
สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมการท่องเทียวและการโรงแรม เกยีรตินิยมอนัดบั 1

4176 นางสาวพมิพก์นก ธาดาพทิกัษท์รพัย์

4177 นางสาววาสติา บุญเรือง

4178 นางสาวอโรชา อนิทรสวรรค์

สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมการท่องเทียวและการโรงแรม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

4179 นายกิติภพ ฤทธิคง

4180 นางสาวพลอยปภสั เรือนสวสัดิ

4181 นางสาวสุดา พนัธุร์ตัน์

4182 นางสาวศิริวภิา ไทยเจริญพร

4183 นายสุธิพงษ์ พวงสมบตัิ

4184 นางสาวอรวรรณ งามสนอง

4185 นางสาวธนิษฐา พฒันาวรกลุ

4186 นางสาวอรอนงค์ มาตยา

4187 นางสาวทอปดั ชพีขาํเปลยีน

4188 นางสาวกมลกานต์ ศรธีญัญกร

คณะบรหิารธุรกจิและอตุสาหกรรมบริการ

ปริญญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ

Page 297



สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมการท่องเทียวและการโรงแรม 

4189 นางสาวกตญัชลี จอนเทศ

4190 นางสาวกญัญารตัน์ พนัลลีา

4191 นางสาวกญัญารตัน์ อภุยัศรี

4192 นางสาวกาญจนก์มล พานพกิุล

4193 นางสาวขวญัจริา บญุเรือง

4194 นางสาวจติตมิา สหีมากสุก

4195 นางสาวจตุิพร คนรู ้

4196 นางสาวฉตัราภรณ์ อยู่คง

4197 นางสาวชนมนิ์ภา อาํมี

4198 นางสาวชษิณุชา พมิพแ์พง

4199 นายชมุพล แท่นมะณี

4200 นางสาวณหทยั คดิยงิ

4201 นางสาวณฏัฐนชิ แกว้มกุดา

4202 นางสาวณฐัณิชา รอดพลอย

4203 นายณฐัวตัร ศกัดามนิทร์

4204 นางสาวธฤตมน ศิริสวสัดิ

4205 นางสาวธญัญารตัน์ เอยีมโภคาประดษิฐ ์

4206 นายธีรชยั เดชพนัธุ์

4207 นางสาวปริชมณฑ์ จอมทอง

4208 นางสาวปวณีา ทวฒัน์
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4209 นายพงศยา อาภากุลศิริ

4210 นางสาวพณิตา ไพรเลศิ

4211 นางสาวพรวภิา พนัโน

4212 นางสาวพชัราภรณ์ ศรีกลนิ

4213 นางสาวพมิพช์นก จารุจนิดา

4214 นางสาวพมิพพ์ชิชา สงัขส์นิธ์

4215 นางสาวพมิพว์รยี ์ สุกใส

4216 นางสาวพริญาณ์ จนัทรล์มิ

4217 นางสาวรชัประภา รตันบุรี

4218 นางสาววรกานต์ เนนิคาํภา

4219 นางสาววรรณวศิา ทองนอก

4220 นางสาววารินทร์ พดุเทศ

4221 นางสาวศศิภา ภทัรประสงค์

4222 นางสาวศิริลกัษณ์ สายพรหม

4223 นายศุภโชค สาสูงเนิน

4224 นางสาวสาวติรี จนัทวารา

4225 นางสาวสริิกนัยา ปานดี

4226 นางสาวสุทธดา ศรศิลป์

4227 นางสาวสุรสัดาภรณ์ ยงิยงค์

4228 นางสาวสุวนนัท์ บวังาม

4229 นางสาวอรณิช ชมภู
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สาขาวิชาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรมและการคา้ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

4230 นางสาวสาวติรี ลมุพลวีงษ์

4231 นางสาวฉตัรชบา ทรงอาจ

4232 นางสาววนิดา ภธูร

4233 นางสาวนฐัทวรรณ หมอยาดี

4234 นายนพพร เอยีดสี

4235 นางสาวนาํเพชร สนิทวงศ ์ณ อยุธยา

4236 นางสาวแกว้ตา นพเกง

4237 นางสาวสุทธิดา เหมอืนท่าไม ้

สาขาวิชาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรมและการคา้ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

4238 นางสาวทวนินั อุดง

4239 นางสาวกนัตก์นิษฐ์ ชะอุ่มผา

4240 นางสาวศุจศิจี สมคาํ

4241 นางสาวอจัฉราวรรณ ตะนะคี

4242 นางสาวพชิญส์นีิ แสวงนิล

4243 นางสาวปรียาพร มะลซิอ้น

4244 นายววิรรธน์ ชูเลศิ

4245 นายอษัฎาวุธ ตนัสงิห์

4246 นายเจษฎา มาสี
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4247 นางสาวปิยะธิดา แขรตันะ

4248 นายเจตพล ติปยานนท์

4249 นางสาวคนธวลัย์ ทองนอ้ย

4250 นางสาวธญัพชิชา สตัยธ์รรม

สาขาวิชาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรมและการคา้ 

4251 นางสาวกนกวรรณ บางขา่

4252 นางสาวกมลพรรณ จนัทรม์ณี

4253 นางสาวกรรณฑลดิา แซ่จงึ

4254 นางสาวกรรณิกา อู่ทรพัยเ์จริญ

4255 นายกฤษฎา พรหมเศรณี

4256 นายกฤษณะ อู่เจริญ

4257 นางสาวกญัญาณฏัฐ ์ ปินเงนิ

4258 นางสาวกญัญาณฐั ยโีถหุ่น

4259 นางสาวกลัยาณี พูลศรี

4260 นางสาวกานดา บุญเพง็

4261 นางสาวกานตช์นิต กลนัคาํ

4262 นางสาวกุลธารินท์ โพธิระยา้

4263 นางสาวกุลสิรา ลดีอนงวิ

4264 นายเขม็ทศิ หนูคง

4265 นายคุณากร วุฒโิยธิน

Page 301



4266 นายจกัรพนัธ์ วงษสุ์วรรณ์

4267 นางสาวจติรานุช ศิริสาลโิภชน์

4268 นางสาวจฑุามาศ นอ้ยหาด

4269 นางสาวจฑุามาศ บญุยงัยนื

4270 นายฉตัรมงคล จนัทะวงษา

4271 นางสาวชนมน์ภสั ศรีโกศกัดิ

4272 นางสาวชนากานต์ รอดสุพรรณ

4273 นางสาวชนาธิป พมิพส์อน

4274 นางสาวชนาภา พลอยจนั

4275 นายชลธี สทิธิศรีจนัทร์

4276 นางสาวญาณินท์ พลทาจติร

4277 นายฐติิพนัธ์ พูลดอนไพร

4278 นางสาวฐติิรตัน์ โสภา

4279 นางสาวณฏัฐกานต์ ดามณี

4280 นายณฐัพล ทพิโอสถ

4281 นายณฐัภทัร ไชยศร

4282 นางสาวณฐัรุจา ปราณีชาติ

4283 นางสาวณิชกานต์ บุญโต

4284 นางสาวณุทยา ทองอนิทา้ว

4285 นางสาวดรุณี วงคก์นัทา

4286 นางสาวตรงศรม์ ประจง

4287 นางสาวทวนินัท์ ประชมุชน
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4288 นางสาวทนัยช์นก อนิทรา

4289 นายเทดิไทย เผ่าทหาร

4290 นางสาวธนวรรณ สุวรรณโณ

4291 นายธนชัชา สุขนุช

4292 นางสาวธนิดา แกว้วงสา

4293 นางสาวธมนวรรณ คุม้ทองคาํ

4294 นางสาวธมลวรรณ เจือสุวรรณ

4295 นางสาวธญัพร ดอนปตั

4296 นางสาวธิราภรณ์ สุขขสีาร

4297 นางสาวธีรรตัน์ กองทอง

4298 นางสาวนคนนัทนีิ โนนสงิห์

4299 นางสาวนภาพร พาละแพน

4300 นางสาวนริศรา บณัฑติย์

4301 นางสาวนฤมล สุขศรี

4302 นายนนัทพงศ์ โสภณ

4303 นางสาวนนัทวนั ลาดสลงุ

4304 นางสาวนศิารตัน์ ชยัมงคล

4305 นางสาวบุษยรตัน์ สสุีขภู่

4306 นางสาวบุษยา ปินตา

4307 นางสาวประภสัสร ฝ่ายฟุ้ ง

4308 นางสาวปาณสัม์ จนีปนั

4309 นางสาวพรชนิตว ์ พทิกัษส์วสัดิ
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4310 นางสาวพรทพิย์ นามดี

4311 นางสาวพรนิภา เขม็ทอง

4312 นางสาวพรพศิ วงษว์รีะธรรม

4313 นายพลเชษฐ์ กองโสภา

4314 นางสาวพชัราภรณ์ แกว้กญัญา

4315 นางสาวพชัราภรณ์ เนอืทอง

4316 นางสาวพชัราภรณ์ ลาโม ้

4317 นางสาวพชัรินทร์ วานิชย์

4318 นายพชิญะ บรรลอืวงศ์

4319 นายพรียุทธ์ แสวง

4320 นายภทัรพล ทองดี

4321 นางสาวภสัมา ศรีสุวรรณ

4322 นายภาณุเดช ปงัพูนทรพัย์

4323 นายภาณุพงศ์ มงคลชยัทรพัย์

4324 นายภาณุมาศ อ่อนชนื

4325 นายมงคล โลกนิมติร

4326 นางสาวมธุรส คาํวงศ์

4327 นางสาวมนิตรา ทองพุ่ม

4328 นายเมธสั มานะวริิยะกลุ

4329 นางสาวเมนุกา สงัขเ์พช็ร

4330 นายวรจกัษณ์ ปานนุ่น

4331 นางสาววราภรณ์ พรมนาค
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4332 นางสาววชัราภรณ์ สุวรรณ

4333 นางสาววภิาพร รอ้งครอง

4334 นางสาววริญิช์ จลุสุวรรณ

4335 นายววิรรธน์ ศิลป์พนัธ์

4336 นายวรีพงศ์ พมิพงษ์

4337 นางสาวศรวณีย์ จนัทรเสนา

4338 นางสาวศรญัญา เงางาม

4339 นางสาวศรินทพิย์ เครอืโสม

4340 นางสาวศศิภา ทองฉาย

4341 นางสาวศิรินทร สุกใส

4342 นางสาวศิรินาฎ ศรีนอ้ย

4343 นางสาวศิริรตัน์ ศิริบุญ

4344 นายศุภณฐั กวยเลศิ

4345 นายศุภณฐั โตสม

4346 นางสาวสวรรยา ชนืเรือง

4347 นางสาวสุกลัยา นาควาด

4348 นางสาวสุจติรา เครือชา้ง

4349 นางสาวสุชานนัท์ บญุนิยม

4350 นางสาวสุธาวลัย์ ขอดทอง

4351 นางสาวสุภาภรณ์ ผลเจริญ

4352 นางสาวสุภาภรณ์ มงคลสวสัดิ

4353 นางสาวเสาวลกัษณ์ ถนิทวี
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4354 นางสาวอรธิชา ชมุคง

4355 นางสาวอญัมณี ซา้ยจนัทกึ

4356 นางสาวอาภรณ์ แจง้มี

4357 นายอทิธิวตัร จรามร

4358 นายอนิทชั กองแกว้

4359 นายเอกธนดล โพธา

4360 นางสาวฮาวา จริฐติพิงศ์
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