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บรหิารธุรกิจบณัฑิต

 นางสาวสุทธดิา สายยศ บร.0430170/25611  เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง

 นางสาวอภินันทน์ ทองเพช็ร บร.0430037/25612  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวเนตรทราย แก้วปร่ิมปรัก บร.0430335/25603  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวศิริรัตน์ สามงามเหล็ก บร.0430212/25614  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวเบญจมาศ อบสุนทร บร.0430117/25615  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวนันทยิา สานสุข บร.0430197/25616  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวเกวลี สุวรรณกาโล บร.0430082/25617  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวกรรณิการ์ ประทมุดี บร.0430184/25618  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวอัญชลีพร บญุไธสง บร.0430074/25619  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวชนก น้้ามะณี บร.0430014/256110  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาววภิาวรรณ พะดีไทย บร.0430367/256111  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวอัจฉราพร ฤกษช์ัย บร.0430038/256112  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวพรนิภา ปากฏรัตน์ บร.0430199/256113  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวรสสุคนธ ์ปฐมรพพีงศ์ บร.0430204/256114  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวเพญ็นภา หาญเสมอ บร.0430123/256115  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวสายใจ คุณานนทว์รกุล บร.0430296/256116  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาววาสนา ตอสูงเนิน บร.0430064/256117  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวกาญจนา ลวกไธสง บร.0430317/256018  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวสุนิตา นิตุธร บร.0430138/256119  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวณัฐกานต์ ธรรมยุติการ บร.0430390/256120  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวธญัญา หงษสิ์งห์ บร.0430056/256121  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวเมวญีา บญุสง่า บร.0430022/256122  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวอภิญญา ปกัษา บร.0430072/256123  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวเบญญา สมงาม บร.0430057/256124  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวกัลยกร จมุรัมย์ บร.0430229/256125  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวผกามาศ ค้าวดั บร.0430019/256126  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวกชกร กาบแก้ว บร.0430182/256127

 นางสาวกชพร เฉลิมวฒัน์ บร.0430311/256128

 นางสาวกนกกาญจน์ สงคราม บร.0430010/256129

 นางสาวกนกพร เกษแก้ว บร.0430338/256130

 นางสาวกนกภรณ์ เศษจนัทร์ บร.0430227/256131

 นางสาวกนกวรรณ ทองดีวงษ์ บร.0430183/256132

 นางสาวกมลชนก ชินผักแวน่ บร.0430228/256133

 นางสาวกมลพรรณ แก้วศรี บร.0430051/256134

 นางสาวกรรณิการ์ สุขสานต์ิ บร.0430359/256135

 นายกฤษฎา นรินทร์รัมย์ บร.0430272/256136
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 นายกฤษฎา พวงไธสง บร.0430178/256137

 นางสาวกฤษณา ประประโคน บร.0430080/256138

 นางสาวกฤษณา ศิริสุนทร บร.0430312/256139

 นางสาวกฤษยิาภรณ์ แย้มวงษ์ บร.0430185/256140

 นางสาวกวติา เพชรจ้ารัส บร.0430339/256141

 นางสาวกัญจนา นุการรัมย์ บร.0430316/256042

 นางสาวกัญญารัตน์ โจะ๊ประโคน บร.0430052/256143

 นางสาวกันทมิา เทยีบแก้ว บร.0430144/256144

 นางสาวกัลยา ปลอมรัมย์ บร.0430011/256145

 นางสาวกัลยาณี แสนทวสุีข บร.0430412/256146

 นางสาวกาญจนา จนัชม บร.0430334/256047

 นางสาวกาญจนา ดัชถุยาวตัร บร.0430360/256148

 นางสาวกานติมา เผ่าเงินงาม บร.0430145/256149

 นายก้าพล ปะนา บร.0430306/256150

 นางสาวก่ิงกาญจน์ สระภู บร.0430012/256151

 นางสาวก่ิงแก้ว แพงทรัพย์ บร.0430008/256152

 นายกิตติพชิญ์ นาคะพงษ์ บร.0430040/256153

 นางสาวกิตติยา ถึงแสง บร.0430107/256154

 นายกิตติศัพท ์ชาวหนองบุ บร.0430179/256155

 นางสาวกุมารี ล้านทอง บร.0430081/256156

 นางสาวกุสุมา ไข่นวล บร.0430146/256157

 นางสาวเกศราภรณ์ เทีย่งนนทด์า บร.0430230/256158

 นางสาวเกศสุดา กองทอง บร.0430274/256159

 นางสาวเกศสุนี มังสา บร.0430053/256160

 นางสาวเกษราภรณ์ พาโคกทม บร.0430147/256161

 นางสาวเกียรติไพรินทร์ ธมิายอม บร.0430186/256162

 นางสาวขนิษฐา กวดไธสง บร.0430231/256163

 นางสาวขนิษฐา วงค์อนันต์ บร.0430083/256164

 นางสาวขวญัชีวา โมฬีชาติ บร.0430187/256165

 นางสาวขวญัสุดา ดารุนรัมย์ บร.0430188/256166

 นายคมสัน ศรีพลอย บร.0430411/256167

 นางสาวคัทลียา เสนาฤทธิ์ บร.0430313/256168

 นายจตุพล ขวญันู บร.0430313/256069

 นายจกัรกฤษ สมนา บร.0430332/256170

 นายจกัรพนัธ ์อนันต์ บร.0430405/256171

 นางสาวจนัจริา วารีค้า บร.0430361/256172
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 นางสาวจนัทร์จริา เฉียดไธสง บร.0430232/256173

 นางสาวจนัทร์จริา ประสมทอง บร.0430189/256174

 นางสาวจนัทร์ฤดี ทรงรัมย์ บร.0430233/256175

 นางสาวจนัทมิา เศษสุวรรณ์ บร.0430314/256176

 นางสาวจารุวรรณ เรืองรัมย์ บร.0430340/256177

 นางสาวจารุวรรณ เสกขา บร.0430108/256178

 นายจติกร สุทธแิสน บร.0430180/256179

 นายจติรทวิสั มะลิซ้อน บร.0430075/256180

 นางสาวจนิตนา จนัทสุภา บร.0430013/256181

 นางสาวจนิตนา ปา่พะนัด บร.0430148/256182

 นางสาวจนิตนา พวงทอง บร.0430275/256183

 นายจริยุทธ ศรีโสดา บร.0430333/256184

 นางสาวจริาภรณ์ ปกักุลนันท์ บร.0430190/256185

 นางสาวจฑุาทพิย์ แนบสุข บร.0430234/256186

 นางสาวจฑุาภร ไชยศรีรัมย์ บร.0430276/256187

 นางสาวจฑุามณี สินชัยยา บร.0430191/256188

 นางสาวจฑุามาศ บญุเนียม บร.0430277/256189

 นางสาวจฑุารัตน์ อาญาเมือง บร.0430192/256190

 นางสาวจไุรรัตน์ บญัดิษรัมย์ บร.0430235/256191

 นางสาวเจนจริา พนัธุศ์รี บร.0430054/256192

 นางสาวโฉมอุมา เรียกประโคน บร.0430315/256193

 นางสาวชนนิกานต์ ชัยอุป บร.0430341/256194

 นางสาวชนัญธดิา โมพมิพ์ บร.0430352/256195

 นางสาวชมประดับ วงศ์ใหญ่ บร.0430193/256196

 นางสาวชลณีย์ จปูรีม บร.0430055/256197

 นางสาวชลธชิา ปกักาวะลา บร.0430005/256198

 นางสาวชลธชิา ผลเจริญ บร.0430236/256199

 นางสาวชลธชิา สมนาม บร.0430278/2561100

 นายชุติพงศ์ โกรัมย์ บร.0430374/2561101

 นางสาวชุติมน ภาคพรม บร.0430237/2561102

 นางสาวโชติรส เพื่อนรัมย์ บร.0430316/2561103

 นางสาวฌานิศา เพชรกลางเดือน บร.0430342/2561104

 นางสาวญาสุมินต์ นาคย้อย บร.0430015/2561105

 นางสาวฐนิดา สุภัควรกุล บร.0430003/2561106

 นางสาวฐิตาพร ซอมประโคน บร.0430307/2561107

 นางสาวฐิติพร ผลเกิด บร.0430408/2561108
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 นางสาวฐิติพรรณ เฮงสวสัด์ิ บร.0430084/2561109

 นางสาวฐิติรัชต์ ชัยชิต บร.0430317/2561110

 นางสาวฑิติมา สมพงษ์ บร.0430238/2561111

 นางสาวณพชัร ธรรมสุนา บร.0430273/2561112

 นายณัฏร์ฐศรัณย์ บญุสิน บร.0430041/2561113

 นางสาวณัฐณิชา แก้วอาษา บร.0430343/2561114

 นางสาวณัฐธดิา บญุเเจด บร.0430249/2561115

 นางสาวณัฐนิชา ชนะไพร บร.0430194/2561116

 นางสาวณัฐพร เรือนไธสง บร.0430109/2561117

 นางสาวณัฐพร วรรณโกษติย์ บร.0430239/2561118

 นายณัฐพชัร หลาวทอง บร.0430375/2561119

 นางสาวณัฐริกา กันตะมา บร.0430085/2561120

 นางสาวณัฐริกา พาที บร.0430149/2561121

 นางสาวณัฐรียา ชนะค้า บร.0430110/2561122

 นางสาวดวงนภา เจริญรัมย์ บร.0430362/2561123

 นางสาวดารัตน์ มีสมานพงษ์ บร.0430111/2561124

 นางสาวดารินทร์ ก่ิงแก้ว บร.0430394/2561125

 นางสาวดาวพระศุกร์ จติมัน่ บร.0430279/2561126

 นางสาวดาวเรือง จงเพยีร บร.0430318/2561127

 นางสาวเด่นนภา เจริญรัมย์ บร.0430396/2561128

 นางสาวตุลาพร แปลงไร่ บร.0430240/2561129

 นางสาวทริกา บญุทองล้วน บร.0430150/2561130

 นายทศพล ชัยศิริ บร.0430042/2561131

 นายทศพศิ คนัยรัมย์ บร.0430314/2560132

 นางสาวทองมณี ผกายทอง บร.0430363/2561133

 นางสาวทพิย์อ้าไพ อ่างรัมย์ บร.0430029/2561134

 นางสาวทพิวรรณ สายรัตน์ บร.0430195/2561135

 นางสาวทพิวรรณ สิงหรั์มย์ บร.0430318/2560136

 นายธงชัย พุ่มก้าพล บร.0430308/2561137

 นายธนกร ทะสุนทร บร.0430376/2561138

 นายธนพล กาลศรี บร.0430404/2561139

 นางสาวธนวรรณ งาสาร บร.0430241/2561140

 นายธนาทร รักษา บร.0430043/2561141

 นางสาวธญัชนก สุขเสาร์ บร.0430086/2561142

 นางสาวธญัญา มีสมานพงษ์ บร.0430112/2561143

 นางสาวธดิารัตน์ กระแชรัมย์ บร.0430009/2561144
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 นางสาวธดิารัตน์ สง่าศรี บร.0430016/2561145

 นางสาวธดิาวรรณ แหวนวงศ์ บร.0430413/2561146

 นายธรีพงษ ์ต้ังตระกูล บร.0430387/2561147

 นายธรีพงษ ์เพชรหงษ์ บร.0430358/2561148

 นายธรีศักด์ิ ทพิย์ช้ารัมย์ บร.0430377/2561149

 นายธรีะพงษ ์บ้ารุงแควน้ บร.0430356/2561150

 นางสาวนพมาศ เผด็จสุริยา บร.0430319/2560151

 นายนพรัตน์ เหลือล้น บร.0430104/2561152

 นายนพวทิย์ ทรัพย์ครองชัย บร.0430309/2560153

 นางสาวนภัสสร อุทาพงษ์ บร.0430113/2561154

 นางสาวนภาพร นาคินชาติ บร.0430319/2561155

 นางสาวนรินทร์ ปรุาสะดึง บร.0430087/2561156

 นางสาวนริศา สุขตาม บร.0430114/2561157

 นางสาวนริษรา หาหลัก บร.0430088/2561158

 นางสาวนรีรินทร์ หดัไทยทะระ บร.0430242/2561159

 นางสาวนฤมล พรมลี บร.0430344/2561160

 นางสาวนฤมล พื้นแสน บร.0430196/2561161

 นางสาวนลินดา บริุนทร์ประโคน บร.0430115/2561162

 นางสาวนัทการณ์ วงเวยีน บร.0430280/2561163

 นางสาวนันทกิานต์ สุขยานุดิษฐ บร.0430364/2561164

 นายนาราภัทร พรมบตุร บร.0430006/2561165

 นางสาวน้้าฝน แซ่ล้ิม บร.0430320/2561166

 นางสาวน้้าฝน พลสิงห์ บร.0430089/2561167

 นางสาวนิชนันท ์ดีพนัธ์ บร.0430243/2561168

 นางสาวนิตยา แก้วประสงค์ บร.0430397/2561169

 นางสาวนิตยา โกยไชย บร.0430281/2561170

 นางสาวนิตยา ปราณีตพลกรัง บร.0430116/2561171

 นางสาวนิสา หล้ามณี บร.0430151/2561172

 นางสาวนุธดิา ดวงภักดีรัมย์ บร.0430244/2561173

 นางสาวบณุยนุช พาโพธิพ์นัธ์ บร.0430383/2561174

 นางสาวบศุราพร จนัประภา บร.0430342/2560175

 นางสาวบษุดาวรรณ จนัทคาม บร.0430090/2561176

 นางสาวเบญจภรณ์ สวา่งภพ บร.0430282/2561177

 นางสาวเบญจมาศ แสงโพธิรั์มย์ บร.0430152/2561178

 นางสาวเบญจวรรณ เพชรแสนค่า บร.0430118/2561179

 นางสาวปนิศฐา ทะเลิงรัมย์ บร.0430245/2561180
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บรหิารธุรกิจบณัฑิต

 นางสาวปภัสสร จติรบญุพทิกัษ์ บร.0430283/2561181

 นางสาวประภัสรา สืบสิงห์ บร.0430119/2561182

 นางสาวประวธีดิา สมมะนา บร.0430017/2561183

 นายประเสริฐ สืบส้าราญ บร.0430224/2561184

 นางสาวปริญญา แหลมไธสง บร.0430312/2560185

 นายปรีชาชาญ สรรพอาษา บร.0430332/2560186

 นางสาวปรีดา กรคลายโศก บร.0430320/2560187

 นางสาวปรียากร เยียบประโคน บร.0430153/2561188

 นางสาวปรียาภัทร เฉียดรัมย์ บร.0430058/2561189

 นางสาวปวณีา หอมกล่ิน บร.0430246/2561190

 นางสาวปญัจพร จนัทร์สอน บร.0430120/2561191

 นางสาวปญัจมา พลรักษา บร.0430284/2561192

 นางสาวปญัญาพร ชุมรัมย์ บร.0430018/2561193

 นายปณัณวชิญ์ พจันา บร.0430379/2561194

 นางสาวปทัมล ตุ้งประโคน บร.0430365/2561195

 นางสาวปาณิศา ฉวรัีมย์ บร.0430059/2561196

 นางสาวปานิสา บญัริด บร.0430121/2561197

 นางสาวปาลิดา พพิฒัโภคิณ บร.0430198/2561198

 นางสาวปิน่แก้ว ไพสันท้า บร.0430154/2561199

 นางสาวปยิดา เทศอาเส็น บร.0430247/2561200

 นางสาวปยิพร ผลทบัทมิ บร.0430155/2561201

 นางสาวปยิะนุช แสนมณี บร.0430285/2561202

 นางสาวปณุยาพร คงประโคน บร.0430122/2561203

 นางสาวพรทวิา ทะค้า บร.0430321/2560204

 นางสาวพรเทว ีบอนไธสง บร.0430060/2561205

 นางสาวพรนภา ลอยประโคน บร.0430388/2561206

 นางสาวพรปวณ์ี ศรีสวา่ง บร.0430248/2561207

 นางสาวพรพมิล สามิภักด์ิ บร.0430341/2560208

 นางสาวพรพมิล สิงหว์งษ์ บร.0430020/2561209

 นางสาวพรรณิภา ชื่นนอก บร.0430345/2561210

 นางสาวพรวดี ศรีอัดชา บร.0430381/2561211

 นางสาวพรวลัย อุ่นอุรา บร.0430286/2561212

 นางสาวพชัชนิดา โพธิส์วา่ง บร.0430200/2561213

 นายพชัรพล คงนาค บร.0430378/2561214

 นางสาวพชัรภรณ์ ศรีเหม่น บร.0430366/2561215

 นางสาวพชัราภรณ์ แสงงาม บร.0430091/2561216
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บรหิารธุรกิจบณัฑิต

 นางสาวพกุิลทอง นามโคตร บร.0430336/2560217

 นางสาวพมิลณัฏฐ์ รวงงามสิน บร.0430201/2561218

 นางสาวพริาวรรณ จนัดาพชื บร.0430156/2561219

 นายพรีวฒัน์ คงรีรัมย์ บร.0430044/2561220

 นางสาวแพรพรรณ จนิพละ บร.0430250/2561221

 นางสาวฟารีดา บรูณพฒันา บร.0430002/2561222

 นางสาวภสวรรณ์ แสงจนัทร์ธนากูล บร.0430389/2561223

 นางสาวภัทรพร เทิง่ขุนทด บร.0430251/2561224

 นางสาวภัทราภรณ์ ส้าราญฤกษ์ บร.0430398/2561225

 นายภาคภูมิ พมิพพ์ทิกัษ์ บร.0430334/2561226

 นางสาวภาวดี สุวรรณพฤกษ์ บร.0430021/2561227

 นายภูมิศักด์ิ สอบเหล็ก บร.0430335/2561228

 นางสาวมนันยา สุขรัมย์ บร.0430287/2561229

 นางสาวมนิดา จนัทร์หอม บร.0430105/2561230

 นางสาวมะลิ เสาเก้ียง บร.0430092/2561231

 นางสาวมัทนา โสหา บร.0430093/2561232

 นายมานะติ สุวรรณศรี บร.0430415/2561233

 นางสาวมาลิษา หงษท์อง บร.0430202/2561234

 นางสาวมินตรา คุซิตา บร.0430203/2561235

 นางสาวมินตรา แสงแก้ว บร.0430288/2561236

 นางสาวมุกมณี ดินด้า บร.0430124/2561237

 นางสาวมุกรว ีเอ้ืองจนัทกึ บร.0430157/2561238

 นางสาวมุจรินทร์ หาญสุวรรณ์ บร.0430252/2561239

 นายเมธา ศรีนวล บร.0430395/2561240

 นางสาวเมวญิา อาจหาญ บร.0430289/2561241

 นางสาวยลดา ศิริถาวรวงศ์ บร.0430343/2560242

 นางสาวยุยเจนิ ดิง บร.0430337/2560243

 นางสาวยุวดี บรุานอก บร.0430125/2561244

 นางสาวเยาวภา ทีรั่ก บร.0430416/2561245

 นางสาวรพพีรรณ บญุมาก บร.0430094/2561246

 นางสาวรมณีย์ วเิศษนคร บร.0430321/2561247

 นางสาวรสริน ทรงหอม บร.0430061/2561248

 นางสาวรักชนก มาดภูงา บร.0430158/2561249

 นางสาวรัชดาพร เชอร์รัมย์ บร.0430126/2561250

 นางสาวรัชดาภรณ์ เปีย่มพลอย บร.0430023/2561251

 นายรัชตะ พรมบตุร บร.0430045/2561252
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บรหิารธุรกิจบณัฑิต

 นางสาวรัชนีกร การมิง่ บร.0430127/2561253

 นางสาวรัชนีกร ถิ่นนคร บร.0430095/2561254

 นางสาวรัชนีกร ปาปะเก บร.0430391/2561255

 นางสาวรัตติญา แอดแฮด บร.0430205/2561256

 นางสาวรัตติยากร ไชยบท บร.0430346/2561257

 นางสาวรัตนพร ริดขจร บร.0430024/2561258

 นางสาวรัตนา เพยีรประโคน บร.0430290/2561259

 นางสาวรัตนาวดี ผิวค้า บร.0430160/2561260

 นางสาวราตรี ชัยสิทธิ์ บร.0430128/2561261

 นางสาวราตรี ดีชัยรัมย์ บร.0430206/2561262

 นางสาวริศรา เจยีมรัมย์ บร.0430096/2561263

 นางสาวรุ่งฤดี ชื่นพมิาย บร.0430129/2561264

 นายรุ่งวทิย์ ตะคุณรัมย์ บร.0430333/2560265

 นางสาวรุ้งอรุณ สงกูล บร.0430159/2561266

 นางสาวเรวดี ค้าแสนเดช บร.0430253/2561267

 นางสาวเริงฤดี ไชยโย บร.0430062/2561268

 นางสาวลลิดา อานประโคน บร.0430399/2561269

 นางสาวลลิล วชิาสวสัด์ิ บร.0430322/2561270

 นางสาวลักษมณ มีนิยม บร.0430025/2561271

 นางสาวลัดดาวลัย์ อุบลเผ่ือน บร.0430291/2561272

 นางสาวลัษมณ เลิศยะโส บร.0430130/2561273

 นางสาววณิดา ใจภักดี บร.0430063/2561274

 นายวรปรัชญ์ จรดรัมย์ บร.0430386/2561275

 นางสาววรรณภา เพรียวพรม บร.0430207/2561276

 นางสาววรรณิภา วาตาดา บร.0430347/2561277

 นายวรวฒัน์ ศรีสุริยชัย บร.0430007/2561278

 นางสาววราภรณ์ คงสอดทรัพย์ บร.0430292/2561279

 นางสาววราภรณ์ บญุโยธา บร.0430131/2561280

 นางสาววรารมย์ ดามทอง บร.0430400/2561281

 นางสาววริศรา มาลาศรี บร.0430323/2561282

 นางสาววริษา ลานประโคน บร.0430161/2561283

 นายวชัรินทร์ บตัรรัมย์ บร.0430076/2561284

 นางสาววนันิษา ภาคเด่ียว บร.0430208/2561285

 นางสาววลัลิภา กองขุนทด บร.0430254/2561286

 นางสาววาสนา จะรอนรัมย์ บร.0430162/2561287

 นางสาววาสนา มหาอุตม์ บร.0430293/2561288
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บรหิารธุรกิจบณัฑิต

 นางสาววกิานดา โนนไธสง บร.0430026/2561289

 นางสาววจิติรา ตรัมตรม บร.0430409/2561290

 นายวทิยา ดีไชยรัมย์ บร.0430406/2561291

 นางสาววพิาดา ม่วงชาติ บร.0430324/2561292

 นางสาววภิา เหลาสา บร.0430209/2561293

 นางสาววภิาวดี ผลปอ้ง บร.0430255/2561294

 นางสาววริวรรณ สาระรูป บร.0430163/2561295

 นางสาววริะวลัย์ คุณะ บร.0430065/2561296

 นางสาววรัิญญา เหล่าพร บร.0430344/2560297

 นางสาววไิลพร ชื่นจติร บร.0430310/2561298

 นางสาววสุิอร จนัทราช บร.0430294/2561299

 นายวรีภัทร นุเสน บร.0430046/2561300

 นางสาววรียา สิทธิเ์ทยีมทอง บร.0430210/2561301

 นางสาววรีะยา ยืนยง บร.0430027/2561302

 นายวฒิุกร ปติะหงษนันท์ บร.0430380/2561303

 นางสาวศยามล พรมสัยยา บร.0430066/2561304

 นางสาวศรสวรรค์ ชัยสิทธิ์ บร.0430097/2561305

 นางสาวศรัญพร กระดานลาด บร.0430028/2561306

 นางสาวศรีประภา โสภา บร.0430256/2561307

 นางสาวศรีสุดา พวงพุ่ม บร.0430132/2561308

 นางสาวศศิธร วนัจนัทร์ทกึ บร.0430325/2561309

 นางสาวศศิธร ศิริประเสริฐพร บร.0430098/2561310

 นางสาวศศินา บญุสุข บร.0430067/2561311

 นางสาวศศินา พรมเทพ บร.0430348/2561312

 นางสาวศศิรัตน์ สายกระสุน บร.0430417/2561313

 นางสาวศศิวรรณ วนัณูประธรรม บร.0430211/2561314

 นางสาวศันสนีย์ แสนรัมย์ บร.0430326/2561315

 นางสาวศิรกาญจน์ มุกดามณีวลัย์ บร.0430322/2560316

 นางสาวศิรประภา ปะนันโต บร.0430068/2561317

 นางสาวศิรินภา สีกระโทก บร.0430164/2561318

 นางสาวศิริเนตร ตะคุณรัมย์ บร.0430338/2560319

 นางสาวศิริรัตน์ เครือบคนโท บร.0430133/2561320

 นางสาวศิริลักคณา แสนโสดา บร.0430368/2561321

 นางสาวศิริลักษณ์ บวัทอง บร.0430099/2561322

 นางสาวศิริวรรณ ศรีพา บร.0430257/2561323

 นางสาวศิริวรรณ ศรีแย้ม บร.0430384/2561324
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บรหิารธุรกิจบณัฑิต

 นางสาวศุจกิา แสนกล้า บร.0430323/2560325

 นางสาวศุภธดิา เสนสนาม บร.0430100/2561326

 นางสาวศุภลักษณ์ สิงหโ์คตร บร.0430295/2561327

 นายศุภสิทธิ ์แก้วไธสง บร.0430315/2560328

 นางสาวศุภานัน เศษสุวรรณ บร.0430165/2561329

 นางสาวศุภาวดี ขันเงิน บร.0430264/2561330

 นางสาวสกาวรัตน์ เพราะดี บร.0430030/2561331

 นางสาวสกุลรัตน์ กอนรัมย์ บร.0430069/2561332

 นายสถิตย์ สิทธลิา บร.0430047/2561333

 นายสพลวตั ด่านกระโทก บร.0430048/2561334

 นางสาวสมใจ สอนเพยี บร.0430349/2561335

 นายสมชาย เทษานอก บร.0430077/2561336

 นายสมภพ พลแสน บร.0430407/2561337

 นายสมรัก พศิราช บร.0430143/2561338

 นายสมสิทธิ ์ใจกล้า บร.0430309/2561339

 นางสมัย ศรีชุบทอง บร.0430331/2560340

 นางสาวสมิตา แก้วอ้าไพ บร.0430213/2561341

 นายสรวชิญ์ ไชยเยชน์ บร.0430225/2561342

 นางสาวสรินยา แปน้ดวงเนตร บร.0430258/2561343

 นางสาวสโรชา เดิมท้ารัมย์ บร.0430166/2561344

 นางสาวสลิลทพิย์ เครือบคนโท บร.0430031/2561345

 นางสาวสวรรยา ส้าราญ บร.0430340/2560346

 นางสาวส่องฟา้ กะซิรัมย์ บร.0430070/2561347

 นางสาวสัตตบงกช ยิ่งงาม บร.0430369/2561348

 นางสาวสายชล เกิดช่อ บร.0430324/2560349

 นางสาวสายชล ดีรบรัมย์ บร.0430401/2561350

 นางสาวสายธาร เลไธสง บร.0430167/2561351

 นางสาวสายเพชร กะประโคน บร.0430327/2561352

 นางสาวสาวติรี สายชุ่มดี บร.0430032/2561353

 นางสาวสินิทรา ปะวะภูทะ บร.0430259/2561354

 นางสาวสิริกร ทองพดุซา บร.0430134/2561355

 นางสาวสิรินทรา ตลาดทรัพย์ บร.0430101/2561356

 นางสาวสิริยงค์ วงเฟอืง บร.0430337/2561357

 นางสาวสิริวมิล วงษแ์ก้ว บร.0430325/2560358

 นางสาวสิริวมิล เฮียงก่อ บร.0430168/2561359

 นายสุกฤษฎ์ิ ชมพพูื้น บร.0430393/2561360
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 นางสาวสุกัญญา บญุนามน บร.0430297/2561361

 นางสาวสุขกมล อิงไธสง บร.0430135/2561362

 นางสาวสุจติรา ชะรอยรัมย์ บร.0430326/2560363

 นางสาวสุจติรา มาลานนท์ บร.0430214/2561364

 นางสาวสุชาดา เพชรจ้ารัส บร.0430327/2560365

 นางสาวสุชานันท ์โพธบิติั บร.0430169/2561366

 นางสาวสุดารัตน์ จนัทร์ศรี บร.0430260/2561367

 นางสาวสุดารัตน์ บติัประโคน บร.0430004/2561368

 นางสาวสุดารัตน์ แปน้โสม บร.0430298/2561369

 นางสาวสุทธชิา กลมยา บร.0430136/2561370

 นางสาวสุทธดิา ขันเสน บร.0430102/2561371

 นางสาวสุทธดิา ทาไสย บร.0430215/2561372

 นางสาวสุทธภิรณ์ สมบรูณ์ บร.0430350/2561373

 นางสาวสุธมิา มีสมานพงษ์ บร.0430137/2561374

 นางสาวสุธสิา ศรีเพง็ บร.0430103/2561375

 นางสาวสุนิตา ใบสนธิ์ บร.0430261/2561376

 นางสาวสุนิษา งามแสง บร.0430328/2560377

 นางสาวสุนิษา จอยรัมย์ บร.0430033/2561378

 นางสาวสุนิษา มีมัน บร.0430370/2561379

 นางสาวสุนิสา ทองทา บร.0430310/2560380

 นางสาวสุนิสา วงิประโคน บร.0430216/2561381

 นางสาวสุปราณี ยาอ่ิม บร.0430414/2561382

 นางสาวสุพรรษา นามจมุจงั บร.0430262/2561383

 นางสาวสุพรรษา สายเมือง บร.0430001/2561384

 นางสาวสุภัค มาลยานนท์ บร.0430329/2560385

 นางสาวสุภาพ ดอกเกส บร.0430351/2561386

 นางสาวสุภาภรณ์ พมิพาชาติ บร.0430217/2561387

 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีสมพร บร.0430263/2561388

 นางสาวสุภาลักษณ์ เรืองรัมย์ บร.0430299/2561389

 นางสาวสุภาวดี โงนมณี บร.0430034/2561390

 นางสาวสุภาวดี ลมร่ืน บร.0430218/2561391

 นางสาวสุภาวรรณ มณีวงษ์ บร.0430410/2561392

 นางสาวสุมนัสสา สืบสิงห์ บร.0430328/2561393

 นางสาวสุมานีย์ เจริญยิ่ง บร.0430171/2561394

 นางสาวสุมาลี บญุเต็ม บร.0430300/2561395

 นายสุริยะ โขงรัมย์ บร.0430078/2561396



12

ล าดับที่ เลขที่ปรญิญา ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือบณัฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

ประจ าปกีารศึกษา 2559-2560

บรหิารธุรกิจบณัฑิต

 นางสาวสุรีย์พร เจด็รัมย์ บร.0430172/2561397

 นางสาวสุลิม เชีย บร.0430371/2561398

 นางสาวสุวรรณา ดวงนภา บร.0430265/2561399

 นางสาวสุวมิล เมียดเตียบ บร.0430301/2561400

 นางสาวสุวมิล สะเกาหอม บร.0430035/2561401

 นางสาวเสาวธาร ดาบแก้ว บร.0430219/2561402

 นางสาวเสาวนีย์ บตุรบาล บร.0430266/2561403

 นางสาวเสาวภา กะสินรัมย์ บร.0430173/2561404

 นางสาวเสาวลักษณ์ เกษศรีรัตน์ บร.0430071/2561405

 นางสาวเสาวลักษณ์ จรอนรัมย์ บร.0430036/2561406

 นางสาวเสาวลักษณ์ พลาสืบสาย บร.0430402/2561407

 นางสาวแสงดาว หวงัส้าราญ บร.0430220/2561408

 นางสาวโสภาพรรณ แซ่ล้อ บร.0430329/2561409

 นางสาวโสมสุภา พรมกิจ บร.0430339/2560410

 นางสาวหนูดาว อัครพฒัน์ บร.0430353/2561411

 นางสาวหฤทยั ไพสุวรรณ บร.0430139/2561412

 นางสาวหฤทยั สุดใจ บร.0430267/2561413

 นายหฤษทรรศน์ วรศักด์ิชัยวฒิุ บร.0430382/2561414

 นางสาวหทัยา เจริญ บร.0430302/2561415

 นายเหมพพิฒัน์ จนัทะบาล บร.0430336/2561416

 นายอนิรุจ บาลโสง บร.0430357/2561417

 นายอนุชา ซ่ึงรัมย์ บร.0430106/2561418

 นางสาวอนุธดิา นามวชิัย บร.0430330/2560419

 นายอนุศาสตร์ เจริญวยั บร.0430049/2561420

 นายอนุสิทธิ ์โปรดประโคน บร.0430079/2561421

 นายอนุสิทธิ ์พนูกลาง บร.0430418/2561422

 นางสาวอมิตา ไลชัยสงค์ บร.0430392/2561423

 นางสาวอรพรรณ ศุลีพร บร.0430269/2561424

 นายอรรถพล ปรากฏหาญ บร.0430050/2561425

 นางสาวอรวรรณ ทพิวรรณ บร.0430385/2561426

 นางสาวอรวรรณ ปยุะโท บร.0430303/2561427

 นางสาวอรอุวรรณ โคมารัมย์ บร.0430221/2561428

 นางสาวอรัญญา เทยีนเพชร บร.0430330/2561429

 นางสาวอริศรา ภู่สวสัด์ิ บร.0430354/2561430

 นางสาวอริสรา ผลดี บร.0430174/2561431

 นางสาวอรุณ มุขประดับ บร.0430270/2561432
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 นายอลงกรณ์ ใจใหญ่ บร.0430226/2561433

 นางสาวอ้อมอรุณ เชิดสันเทยีะ บร.0430140/2561434

 นางสาวอักษร อินแพง บร.0430372/2561435

 นางสาวอัจฉรา ขอนรัมย์ บร.0430304/2561436

 นางสาวอัจฉรา หลิมตระกูล บร.0430073/2561437

 นางสาวอัญชลี เอกา บร.0430331/2561438

 นางสาวอัญมณี กังขรนอก บร.0430175/2561439

 นายอัษฎาวฒิุ แหนไธสง บร.0430181/2561440

 นายอาทติย์ กมุทมาศ บร.0430403/2561441

 นางสาวอาทติยา ค้าโหงษ์ บร.0430176/2561442

 นางสาวอาภัสรา สูญไธสง บร.0430268/2561443

 นางสาวอารยา ดอกจนัทร์ บร.0430222/2561444

 นางสาวอารยาพร ชอบผล บร.0430355/2561445

 นางสาวอารียา เอการัมย์ บร.0430271/2561446

 นางสาวอารีรัตน์ นิ่มพนัธ์ บร.0430141/2561447

 นางสาวอารีรัตน์ สงวนรัมย์ บร.0430305/2561448

 นางสาวอ้าภา ขิวรัมย์ บร.0430311/2560449

 นางสาวอ้าภาพร เดชพร บร.0430039/2561450

 นางสาวอินทอุร อะช่วยรัมย์ บร.0430142/2561451

 นางสาวอินธอุร พาอุภัย บร.0430223/2561452

 นางสาวอุลัยพร เขียนจะโปะ๊ บร.0430177/2561453

 นางสาวอุษณา มงคล บร.0430373/2561454


