทรี ไม่เข้ารับปริญญา นาย 840 

076260305736-0841  อิทธิพล  มาสิงห์ - นาย 841 

076050305023-8842  อิทธิฤทธิ์  ตะสิงห์ - นาย 842 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

076050306136-7843  กรรทิกา  โกศิริ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 843 

076050306034-4844  กัญชรส  แปสันเทียะ - นางสาว 844 

076050306224-1845  กิตตินันต์  สะเดา - นาย 845 

076050306206-8846  กิตติศักด์ิ  แสงงาม ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 846 

076050306208-4847  กิติยา  ถนัดกิจ - นางสาว 847 

076050306046-8848  ชญานนท์  พูนชะโน - นาย 848 

076050306037-7849  ชนัญชิดา  เกษมสุข - นางสาว 849 

076050306135-9850  ชนิศธ์กัญญา  พันธ์เจริญ - นางสาว 850 

076050306247-2851  ชลนิสา  นมัสการ ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 851 

076050306047-6852  ชุติกานต์  ใฝ่ศิลป์สกุล - นางสาว 852 

076050306042-7853  ชุติมา  สุกผ่อง - นางสาว 853 

076050306141-7854  ณัฐชญากรณ์  พรสิงห์ - นางสาว 854 

076050306022-9855  ณัฐมล  เสือกลาง - นางสาว 855 

076050306033-6856  ณัฐริกา  ชลสินธุ์ - นางสาว 856 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

076050306245-6857  ณัฐลาวัลณ์  ชูรัตน์ - นางสาว 857 

076050306024-5858  ณัฐวรรณ  วรดี - นางสาว 858 

076050306126-8859  ณัฐวุฒิ  หนูเกื อ - นาย 859 

076050306213-4860  ดลยา  ปานน้อย - นางสาว 860 

076050306036-9861  ทรงพล  โคกสนั่น ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 861 

076050306138-3862  ทิพกัญญา  เภาหิงค์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 862 

076050306248-0863  ทิวากร  เณรรอด - นางสาว 863 

076050306009-6864  ธนามาตุ  จอมใจ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 864 

076050306049-2865  ธนิตา  แนวทอง - นางสาว 865 

076050306143-3866  ธัจกร  สัจจะไชย - นาย 866 

076050306201-9867  ธัญชนิต  ไทยแท้ - นาย 867 

076050306113-6868  ธาริณี  จันทร์ดวง - นางสาว 868 

076050306001-3869  นงลักษณ์  ชงคโชติ - นางสาว 869 

076050306128-4870  นภัสสร  แก้วกระจ่าง ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 870 

076050306004-7871  นริศรา  อินใบ - นางสาว 871 

076050306233-2872  นฤพัทธ์  กรสันเทียะ - นาย 872 

076050306039-3873  นิธิพร  เกตแก้ว - นางสาว 873 

076050306010-4874  เนตรณภิศ  บุณยรัตพันธ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 874 

076050306053-4875  บัณฑิต  ทุมมี - นาย 875 

076050306050-0876  เบญจวรรณ  มุขน้อย - นางสาว 876 

076050306137-5877  ปกรณ์  ภัทรนิยมชน - นาย 877 

076050306225-8878  ปรเมษฐ์  ซุ่นสั น - นาย 878 

076050306246-4879  ประไพร  แสงเฉวต - นางสาว 879 

076050306118-5880  ประภวัต  โชคอ านวยลาภ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 880 

076050306104-5881  พรไพลิน  มาตขาว - นางสาว 881 

076050306139-1882  พรสินี  ทองชมบาง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 882 

076050306038-5883  พิชญุตม์  ประกอบธัญญะศิริ - นาย 883 

076050306133-4884  พิทยารัตน์  แก้วรุ้ง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 884 

076050306204-3885  พิสิฐ  ทิมประเสริฐ ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 885 

076050306031-0886  พีรณัฐ  เจียรวิญญู - นาย 886 

076050306019-5887  พีระพงศ์  ชัยรัมย์ - นาย 887 

076050306120-1888  ภวัต  เสนาะเสียง - นาย 888 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 

076050306028-6889  ภานุพงศ์  ค าแป้น ไม่เข้ารับปริญญา นาย 889 

076050306106-0890  ภีรดา  ศุภมิตร ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 890 

076050306231-6891  มินตรา  พิมพ์สมาน - นางสาว 891 

076050306219-1892  ลรีสษรา  ธเนศบวรรัศมิ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 892 

076050306140-9893  วชิรดา  หุนะปุน - นางสาว 893 

076050306218-3894  วนิชยา  มาคะมะโน ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 894 

076050306240-7895  วรรณพร  ล่ิมจุฬารัตน์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 895 

076050306032-8896  วรรณภา  นามมนตรี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 896 

076050306016-1897  วรัญญา  อินทจันทร์ ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 897 

076050306030-2898  วรัญธร  ทิพย์อักษร - นางสาว 898 

076050306117-7899  วิภาพร  ค าสุวรรณ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 899 

076050306241-5900  ศิริชัย  สีทองอ่ า - นาย 900 

076050306205-0901  สุกัญญา  สิงห์เจริญ - นางสาว 901 

076050306217-5902  สุชาวลี  แป้นพงษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 902 

076050306102-9903  สุทธิดา  น้อยเสนา - นางสาว 903 

076050306132-6904  สุทธิดา  แป้นทอง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 904 

076050306041-9905  สุทธิพัฒน์  นุชสมบัติ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 905 

076050306110-2906  สุธีรา  ปภาวัฒนานนท์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 906 

076050306045-0907  สุนิสา  รัตนวงศ์ - นางสาว 907 

076050306111-0908  สุภาภรณ์  รอดเจริญ - นางสาว 908 

076050306129-2909  สุมิตตา  มวลค าลา - นางสาว 909 

076050306207-6910  สุวพัชร  วัชราภินชัย - นางสาว 910 

076050306048-4911  สุวิจักขณ์  วรพรรุจี - นาย 911 

076050306116-9912  อนันตญา  จีนเมือง - นางสาว 912 

076050306244-9913  อรวี  เล่ียนเครือ - นางสาว 913 

076050306134-2914  อัจฉราภรณ์  บุญชิต ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 914 

076050306119-3915  อัญมณี  กันทิยะ - นางสาว 915 

076050306210-0916  อุบลพร  ขจรศิลป์ - นางสาว 916 

076050306239-9917  อุษณีย์  ชุมมาตร์ - นางสาว 917 

076050306242-3918  เอมอร  ชูสัมฤทธิ์ - นางสาว 918 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

076250316807-7919  LYDIA ANNA LO  REINLANDER ขาดซ้อมย่อยคณะ Miss 919 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

076050316730-5920  กรกนก  จันทร์บรรจบ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 920 

076050316746-1921  จันท์ธนพร  ปั้นโต ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 921 

076050316720-6922  ชุติเทพ  ชื่นอารมณ์ - นาย 922 

076050316718-0923  ฐานิตา  อื อศรีวงศ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 923 

075950316718-2924  ณัฐลักษณ์  มัน่กันนาน ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 924 

076050316733-9925  ปาณัสม์  นุ่นพันธ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 925 

076050316713-1926  พลอยรัศมี  ชัยชาญ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 926 

076050316726-3927  พัชราภรณ์  มิคร้าม ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 927 

076050316735-4928  ภริษา  คูหาสันติสุข ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 928 

076050316744-6929  ภีม  คุณจัตุรัส ไม่เข้ารับปริญญา นาย 929 

076050316741-2930  รุ่งนภา  มณีพงษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 930 

076050316743-8931  วิชญา  ปลูกสร้าง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 931 

076050316715-6932  สมัชฌ์  ก่ิงโคกกรวด ไม่เข้ารับปริญญา นาย 932 

076050316739-6933  สุวพัชร  อ่ิมแก้ว ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 933 

076050316716-4934  โสรญา  มาเจริญ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 934 

076050316734-7935  อะคิโกะ  ทานากะ - นางสาว 935 

076050316725-5936  อุบลวรรณา  อ่อนค า ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 936 

 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

076050307019-4937  กนกวรรณ  พับพิมพ์สัย - นางสาว 937 

076050307049-1938  เกษมณี  เตมีนันท์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 938 

076050307037-6939  ค าภีร์  ณรงค์เปล่ียน ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 939 

076050307022-8940  จิตรลดากร  วงษ์ดี - นางสาว 940 

076050307040-0941  จุฑามาศ  ร่วมญาติ - นางสาว 941 

076050307039-2942  เจษฎาพร  จิตประไพ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 942 

076050307038-4943  ชนกันต์  ชูกุล - นาย 943 

076050307009-5944  ชลธิชา  คงเสถียร - นางสาว 944 

076050307056-6945  ญาณวรุตม์  เบญจางจารุ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 945 

076050307057-4946  ณัฐพัชร์  มงคลชัยพจน์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 946 

076050307024-4947  ณัฐริกา  เหลาเจริญ - นางสาว 947 

076050307050-9948  ณัฐวรรณ  ศุภสกุลอาภาพิบูล ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 948 

076050307014-5949  ดวงฤดี  ดีหยาม - นางสาว 949 

076050307027-7950  ธนวัฒน์  ชื่นดี ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 950 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

076050307029-3951  ธฤต  มัน่คง - นาย 951 

076050307030-1952  บุญธวัฒน์  ช านาญผา - นาย 952 

076050307043-4953  ปริฉัตร  ห้อมล้อม - นางสาว 953 

076050307004-6954  ปุณยวีร์  ขันธศิลป์ - นางสาว 954 

076050307025-1955  พงศ์ภัค  ศรีบุญโสม - นาย 955 

076050307048-3956  พลอย  ชัยปราณี - นางสาว 956 

076050307041-8957  ภิญญดา  จิระกนกรัตน์ - นางสาว 957 

076050307047-5958  ศุภณัฐ  เกิดประถม - นาย 958 

076050307051-7959  อธิษฐ์  ภูบุตรตะ - นาย 959 

076050307042-6960  อริสา  วันสว่าง ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 960 

 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076050304350-6961  กชกร  นิติพัฒนาภิรักษ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 961 

076050304729-1962  กชมน  มาลาภิรมย์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 962 

076260304455-8963  กนกพร  ทองใบศรี - นางสาว 963 

076260304064-8964  กนกวรรณ  กุลไข - นางสาว 964 

076260304082-0965  กนกวรรณ  จันทร์คืน - นางสาว 965 

076260304469-9966  กนกวรรณ  ชมชื่น - นางสาว 966 

076260304118-2967  กนกวรรณ  วันหมัด - นางสาว 967 

076260304176-0968  กมลวรรณ  ยศโชติ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 968 

076050304339-9969  กรกมล  นิลศาสตร์ - นาย 969 

076260304008-5970  กรกานต์  ส่งเสริม - นางสาว 970 

076260304638-9971  กระต่ายทอง  สระหงษ์ทอง - นางสาว 971 

076260304448-3972  กัญจนพร  แจ่มกระจ่าง - นางสาว 972 

076260304609-0973  กัญญา  ชัยสมศรี - นางสาว 973 

076260304125-7974  กัญญาณี  ร่ืนรวย - นางสาว 974 

076260304015-0975  กัญญารัตน์  จู้พันธ์ รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นางสาว 975 

076050304335-7976  กัญญารัตน์  แจ่มสอาด ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 976 

076050304316-7977  กัญญารัตน์  ทองสกุล - นางสาว 977 

076260304960-7978  กัญญารัตน์  เทียนนาวา - นางสาว 978 

076050304221-9979  กัญญารัตน์  บุญส าลี - นางสาว 979 

076260304501-9980  กัญญารัตน์  พงษ์กระจาย - นางสาว 980 

076050304320-9981  กัญญารัตน์  แพงมี - นางสาว 981 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076260304932-6982  กัญญารัตน์  วรกา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 982 

076050304205-2983  กัญธิมา  สุขข า ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 983 

076260304611-6984  กัณฑ์ปภัส  สังข์จิตพรโชค - นางสาว 984 

076050304401-7985  กัลณิกา  สุขีธรรม - นางสาว 985 

076050304702-8986  กัลยรัตน์  จ าปาเกตุ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 986 

076260304908-6987  กัลยา  สุนทรพิธ - นางสาว 987 

076260304107-5988  กาญจนา  ขุนพินิจ - นางสาว 988 

076260304612-4989  กาญจนา  บุญแก้ว - นางสาว 989 

076050304315-9990  กานต์ชนิดา  จิตวิเวก - นางสาว 990 

076260304672-8991  กานต์ธิดา  บุญปกครอง - นางสาว 991 

076050304632-7992  กานต์สินี  พรหมเชื อ - นางสาว 992 

076050304513-9993  กิตติพัฒน์  จันทรพิมล - นาย 993 

076050304113-8994  กิตติยา  เติมเจิม - นางสาว 994 

076050304720-0995  กุลธิดา  ฟักไพโรจน์ - นางสาว 995 

076260304009-3996  กุลสินี  บัณฑิศักด์ิ - นางสาว 996 

076260304614-0997  กุสุมา  อานนทกูล - นางสาว 997 

076260304652-0998  เกรียงไกร  เพ็ชรรักษา - นาย 998 

076260304444-2999  เกษริน  ใจเลิศ - นางสาว 999 

076050304635-01000  ขนิษฐา  หินวิเศษ - นางสาว 1000 

076050304201-11001  ขวัญตา  ขุนรักษา - นางสาว 1001 

076050304708-51002  คุณัญญา  เนียมพิบูลย์ - นางสาว 1002 

076260304128-11003  จณิสตา  ปุ่นแย้ม - นางสาว 1003 

076050304614-51004  จตุพร  แปลกใหม่ - นางสาว 1004 

076050304505-51005  จตุรงค์  บุญสูง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1005 

076050304013-01006  จรรยพร  ฮงเจริญ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1006 

076260304035-81007  จริณญา  ทีนารัตน์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1007 

076260304088-71008  จอมพล  ศรีทอง - นาย 1008 

076260304471-51009  จักรภัทร  วรภัทร์ - นาย 1009 

076260304104-21010  จันทร์ญารัตน์  อาจแสน - นางสาว 1010 

076050304042-91011  จันทิรา  บัวอินทร์ - นางสาว 1011 

076260304435-01012  จารุณี  ผุดบัวดง - นางสาว 1012 

076260304670-21013  จารุวรรณ  แซ่ลิ ม - นางสาว 1013 

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2565 เวลา 15:39 น.  หน้า 32/ 46



รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076050304348-01014  จิณห์นิภา  รณกิจ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1014 

076050304644-21015  จิดาภา  ลีละศรชัย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1015 

076260304081-21016  จิตติมา  สายเย็น - นางสาว 1016 

076260304065-51017  จิตรลดา  ทองค า - นางสาว 1017 

076260304407-91018  จินดารัตน์  สุขสมบูรณ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1018 

076260304054-91019  จินตนา  ดีฤทัย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1019 

076260304066-31020  จิรวดี  จิตสามารถ - นางสาว 1020 

076260304060-61021  จิรัชญา  นุ่มมีชัย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1021 

076260304166-11022  จิรายุ  อุเทนนาม - นาย 1022 

076260304626-41023  จิราวดี  ใยขามป้อม - นางสาว 1023 

076260304939-11024  จีรภา  ดันมีแก้ว - นางสาว 1024 

076260304487-11025  จุฑาทิพย์  บุปผา - นางสาว 1025 

076260304067-11026  จุฑามาศ  ติวสันต์ - นางสาว 1026 

076260304924-31027  จุฑามาศ  วงษ์ค าภา ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1027 

076260304122-41028  จุฑามาศ  อินทร์คง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1028 

076050304240-91029  จุฑารัตน์  อินทร์มีศรี - นางสาว 1029 

076050304626-91030  จุฑาวรรณ  จันทนา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1030 

076260304119-01031  จุฬารัตน์  สุประดิษฐ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1031 

076260304027-51032  เจนจิรา  ทวีพงศ์ธร - นางสาว 1032 

076050304443-91033  เจนจิรา  หุ่นประเสริฐ - นางสาว 1033 

076260304071-31034  เจนจิรา  อิสรานนทกุล - นางสาว 1034 

076260304162-01035  ฉัตรทิพย์  ใจชอบ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1035 

076260304062-21036  ชณิกา  ช านะ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1036 

076260304132-31037  ชนัญญา  ขาวนวล - นางสาว 1037 

076260304454-11038  ชนันพร  ทองใบ - นางสาว 1038 

076260304087-91039  ชนากานต์  แสนบุตร - นางสาว 1039 

076260304004-41040  ชนิกานต์  เมฆาระ - นางสาว 1040 

076050304732-51041  ชไมพร  แสงเลข - นางสาว 1041 

076260304474-91042  ชลธิชา  โนรี ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1042 

076260304977-11043  ชลธิฌา  แซ่เอ่ียว - นางสาว 1043 

076260304189-31044  ชลลดา  คงสุขกาย - นางสาว 1044 

076050304214-41045  ชวัลนุช  กันแต่ง - นางสาว 1045 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076050304303-51046  ชัยชนะ  ชาติทองแดง - นาย 1046 

076260304080-41047  ชาตยา  ทองจับ - นางสาว 1047 

076260304121-61048  ชิดชนก  วงศ์ทองทิพย์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1048 

076050304015-51049  ชุติพนธ์  วงษ์พันธุ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1049 

076260304608-21050  ชุติมา  รียิ ว - นางสาว 1050 

076050304619-41051  ชุติมา  ลิ มประเสริฐ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1051 

076050304449-61052  ชูศิษฏ์  หลายรุ่งเรือง - นาย 1052 

076050304328-21053  โชติรส  สุขเขียว ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1053 

076260304026-71054  ไชยวัฒน์  ตายะ - นาย 1054 

076050304535-21055  ซาร่าห์  อามินเซ็น - นางสาว 1055 

076050304709-31056  ญาตะวัน  เฟื่องกวินกุล ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1056 

076050304634-31057  ญาตาวี  ลมูล - นางสาว 1057 

076260304077-01058  ฐามณี  ยอดมา - นางสาว 1058 

076260304620-71059  ณปภัช  พงษ์เสม - นางสาว 1059 

076050304327-41060  ณภัทร  พิสุทธิ์สกุลรัตน์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1060 

076050304223-51061  ณหทัย  ศรีค า ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1061 

076050304124-51062  ณหทัย  สอาดเหลือ - นางสาว 1062 

076260304031-71063  ณัฏฐชัย  รสแดงชาติ - นาย 1063 

076260304188-51064  ณัฏฐณิชา  พูลเพนียด ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1064 

076050304204-51065  ณัฏฐพัชร์  อยู่ถนอม - นางสาว 1065 

076050304111-21066  ณัฏฐวีร์ยา  ศิริเมือง - นางสาว 1066 

076050304638-41067  ณัฐกฤตา  ยาน้อย - นางสาว 1067 

076050304526-11068  ณัฐกฤตา  ศักด์ิยากรณ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1068 

076260304406-11069  ณัฐกาญจน์  ปัถวี - นางสาว 1069 

076260304012-71070  ณัฐกาน  ราชอ าไพ - นางสาว 1070 

076050304501-41071  ณัฐชนก  น้อยเกิดพะเนา - นางสาว 1071 

076260304002-81072  ณัฐชยา  ขุนแก้วพะเนาว์ - นางสาว 1072 

076260304433-51073  ณัฐชยา  เชตพันธุ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1073 

076260304920-11074  ณัฐชา  ทิพอาส - นางสาว 1074 

076260304409-51075  ณัฐชา  นุชเสียงเคราะ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1075 

076260304676-91076  ณัฐติยาภรณ์  แก้วอินทร์ - นางสาว 1076 

076260304635-51077  ณัฐธิดา  คุณแสน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1077 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076260304904-51078  ณัฐนรี  พรส่ีภาค ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1078 

076260304168-71079  ณัฐนันท์  เฉลยทัศน์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1079 

076260304030-91080  ณัฐพงศ์  วิโรจน์ชีวัน - นาย 1080 

076050304211-01081  ณัฐพร  ทรัพย์แต้ม - นาย 1081 

076260304434-31082  ณัฐมล  พะนาน ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1082 

076260304623-11083  ณัฐริกา  จันปฐมพงค์ - นางสาว 1083 

076260304085-31084  ณัฐินี  ปัดภัย - นางสาว 1084 

076260304076-21085  ณิชกานต์  เปล่ียนศรี - นางสาว 1085 

076050304324-11086  ณิชากร  ลี ศัตรูพ่าย - นางสาว 1086 

076050304237-51087  ณิชาภัทร  แก้วเมฆ - นางสาว 1087 

076050304301-91088  ณีรชา  อ่ิมเพ็ง - นางสาว 1088 

076260304922-71089  ดนุพร  สะหะมัน - นาย 1089 

076050304310-01090  ดฤทัช  พระพรชัย ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1090 

076260304451-71091  ดวงดาว  คชเสถียร - นางสาว 1091 

076260304116-61092  ดวงรัตน์  เรืองศรี - นางสาว 1092 

076260304092-91093  ตรีทิพ  เหมือนทองค า - นางสาว 1093 

076260304957-31094  ตวงรัตน์  พลสงคราม - นางสาว 1094 

076050304137-71095  ทวีพร  บุตรศรี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1095 

076260304038-21096  ทศวรรณ  จั่นค า - นางสาว 1096 

076260304425-11097  ทอปัด  หวังเสถียร - นางสาว 1097 

076260304441-81098  ทักษพร  ทองค า - นางสาว 1098 

076050304107-01099  ทัษศินา  จันทร์เนียม ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 1099 

076050304706-91100  ทินภัทร  จุ้ยศิริ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1100 

076260304464-01101  ธนกร  สุริยะชูโชค ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1101 

076260304456-61102  ธนพร  ศุภชัยศิริจันทร์ - นางสาว 1102 

076260304619-91103  ธนภร  พงษ์เสม - นางสาว 1103 

076260304174-51104  ธนวรรณ  รองศักด์ิ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1104 

076050304024-71105  ธนวัฒน์  กงแก้ว - นาย 1105 

076260304915-11106  ธนวันต์  ขวัญทอง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1106 

076260304421-01107  ธนากร  ขันทอง - นาย 1107 

076160304177-01108  ธนารักษ์  มณีธนู ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1108 

076050304437-11109  ธนารีย์  คินิมาน - นางสาว 1109 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076050304243-31110  ธนิตสา  แก้วมโนรมย์ - นางสาว 1110 

076260304447-51111  ธรรมวรรณ  จีนเย็น - นางสาว 1111 

076260304152-11112  ธรรษมน  กอสันเทียะ - นางสาว 1112 

076050304450-41113  ธราทิพย์  วรรณดี - นางสาว 1113 

076050304128-61114  ธวัชชัย  บุญโกย ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1114 

076260304440-01115  ธัญญพัทธ์  นาคทอง - นางสาว 1115 

076050304411-61116  ธัญญาเรศ  ศรีสังวรณ์ - นางสาว 1116 

076050304640-01117  ธัญพิชชา  รูปวิเชตร์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1117 

076260304024-21118  ธัญยา  สุขีชิต - นางสาว 1118 

076050304525-31119  ธัญรดา  วงศ์ศรีไทย ขาดซ้อมใหญ่ นางสาว 1119 

076050304247-41120  ธันยมัย  จิรสุขรุจี - นางสาว 1120 

076260304408-71121  ธาราบุษยารัตน์  แสนรัมย์ - นางสาว 1121 

076050304026-21122  ธารินทร์  สุนทรมัจฉะ - นาย 1122 

076260304089-51123  ธิดารัตน์  แซ่ตัน - นางสาว 1123 

076260304187-71124  ธิดารัตน์  โพธิ์ไข - นางสาว 1124 

076050304531-11125  ธิติยา  อ าพนันต์ - นางสาว 1125 

076260304936-71126  ธีรนุช  ปราบริปูตลุง ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1126 

076260304016-81127  ธีราภรณ์  ศรีวิเศษ - นางสาว 1127 

076050304103-91128  นนทกานต์  สมเผือก - นางสาว 1128 

076260304178-61129  นภัสสร  ตรีณาวงษ์ - นางสาว 1129 

076260304667-81130  นภาพร  ราศรี - นางสาว 1130 

076050304639-21131  นรมน  ชลพิทักษ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1131 

076260304427-71132  นริศรา  สุชัยบุญสิริกุล ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1132 

076260304037-41133  นริสสา  สีขาว - นางสาว 1133 

076260304126-51134  นฤชัย  ทีวงศ์ - นาย 1134 

076260304640-51135  นฤมล  หอมมาลี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1135 

076050304029-61136  นัทตะวัน  ไชยเกิด ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1136 

076050304342-31137  นัทธมน  มณีรัตน์ - นางสาว 1137 

076260304662-91138  นัทธวรรณ  พูลสินกูล - นางสาว 1138 

076050304509-71139  นันท์ชีวา  เพริดพริ ง - นางสาว 1139 

076260304001-01140  นันท์นภิศ  มียิ ม - นางสาว 1140 

076260304476-41141  นันทพร  โหเจริญ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1141 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076260304479-81142  นันทวรรณ  เพชรประไพ - นางสาว 1142 

076050304141-91143  นันทวัฒน์  แสงนวล - นาย 1143 

076050304030-41144  นันทวัน  โชติแสงศรี - นางสาว 1144 

076260304961-51145  นัสชนก  รัฐบัณฑิต - นางสาว 1145 

076050304524-61146  นาครักษ์  วชิรพุทธคุณ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1146 

076050304139-31147  นาฏนารี  จอมประเสริฐ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1147 

076050304438-91148  นาราภัทร  เรือนก้อน ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1148 

076260304629-81149  น  าทิพย์  หอมสุวรรณ - นางสาว 1149 

076260304056-41150  นิชนันท์  ประจ าแท่น - นางสาว 1150 

076260304137-21151  นิตยา  บุญศรีโรจน์ - นางสาว 1151 

076260304499-61152  นิษฐา  วงศ์ถนอม ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1152 

076050304140-11153  นุสรากุล  เครือช้าง - นางสาว 1153 

076050304711-91154  เนตรนภา  พิทักษ์ทิม - นางสาว 1154 

076050304326-61155  เนรมิตร  โคตรสมบัติ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1155 

076260304472-31156  บรรจง  มีมะจ า ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1156 

076260304492-11157  บุญฑริกา  จูสวัสด์ิ - นางสาว 1157 

076260304673-61158  บุณยากร  หมายสูนค า - นาย 1158 

076260304115-81159  บุณยานุช  กิมใช่ยัง - นางสาว 1159 

076050304707-71160  บุรินทร์  คูเจริญสุข - นาย 1160 

076260304403-81161  เบญจมาศ  พรมอุดม ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1161 

076050304427-21162  เบญจมาศ  เพ็ญแก้ว - นางสาว 1162 

076260304627-21163  เบญญาทิพย์  เจริญสุขใส - นางสาว 1163 

076050304212-81164  ปณิตตา  พงษ์ประเทศ - นางสาว 1164 

076050304541-01165  ปณิธิ  เฉลิมพงษ์ - นาย 1165 

076050304534-51166  ปณิษวี  นิอิสมัย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1166 

076050304633-51167  ปนัดดา  ฉัตรสุระชัย - นางสาว 1167 

076050304306-81168  ปนัดดา  เปร่ืองสันเทียะ - นางสาว 1168 

076050304227-61169  ปนัดพร  ตรุษจา - นางสาว 1169 

076260304022-61170  ปภาวี  มูลจิต - นางสาว 1170 

076260304164-61171  ประภัสสร  อาสนสุวรรณ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1171 

076260304170-31172  ปรัชญา  รัตนะ - นาย 1172 

076260304481-41173  ปราณี  จ าปาศรี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1173 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076260304058-01174  ปราณี  ชูมณี - นางสาว 1174 

076050304538-61175  ปริญดา  สมสาย - นางสาว 1175 

076260304101-81176  ปวริน  โอ่ทอง - นางสาว 1176 

076260304159-61177  ปวริศา  นวะมะรัตน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1177 

076260304063-01178  ปวีณา  จันทร์พิมพ์ - นางสาว 1178 

076050304351-41179  ปัจมาภรณ์  แซ่โง้ว ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1179 

076050304518-81180  ปัญทิตา  บุตรคล้อย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1180 

076050304536-01181  ปาณิสรา  เชิดชู ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1181 

076050304305-01182  ปานตะวัน  สุขส าราญ - นางสาว 1182 

076260304083-81183  ปานประดับ  เทศเสง่ียม - นางสาว 1183 

076050304110-41184  ปิติมา  พวงทิพย์ - นางสาว 1184 

076260304905-21185  ปิยมาศ  รุ่งเรือง - นางสาว 1185 

076260304497-01186  ปิยะธิดา  แสวงสาย - นางสาว 1186 

076260304429-31187  ปียาพร  เจริญสุข - นางสาว 1187 

076260304090-31188  ปุณยวีร์  บุญมี - นางสาว 1188 

076260304978-91189  ปุณยาพร  พรมสวัสด์ิ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1189 

076050304035-31190  ผกาวรรณ์  สาสาย - นางสาว 1190 

076050304521-21191  พงศกร  จงจัดกลาง - นาย 1191 

076050304604-61192  พงษธร  คงสมกาย - นาย 1192 

076050304236-71193  พจธนานันต์  ทับสุข ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1193 

076260304601-71194  พนัชกร  เข็มเฉลิม - นางสาว 1194 

076050304226-81195  พนิดา  เปล่ียนวงศ์เช้า ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1195 

076260304917-71196  พนิดา  เพราะจะโป๊ะ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1196 

076050304719-21197  พรชนก  เขียวขุ้ย ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1197 

076050304312-61198  พรชนก  เพชรชูรังษี - นางสาว 1198 

076260304926-81199  พรชิตา  ฝ่ายเพ็ชร์ - นางสาว 1199 

076260304416-01200  พรทิพย์  ยอดครุมาศ - นางสาว 1200 

076260304959-91201  พรทิวา  โถนะวัน - นางสาว 1201 

076050304704-41202  พรนภัส  นพวาร ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1202 

076050304008-01203  พรศิริ  อ่อนโพธิ์ทอง - นางสาว 1203 

076260304973-01204  พรสุดา  ณ ลพบุรี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1204 

076260304952-41205  พฤกษาพรรณ  วงศ์ลาโพธิ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1205 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076260304494-71206  พลอยแสง  ทองสลับ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1206 

076050304514-71207  พศวีร์  สันติร่วมใจรักษ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1207 

076260304956-51208  พัชรัฒ  แซ่โย - นางสาว 1208 

076260304133-11209  พัฒนพงษ์พันธุ์  สุจารีย์ - นาย 1209 

076050304407-41210  พัณณิตา  ธิบดี - นางสาว 1210 

076050304512-11211  พิชชากร  ป้อมน้อย - นางสาว 1211 

076260304625-61212  พิชิต  กะสี รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นาย 1212 

076260304134-91213  พิชิตา  ช่วยนุกูล - นางสาว 1213 

076050304418-11214  พิมพ์รดา  สกุลไทย - นางสาว 1214 

076050304011-41215  พิมพ์ลภัส  โกยทา - นางสาว 1215 

076050304612-91216  พิมพ์ศิริ  เกษภิบาล - นางสาว 1216 

076050304352-21217  พิริยะ  ชมประเสริฐ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1217 

076260304491-31218  พุทธิดา  พนาจันทร์ - นางสาว 1218 

076050304454-61219  เพียงฝัน  วิริยะธรรม - นางสาว 1219 

076050304517-01220  แพน  ศิริกุลพัฒนผล ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1220 

076050304123-71221  แพรวา  จิตเมือง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1221 

076050304441-31222  แพรวา  ทิพย์ประเสริฐ - นางสาว 1222 

076050304317-51223  ฟ้าลิณี  ไพฑูรย์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1223 

076050304033-81224  ภณเอก  ไทยบุญรอด - นาย 1224 

076050304623-61225  ภวดี  สินยงสุข - นางสาว 1225 

076260304971-41226  ภวินท์ภัทร  กาวี - นาย 1226 

076050304108-81227  ภัคจิรา  ชาวไร่นา ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1227 

076050304135-11228  ภัควดี  นามโนรินทร์ - นางสาว 1228 

076050304713-51229  ภัทรานิษฐ์  ใจบุญ - นางสาว 1229 

076260304468-11230  ภันทิลา  หยงหนู ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 1230 

076260304498-81231  ภาคิณี  ใจมัน่ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1231 

076260304636-31232  ภูษณิษา  ป้องแก้ว - นางสาว 1232 

076260304135-61233  มงคล  กางสวัสด์ิ - นาย 1233 

076260304013-51234  มณฑาทิพย์  จิตร์หาญ - นางสาว 1234 

076260304123-21235  มณีรัตน์  ทองไทย - นางสาว 1235 

076050304143-51236  มนภัทร  บุญเมือง - นางสาว 1236 

076260304106-71237  มัททวกุล  หอยสังข์ - นาย 1237 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076260304007-71238  มาริสา  โยธารักษ์ - นางสาว 1238 

076260304621-51239  มาลินี  แก้วชิณ - นางสาว 1239 

076050304515-41240  มิง่ขวัญ  ตรีภพอารักษ์ - นางสาว 1240 

076050304038-71241  โมนารี  วงศ์สาโรจน์ - นางสาว 1241 

076260304165-31242  ยุทธนา  แสงสว่าง - นาย 1242 

076050304217-71243  ยุวดี  มาสาลี - นางสาว 1243 

076260304070-51244  ยูงทอง  ทองเทพ - นางสาว 1244 

076260304663-71245  โยษิตา  ศิริบุญเรือง - นางสาว 1245 

076050304012-21246  รชากุญช์  แจ่มมาโนช - นางสาว 1246 

076050304452-01247  รณกร  ใจสุขใส - นาย 1247 

076050304031-21248  รวีพร  ใจอ่อน ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1248 

076260304437-61249  รสริน  บัวสิงห์ - นางสาว 1249 

076050304642-61250  รัชชานนท์  แฝงสีพล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1250 

076260304964-91251  รัตติกา  จันทร์ศรี - นางสาว 1251 

076260304465-71252  รัตติญา  ปัญญาฤทธิ์ รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นางสาว 1252 

076260304606-61253  รัตติยากร  บุนนาค - นางสาว 1253 

076050304641-81254  รัตน์จิราภรณ์  ทรัพย์ปราชญ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1254 

076050304413-21255  รุ่งทิพย์  ทองเสง่ียม - นางสาว 1255 

076260304967-21256  รุ่งทิวา  แฉ่งศิริ - นางสาว 1256 

076260304011-91257  รุ่งฤดี  ไพรศรีกุล - นางสาว 1257 

076050304232-61258  รุจาภา  ผิวปานนิล ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1258 

076260304483-01259  ลภัสรดา  ทองมี - นางสาว 1259 

076260304072-11260  ลลิตพรรณ  แซ่ผ้าง - นางสาว 1260 

076050304004-91261  ลลิตา  ปณิธิกุล - นางสาว 1261 

076260304902-91262  ลีลาวดี  อาจอัน - นางสาว 1262 

076050304040-31263  วงศธร  แก้วโชติช่วงกูล - นาย 1263 

076260304411-11264  วชิรญาณ์  ศรีกกโพธิ์ - นางสาว 1264 

076050304331-61265  วนาลี  ค าสุภาลี - นางสาว 1265 

076050304308-41266  วรกร  พึ่งกัน - นางสาว 1266 

076260304140-61267  วรดา  คะชา - นางสาว 1267 

076260304130-71268  วรดา  บุตรโคตร - นางสาว 1268 

076260304057-21269  วรรณวิศา  ไล้เลิศ - นางสาว 1269 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076260304032-51270  วรรณศร  ดวงแสง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1270 

076050304735-81271  วรัญญา  บุญประคอง - นางสาว 1271 

076050304245-81272  วรัญธร  ประนามะเส - นางสาว 1272 

076260304453-31273  วราพร  นิลรัตน์ - นางสาว 1273 

076050304246-61274  วราภรณ์  วงค์วิลาส - นางสาว 1274 

076050304609-51275  วรินทร  โพธิ์เจริญ - นางสาว 1275 

076050304607-91276  วริษฐา  จิรเรืองตระกูล - นางสาว 1276 

076050304701-01277  วสันต์  มิง่ขวัญ - นาย 1277 

076050304334-01278  วัชระ  เวชประสิทธิ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1278 

076050304737-41279  วัชรากร  ก่ าเสน - นาย 1279 

076050304034-61280  วัลวิภา  ทายะวงษ์ - นางสาว 1280 

076260304910-21281  วารุณี  บุญบาล - นางสาว 1281 

076050304250-81282  วาสิฎฐี  พลต้าง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1282 

076260304182-81283  วิธิสรรค์  กองยิ่ง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1283 

076260304972-21284  วิภาพร  บัวศรี - นางสาว 1284 

076260304659-51285  วิภาวรรณ  ชูประพันธ์ - นางสาว 1285 

076260304423-61286  วิมลรัตน์  อุตทดารา - นางสาว 1286 

076050304442-11287  วิมลสิริ  นิลประดับ - นางสาว 1287 

076260304489-71288  วิยะดา  จีบงาม ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1288 

076050304723-41289  วิลาสินี  แซ่โค้ว ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1289 

076050304001-51290  วิไลลักษณ์  ตัญชาลี - นางสาว 1290 

076260304084-61291  วีนัส  วัฒนะศิริ - นางสาว 1291 

076260304029-11292  วุฒิพร  มะโรงทอง - นางสาว 1292 

076260304023-41293  แวววสุ  ปัตถาวงศ์ - นางสาว 1293 

076050304716-81294  ศรัญทิพย์  เข็มทอง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1294 

076050304503-01295  ศราวุธ  คู่ปรึกษา ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 1295 

076050304142-71296  ศรีสุดา  ครุธทัสสะ - นางสาว 1296 

076260304153-91297  ศศวรรณ  แสงสมบัติ - นางสาว 1297 

076260304445-91298  ศศิธร  พูลผล ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1298 

076260304136-41299  ศศิธร  โสภาค ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1299 

076260304963-11300  ศศินิภา  แสงกุดเลาะ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1300 

076260304020-01301  ศิญาณี  กิตติโรจนพันธ์ - นางสาว 1301 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076260304657-91302  ศิริพร  จิตต์ประสงค์ - นางสาว 1302 

076050304330-81303  ศิริเพชร  ศรีมงคล - นางสาว 1303 

076050304522-01304  ศิริมา  วงษ์ไพบูลย์ - นางสาว 1304 

076050304234-21305  ศิริลักษณ์  ชัยแก้ว - นางสาว 1305 

076260304005-11306  ศิริวรรณ  ดวงดัน - นางสาว 1306 

076050304414-01307  ศิริวรรณ  ผสมพร - นางสาว 1307 

076050304219-31308  ศิริวรรณ  เอมโอษฐ - นางสาว 1308 

076050304540-21309  ศิโรรัตน์  สุวรรณสุข - นางสาว 1309 

076260304450-91310  ศุภรัตน์  นาคพนม ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1310 

076050304431-41311  ศุภาพิชญ์  สมัญญา - นางสาว 1311 

076050304617-81312  ศุภาภรณ์  พานสง่า - นางสาว 1312 

076050304046-01313  โศศิษฐา  ภู่ภักดี - นางสาว 1313 

076050304133-61314  สมฤดี  พงษ์สุวรรณ์ - นางสาว 1314 

076260304418-61315  ส้มโอ  ชาติช านิ - นางสาว 1315 

076050304344-91316  สรวีย์  อริยะวุฒิพันธ์ - นางสาว 1316 

076050304116-11317  สโรชา  ชุนหะจินดา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1317 

076260304664-51318  สโรชา  บุญเกษม - นางสาว 1318 

076260304610-81319  สโรชา  อ่วมสุข - นางสาว 1319 

076260304061-41320  สลัลพร  ณ นคร - นางสาว 1320 

076260304108-31321  สวรส  ปากเกร็ด - นางสาว 1321 

076260304420-21322  สาวิตรี  ปั้นโอ - นางสาว 1322 

076260304424-41323  สาวิตรี  แสนล า - นางสาว 1323 

076050304511-31324  สิทธิพร  สมบูรณ์พงษ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1324 

076260304184-41325  สินีนาถ  สุขม่วง - นางสาว 1325 

076260304112-51326  สิรภพ  ทองนพคุณ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1326 

076050304126-01327  สิริกัญญา  พ่วงแสง - นางสาว 1327 

076050304021-31328  สิริยากร  ศรีทองเกิด ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1328 

076260304452-51329  สุขนิพัทธ์  เลิศฌุกาญจน์ - นางสาว 1329 

076050304625-11330  สุชญาดา  กาละวงค์ - นางสาว 1330 

076050304130-21331  สุชิดา  แก้วนุภาพ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1331 

076260304113-31332  สุทธิจิตตรา  รูปงาม ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1332 

076050304231-81333  สุทธิดา  ยิ มเจริญ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1333 

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2565 เวลา 15:39 น.  หน้า 42/ 46



รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076260304637-11334  สุทธิดา  สอนน้อย - นางสาว 1334 

076260304921-91335  สุนันทา  กุมารเพชร - นางสาว 1335 

076260304951-61336  สุนารี  อ่อนเสมอ - นางสาว 1336 

076260304019-21337  สุนิตา  ชาวเวียง - นางสาว 1337 

076260304938-31338  สุนิศา  ธานี - นางสาว 1338 

076260304142-21339  สุนิสา  ค านวนดี - นางสาว 1339 

076050304225-01340  สุปราณี  ทวีศักด์ิ - นางสาว 1340 

076260304177-81341  สุพรรษา  แท่นแสง - นางสาว 1341 

075950304401-91342  สุพรรษา  เปียงใจ - นางสาว 1342 

076260304068-91343  สุพรรษา  อินมี รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นางสาว 1343 

076260304075-41344  สุพัฒนา  ท่าสอาด - นาย 1344 

076160304189-51345  สุพัตรา  สังข์ภิรมย์ - นางสาว 1345 

076260304129-91346  สุพาภรณ์  อินพรหม - นางสาว 1346 

076260304155-41347  สุพินดา  อ่ าทอง - นางสาว 1347 

076260304674-41348  สุภัสสร  ศรีเพ็ญ - นางสาว 1348 

076260304109-11349  สุภาพร  สมศักด์ิ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1349 

076050304112-01350  สุภาวดี  นองขมวด - นางสาว 1350 

076260304111-71351  สุมณฑา  พุดอินทร์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1351 

076260304615-71352  สุมิตรา  บุญฤทธิ์ - นางสาว 1352 

076260304139-81353  สุรางค์พิมล  พิทักษ์นภา - นางสาว 1353 

076050304023-91354  สุวภา  ชนประชา - นางสาว 1354 

076260304190-11355  สุวรรณี  โฉลกดี - นางสาว 1355 

076260304028-31356  สุวรรณี  สีสัย ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1356 

076260304459-01357  แสงดารา  บูวอ - นางสาว 1357 

076260304422-81358  แสงรวี  ภู่ระย้า - นางสาว 1358 

076260304073-91359  อฐิชา  เจริญยิ่ง - นางสาว 1359 

076260304103-41360  อติภา  กระตืองาน - นางสาว 1360 

076050304532-91361  อธิวัฒน์  ธนสินศิริวัฒนา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1361 

076050304003-11362  อนิสา  โพธิ์กระสังข์ - นางสาว 1362 

076260304901-11363  อภัสดา  สอนสวัสด์ิ - นางสาว 1363 

076260304923-51364  อภิญญา  กรวยทอง ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1364 

076260304018-41365  อภิญญา  มะวังนุธูร ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1365 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076260304110-91366  อภิญญา  สุทธิเรืองวงค์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1366 

076260304040-81367  อภิสิทธิ์  ทองค า ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1367 

076050304209-41368  อมรเทพ  บุญมา - นาย 1368 

076050304445-41369  อมรรัตน์  บุญเรืองพะเนาว์ - นางสาว 1369 

076260304151-31370  อมรรัตน์  ศรีเปารยะ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1370 

076050304545-11371  อมลธีรา  ทองพราว - นางสาว 1371 

076260304059-81372  อรญา  พุทธธรรม - นางสาว 1372 

076050304523-81373  อรทัย  สุทธิแก้ว - นางสาว 1373 

076260304439-21374  อรวรรณ  พูลบุญ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1374 

076050304009-81375  อรวิรา  โปรานานนท์ - นางสาว 1375 

076260304102-61376  อรอนงค์  กมล - นางสาว 1376 

076060304185-51377  อรอุมา  มาลาพิทักษ์ - นางสาว 1377 

076050304329-01378  อลิสา  คงคา - นางสาว 1378 

076260304624-91379  อลิสา  เนื่องปัญหา - นางสาว 1379 

076050304019-71380  อลีนา  สุขสงวน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1380 

076260304419-41381  อังคณา  เชิญธง - นางสาว 1381 

076260304470-71382  อังคณา  ศรีบัวรัตน์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1382 

076260304010-11383  อัจฉรา  กาสี - นางสาว 1383 

076050304022-11384  อัจฉรา  แทนเจ็ดริ ว - นางสาว 1384 

076260304006-91385  อัจฉราภรณ์  เพชรเพ็ง - นางสาว 1385 

076260304661-11386  อัชฌา  โพกาวิล ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 1386 

076260304078-81387  อัญชลี  ดีแสน - นางสาว 1387 

076260304034-11388  อาจารี  เจริญสุข - นางสาว 1388 

076260304052-31389  อาชียา  มะโนเที่ยง - นางสาว 1389 

076050304601-21390  อาทิตย์พร  พรหมมา - นางสาว 1390 

076260304127-31391  อาทิตยา  ปุ่นแย้ม - นางสาว 1391 

076050304006-41392  อาภัสรา  ผลดี - นางสาว 1392 

076050304429-81393  อาภัสรา  ลิ มภักดี - นางสาว 1393 

076050304311-81394  อาภัสรา  ห้วยหงษ์ทอง - นางสาว 1394 

076050304527-91395  อาภานุช  พรานเนื อ ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 1395 

076260304131-51396  อารยา  สมลือแสน - นางสาว 1396 

076050304027-01397  อารยา  เส็งสาย - นางสาว 1397 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่1) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ
 ปริญญาบญัชีบณัฑิต

076260304458-21398  อารีย์  กุลอึ ง - นางสาว 1398 

076260304669-41399  อารีย์พร  จิรชยารุ่งโรจน์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1399 

076260304160-41400  อารียา  ขานภูเขียว - นางสาว 1400 

076050304502-21401  อารียา  แซะยูซบ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1401 

076260304017-61402  อารียา  ตาเละมัน - นางสาว 1402 

076260304482-21403  อิศราภรณ์  ครสิงห์ - นางสาว 1403 

076260304079-61404  อิสรีย์  โฆษิตศิรประภา - นางสาว 1404 

076260304432-71405  อิสรียา  ภูสิมมา - นางสาว 1405 

076260304930-01406  อุบลรัตน์  จัดสนาม - นางสาว 1406 

076050304433-01407  อุไรวรรณ  ประคองวงศา - นางสาว 1407 

076260304120-81408  เอมจิตย์  ธรรมฤทธิ์ - นางสาว 1408 

076050304304-31409  เอมมี่  พรประมวล - นางสาว 1409 

076260303029-21410  ชนะชัย  เกตุอินทร์ ขาดซ้อมย่อยคณะ ว่าที่ร้อยตรี 1410 

076050303123-81411  ณัฎฐ์สูติ  คุ้มรักษา - ว่าที่ร้อยตรี 1411 

076260302138-21412  ตรีกวินท์  เปรมศักด์ิสกุล ไม่เข้ารับปริญญา ว่าที่ร้อยตรี 1412 

076050305015-41413  เทพกร  จันทร์โรจน์ - ว่าที่ร้อยตรี 1413 

076050303015-61414  ธนวัฒน์  ก๊ักสูงเนิน - ว่าที่ร้อยตรี 1414 

076050304340-71415  ธนวัฒน์  สุขศรีมงคล - ว่าที่ร้อยตรี 1415 

076050303419-01416  ธนาพร  นาคประดิษฐ์ - ว่าที่ร้อยตรี 1416 

076050303120-41417  ธีรศักด์ิ  ดัชถุยาวัตร - ว่าที่ร้อยตรี 1417 

076050306112-81418  ศุภกร  จุฑารัตน์ - ว่าที่ร้อยตรี 1418 

076260303331-21419  กัญญารัตน์  จูศรี - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1419 

076260304171-11420  ชุติภา  สมพงษ์ - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1420 

076050304228-41421  บุญศิริ  ทองไถ่ผา - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1421 

076260302142-41422  เบญจวรรณ  กราวพรรักษา - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1422 

076260305148-81423  ปรียานุช  วรรณพฤกษ์ - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1423 

076050306142-51424  พัทธนันท์  รุ่งเรืองซ่ึงสกุล - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1424 

076050303208-71425  มัทนี  แท่นนิล - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1425 

076260305042-31426  รัตนากร  พิทักษ์กิจ ไม่เข้ารับปริญญา ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1426 

076050302431-61427  สุภัค  พูลคุ้ม - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1427 

076260304467-31428  นิตยา  สุรั ง - สิบเอกหญิง 1428 
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ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะบริหารธุรกิจ

076260304929-21429  เบญจวรรณ  แตงไทย - จ่าเอกหญิง 1429 

076260304927-61430  เพลินตา  เต็มเปี่ยม - จ่าเอกหญิง 1430 

076260304412-91431  นันท์นภัส  สิวะตรีศรศิลป์ - จ่าอากาศเอกหญิง 1431 

076260304955-71432  ปลายฝน  ตันสุข - จ่าอากาศเอกหญิง 1432 

076260304931-81433  วัชรพร  อู่ทอง - จ่าอากาศเอกหญิง 1433 

076260304953-21434  สาวิตรี  คร่องรับ ขาดซ้อมย่อยคณะ จ่าอากาศเอกหญิง 1434 
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