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246 สวุสิา     ฤทธิ�ดาํรงเกยีรติ

247 แสงดาว     สทุธสิา

248 โสภดิา     อนิทรวงษ์

249 เหมวรรณ     นิษฐ์ชาภา

250 อนันต ์    สถติพานิช

251 อภสัรา     เจริญพานิชย์

252 อภชัิย     บรรพชาติ



ลําดบัที� ชื�อ-นามสกลุ

253 อภชิาต ิ    สนิลือนาม

254 อภญิญา     อนิเทยีน

255 อภวิชิญ์     รปูสงู

256 อรณชิา     อดุมสมบูรณผ์ล

257 อรพรรณ     พงษ์ชาญยุทธ์

258 อรวรรยา     แสนใจวฒิุ

259 อริญชย์     บั�งเงิน

260 อรณุรัตน์     อ้อยงาม

261 อรณุ ี    ชีสงัวรณ์

262 อลิสา     แซ่ลิ�ม

263 อจัฉราภรณ ์    ชื�นตา

264 อญัชลี     ลึกแลบ

265 อไุรรัตน์     อํ�าทมิ

266 ไอรินทร์     ธรีะอสิรารักษ์



หอ้ง 21301

ลําดบัที�

1 กฤษกรณ ์    ธนวงศว์บิูลย์

2 กณัหา     เรืองจรัส

3 จินตนา     วสนุธรากุล

4 ว่าที�ร้อยตรีหญิง จิราพรรณ     แซ่ซี

5 ณธดิา     มูลทองจาด

6 ณฐัริกา     อนุเวช

7 ดวงหทยั     ต่อชีพ

8 ธวชัชัย     ปางชาติ

9 พจนาถ     ตะละศกัดิ�

10 พัชนี     แพทย์อดุม

11 พันทร     ระวงั

12 พิทยาธร     ทองคละ

13 ฟิรดาว     ยะเอะ๊

ชื�อ-นามสกลุ

หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต



ลําดบัที� ชื�อ-นามสกลุ

14 ภาณพุงศ ์    ตรีสกุลพงษ์

15 มะลิสา     พิเนตรเสถยีร

16 ยุพาภรณ ์    ย่อมไธสง

17 ลลิตยา     ศริิพงษ์

18 ศริิพร     เอี�ยมโอภาส

19 สร้อยสดุา     โมใหญ่



หอ้ง 21301

ลําดบัที�

1 กมลชนก      แผ่นพงษ์

2 เจนจิรา     ระนาดแก้ว

3 ณฏัฐณชิา      ดชืี�น

4 ธานี     บุญวฒันศริิ

5 ปัณฑช์นิต     โมฬี

6 ภทัราพร     เจษฎาพัฒนพงศ์

7 เมริน     กล้าแท้

8 ลลิตา     ธรรมโชติ

9 วนัวสิาข ์    ประเสริฐไชยกุล

10 วาเรนทร์     ซุ่ยฮะ

11 สริาวชิญ์     ยะมงั

12 สชุญา     ชาญณรงคกุ์ล

13 สธุริา     บวัเทศ

14 อศิรา     อิ�มลาภ

ชื�อ-นามสกลุ

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน



หอ้ง 21301

ลําดบัที�

1 คณพัฒน์     ตริวณชิวงศ์

2 จักรพิสฐิ     หนูสวุรรณ

3 ว่าที�เรือตรี จารชิุต     บรมสขุ

4 จิรโมท     รัตนวนั

5 ชมพูนุช     น้อยหลี

6 ชลันธร     จิววฒิุพงค์

7 ณฐัชยา     ธรรมสทิธรัิกษ์

8 ทปีกา     ชวาลวทิย์

9 ธนัชชา     ศรีสโุพธิ�

10 ปาริชาต ิ    สวุรรณนุรักษ์

11 ผกามาศ     คั�งฆะ

12 พรรณรุ้ง     คุ้มพงษ์พันธ์

ชื�อ-นามสกลุ

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุ์รกิจ



ลําดบัที� ชื�อ-นามสกลุ

13 พุดฤด ี    ศรีนุกูล

14 สกุล     ศภุมาร์คภกัดี

15 อนุวฒัน์     รักษ์ทอง



หอ้ง 21408

ลําดบัที�

1 จุฑารัตน์     วฒิุ

2 ชีวะเมษ     ชูชาญ

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการจดัการการศึกษา

ชื�อ-นามสกลุ



หอ้ง 21408

ลําดบัที�

1 กฤตชญ     ชาญวริวงศ์

2 กาํธน     ถาวรอยู่

3 ชนานาถ     เทศวเิชียรชัย

4 ณชัพล     อนันตถ์าวร

5 ธรีกจิ     ศริินิกรวงศ์

6 ภชุงค ์    ศรตุชิาติ

7 วรพล      เวทย์วรีะพงศ์

8 ศริิประภา     แสนทอง

9 โสรยา     แพสวุรรณ์

ชื�อ-นามสกลุ

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน



หอ้ง 21408

ลําดบัที�

1 กมลรัตน์     วิญญรัตน์

2 ชรินทร     นันทะ

3 ณัฐวุฒิ     ขวัญพิเชษฐ์สกุล

4 นรวิชญ์     ศรีกลชีพ

5 นิทศัน์     ตุลยธาํรงกจิ

6 พิรัญญา      ใจสอน

7 รวีภัทร์      จิรศักดิ�วัฒนา

8 วรพัทธ ์    มิ�งมงคล

9 สดุารัตน์     เขตนอก

10 โสพณา     รัตนภู

11 องศ์เอญิ     เพิ�มพูลผลิตผล

12 อรปภา     พึ�งอาศัย

13 อจัฉราภรณ์     ปิ� นสงัข์

หลกัสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชานเิทศศาสตรก์ารตลาด

ชื�อ-นามสกุล



ลําดบัที� ชื�อ-นามสกุล

14 อาทติิยา     เบญ็จะปัก

15 เอนกพงศ์     พงษ์มี



หอ้ง 21408

ลําดบัที�

1 กชกร     กลิ�นขจร

2 เกรียงศกัดิ�     กาํหนดแน่

3 โชคชัย     ธวชัราภรณ์

4 นฤมล     แก้วพันตา

5 พนิดา     ชื�นใจ

6 พีรวชิญ์     สขุทอง

7 เพชรรัตน์      พลรักษา

8 ภทัรดนัย     ลิ�มวไิลกุล

9 ภทัร์บวั     พรหมดี

10 วชัราภา     อนิทรวงษ์

11 ศศธิร     ผวิพุ่ม

12 สดุารัตน์     ชื�นใจ

13 อานนท ์    บุพพวงษ์

14 อารีวรรณ     สนัตสิริิพงศ์

ชื�อ-นามสกลุ

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงิน



หอ้ง 21408

ลําดบัที�

1 กญัญาณฐั     ทรัพย์อนิทร์

2 สวุนันท ์    พรมบ้านสงั

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  

ชื�อ-นามสกลุ
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