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ล าดับที่ เลขที่ปรญิญา ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
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เศรษฐศาสตรบณัฑิต

 นางสาวทพิย์ภาดา ไกยะเดช บร.0730006/25611  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาววรินธนัยา วชิัยรัมย์ บร.0730016/25612  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวสุดารัตน์ ปลัุนรัมย์ บร.0730061/25613  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นายสิทธพิงษ ์มิง่ขวญั บร.0730122/25614  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวปวณีา ศรีพล บร.0730052/25615  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวอภิราธร ทมุแสง บร.0730062/25616  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวณิชชยา ดาราย้อย บร.0730083/25617  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวกิติญากร จบสัญจร บร.0730077/25618  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวเจนจริา สีหาบญุลี บร.0730005/25619  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวชลิดา ปะริเตนัง บร.0730082/256110  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวกมลทพิย์ สุขช่วย บร.0730038/256111

 นางสาวกริษฐา นะรนรัมย์ บร.0730039/256112

 นายกฤษฎา ศรีลาไลย์ บร.0730107/256113

 นางสาวกัณฐิกา นรัฐกิจ บร.0730076/256114

 นางสาวกัณฐิกา สีโนรักษ์ บร.0730040/256115

 นางสาวกุสุมา ทรงรัมย์ บร.0730078/256116

 นางสาวเกตน์สิรี แดงชาติ บร.0730041/256117

 นายเกรียงศักด์ิ ปกัเคเต บร.0730065/256118

 นายเกียรติศักด์ิ แก้วมณี บร.0730108/256119

 นายจตุรเมธ มุเนืองรัมย์ บร.0730066/256120

 นายจกัรกฤษณ์ ร่วมสุข บร.0730029/256121

 นางสาวจนัทราทพิย์ ก้อนรัมย์ บร.0730001/256122

 นางสาวจามจรีุ ศรีแก้ว บร.0730002/256123

 นางสาวจารุวรรณ บวรชาติ บร.0730042/256124

 นางสาวจติติยา สุวรรณชาติ บร.0730003/256125

 นายจริฐา จ าปามูล บร.0730030/256126

 นางสาวจริภา ปนัรัมย์ บร.0730043/256127

 นางสาวจรัิชญา บญุทา บร.0730079/256128

 นางสาวจฑุารัตน์ เรือนประโคน บร.0730004/256129

 นางสาวจฬุาลักษณ์ เสือชาติ บร.0730080/256130

 นางสาวฉัตรฑริกา ชิวรัมย์ บร.0730044/256131

 นางสาวชญาณี รุ่งเรือง บร.0730081/256132

 นายไชยสฤษด์ิ มาตา บร.0730109/256133

 นางสาวฐิติมา ภูเดช บร.0730046/256134

 นายณรงค์ศักด์ิ กองรัมย์ บร.0730067/256135

 นางสาวตะวนั เกิดศักด์ิ บร.0730047/256136
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 นายทกัษด์นัย ภาระไพ บร.0730110/256137

 นายธนพล โกนกระโทก บร.0730068/256138

 นายธนวฒัน์ ยวนกูล บร.0730111/256139

 นางสาวธนาภา ทองอยู่ บร.0730048/256140

 นางสาวธญัญธร ชินรัมย์ บร.0730007/256141

 นางสาวธนัยพร อ๊อกมณโฑ บร.0730084/256142

 นายธรีเดช บญุมาโนน บร.0730069/256143

 นางสาวนราภรณ์ โทนสกุล บร.0730049/256144

 นางสาวนฤพร สีหามาตย์ บร.0730008/256145

 นางสาวนัชชา สังวรณ์กิจ บร.0730085/256146

 นางสาวนันทนา โคกทอง บร.0730050/256147

 นางสาวนิชา พมิัยรัมย์ บร.0730086/256148

 นางสาวนุชนาฏ วชิรโชติ บร.0730051/256149

 นางสาวเบญจวรรณ สายชุ่มดี บร.0730128/256150

 นายปฏิเวธ ช ารัมย์ บร.0730031/256151

 นางสาวปนิดา จนัทร์ประโคน บร.0730045/256152

 นางสาวปภัสรา แสนทวสุีข บร.0730009/256153

 นางสาวปภานัน แน่ประโคน บร.0730087/256154

 นายปริญญา สินสุพรรณ์ บร.0730112/256155

 นายปณัณวฒัน์ จริานุเศวต บร.0730113/256156

 นายปยิพงษ ์วเิศษธร บร.0730070/256157

 นางสาวปยิะวรรณ ทวนัเวช บร.0730088/256158

 นางสาวปยิาภรณ์ ขมรัมย์ บร.0730010/256159

 นายพงศธร ประสีระเตสัง บร.0730114/256160

 นางสาวพรทพิย์ แพนเเก้ว บร.0730011/256161

 นางสาวพรสุดา เสง่ียมศักด์ิ บร.0730126/256162

 นางสาวพชัราภรณ์ การัมย์ บร.0730012/256163

 นายพทันดร อภัยจติร์ บร.0730115/256164

 นางสาวพชิญา ปกัการะนัง บร.0730013/256165

 นางสาวพมิพช์นก เปริบรัมย์ บร.0730053/256166

 นางสาวพมิพพ์ร ล าเภาพนัธ์ บร.0730054/256167

 นางสาวพมิพพ์ร วชิัยรัมย์ บร.0730089/256168

 นางสาวเพญ็นภา นครชัย บร.0730090/256169

 นางสาวภัทรพร นาเหลากลาง บร.0730091/256170

 นายภูหลวง ธรรมสูตร บร.0730116/256171

 นางสาวมณีรัตน์ ค าเปล่ง บร.0730014/256172
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 นางสาวมนทยา พรมพไิสย บร.0730092/256173

 นางสาวยลดา โพธิสี์ดี บร.0730015/256174

 นายรณชัย นุรักรัมย์ บร.0730117/256175

 นางสาวรัชนีพร ค าหล้า บร.0730093/256176

 นางสาวรัฐนันท ์นรัฐกิจ บร.0730055/256177

 นางสาวรุ่งนภา ค าแก้วแจม่ บร.0730056/256178

 นายฤทธเิดช กันรัมย์ บร.0730032/256179

 นางสาววรรณดี พนูประโคน บร.0730094/256180

 นางสาววรรณศิลป ์สุรินทราบรูณ์ บร.0730057/256181

 นายวรวทิย์ หริรักษว์งศ์ บร.0730071/256182

 นายวรากร สินสุพรรณ บร.0730118/256183

 นายวสันต์ ศิริเทพ บร.0730072/256184

 นายวชัรพล จนัทค์รบ บร.0730119/256185

 นายวชัรพล ยอดผล บร.0730033/256186

 นายวนัชัย ม่านทอง บร.0730120/256187

 นางสาววชิุดา แก้วประทมุ บร.0730095/256188

 นายวทิรู สายกล่ิน บร.0730073/256189

 นางสาววภิาภรณ์ จนัทราช บร.0730058/256190

 นางสาววไิลลักษณ์ หลวงค าแวน่ บร.0730096/256191

 นายวฒิุกร อารมรัมย์ บร.0730074/256192

 นางสาวศิรประภา ตรวจมรรคา บร.0730097/256193

 นางสาวศิราวรรณ จากรัมย์ บร.0730059/256194

 นางสาวศิริกัลยา ปรึกไธสง บร.0730098/256195

 นางสาวศิรินทพิย์ ศรีไกรลด บร.0730099/256196

 นายสงกรานต์ ปรีชารัมย์ บร.0730037/256197

 นายสตาสศักด์ิ บ าเพญ็พงษ์ บร.0730121/256198

 นายสถาพร บตุรชาติ บร.0730075/256199

 นางสาวสาธยิา จ าปาจมู บร.0730100/2561100

 นางสาวสิตานันท ์ยอดรักษ์ บร.0730060/2561101

 นางสาวสุดารัตน์ เชิดกล่ิน บร.0730101/2561102

 นางสาวสุดารัตน์ สลับเพชร บร.0730017/2561103

 นางสาวสุนิษา มุยไธสง บร.0730018/2561104

 นางสาวสุปราณี บญุชัยยงค์ บร.0730019/2561105

 นางสาวสุพรรณษา มณีสุวรรณ์ บร.0730020/2561106

 นางสาวสุภัตตรา ขจดัโรคา บร.0730102/2561107

 นายสุรบถ เขียนภักดี บร.0730124/2561108
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 นายสุริยา อุ่นละวรรณ บร.0730034/2561109

 นางสาวสุวนันท ์ประเสริฐศรี บร.0730021/2561110

 นายสุวจิกัขณ์ บญุไชย บร.0730035/2561111

 นายเสกสรร โคตรสา บร.0730036/2561112

 นางสาวโสภิดา ความรัมย์ บร.0730022/2561113

 นางสาวหนึ่งฤทยั ศิลาไลย บร.0730023/2561114

 นางสาวหนูเพยีร ศรีจนัทร์โท บร.0730103/2561115

 นายอนุพงศ์ สนทนา บร.0730123/2561116

 นางสาวอภิญญา ยืนยิ่ง บร.0730104/2561117

 นางสาวอมรรัตน์ งานประโคน บร.0730125/2561118

 นางสาวอรทยั บญุเรืองเศษ บร.0730024/2561119

 นางสาวอรพรรณ ศรีงาม บร.0730025/2561120

 นางสาวอรอนงค์ ตรวจมรรคา บร.0730127/2561121

 นางสาวอริญญา ชาติครบรีุ บร.0730105/2561122

 นางสาวอลิสา กางรัมย์ บร.0730063/2561123

 นางสาวออมทรัพย์ จติพมิาย บร.0730026/2561124

 นางสาวอังคณา ขิมรัมย์ บร.0730027/2561125

 นางสาวอันธติา เชื้อฉุน บร.0730064/2561126

 นางสาวอารีรัตน์ ชุมพลวงศ์ บร.0730106/2561127

 นางสาวอินธอุร วรูิณพนัธ์ บร.0730028/2561128


