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2321 นางสาวชาลนีิ นาคเจริญ

2322 นางสาวชลดิา จนัทรว์รีะเสถยีร

2323 นายเฉลมิเกยีรตณิรงค์ ทองประสม

สาขาวิชาการบริหารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2324 นางสาวดวงกมล แกว้ทพิย์

2325 นางสาวภทัรภร มว่งมณี

2326 นางสาวจรินนัท์ จนัริสา

2327 นางสาวปลนิดา ฉาํเฉือย

2328 นางสาวปิยฉตัร สทิธิกรวรวงศ์

2329 นางสาวศศิพมิพ์ ยะมา

2330 นางสาวสริตา เฟืองฟุ้ ง

2331 นางสาวศิริรตัน์ แซ่เติน

2332 นางสาวณฐักานต์ ชวนสวสัดิ

2333 นางสาวพชัริญา ดษิจงัหรดี

2334 นางสาวศรญัวดี ไกรวงศ์

คณะพฒันาธุรกจิและอตุสาหกรรม

ปริญญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ

Page 189



2335 นายศกัดสิทิธิ ศิริลพ

2336 นางสาวพมิพล์กัษณ์ ชุ่มวจิติร

2337 นางสาวชมพูนุท แสงปรชีา

2338 นางสาวแสงเดอืน ใสงาม

2339 นางสาวโกลญัญา อจันารศัมี

2340 นางสาวปิยฉตัร กวา้งทะเล

2341 นายธีรตัม ์ วโิมกขเ์จริญสุข

2342 นางสาวฐานิกา อนิทรอ์กัษร

สาขาวิชาการบริหารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร 

2343 นางสาวกนกวรรณ แป้นขนุทด

2344 นางสาวกรรณิการ์ เกดิแกว้

2345 นายกนัตพงศ์ ถาวรนิติ

2346 นางสาวจดิาภา ฤทธิจกัร

2347 นายต่อเพชรท์ แสงมณี

2348 นายทรงพล พฒันา

2349 นางสาวนวพร หริญัพรรณ

2350 นางสาวนฐัติยา คาํมก

2351 นางสาวภคัษศ์จี วงษศิ์ริ

2352 นางสาวมาริณี พุ่มสงวน

2353 นางสาวรชัฎาพร วงศไ์ชย
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2354 นายวรวุฒิ ทรงสมบูรณ์

2355 นายไวกูณฐ์ ชาวอ่างทอง

2356 นางสาวสริิลกัษณ์ ทารตัน์

2357 นางสาวสุฐนินัท์ ธญัญเจริญ

2358 วา่ทรีอ้ยตรีหรรษธร เจยีมจติต์

2359 นางสาวอภสิรา ชูเชดิ

2360 นายอาชวติ วริยิมาโน

2361 นายอาณกร แสงเรืองรอบ

2362 นางสาวอนิทุอร วรานนท์
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2363 นายจตรุภทัร พพิฒัวงศเ์จริญ

2364 นายชาตรี ธนาประเสรฐิกรณ์

2365 นางสาวพทัธวรรณ สุวรรณถาวร

2366 นางสาวปรางคช์นก บญุเกตุ

2367 นางสาวหนงึฤทยั เสาะดน้

2368 นางสาวอธิชา เกดิศิริ

2369 นางสาวกิตติยา สุขมี

2370 นายชญาธิติ สมแกว้

2371 นายสริภพ แซ่เบ๊

2372 นางสาวสุดารตัน์ แกว้เวยีงกนั

2373 นางสาวสุภสัสรา ศิริรตันพร

2374 นายภทัร รุจาคม

สาขาวิชาการพฒันาธุรกจิอตุสาหกรรมและทรพัยากรมนุษย ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2375 นายชยัวฒุิ อนุกูล

2376 นางสาววรีญา สงิหศิ์ริ

2377 นางสาวกชกร อ่อนนอ้ม

2378 นางสาวสุภาภรณ์ นุชทรวง

2379 นางสาวณิชกานต์ กมลเวคนิ
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2380 นางสาวณฐัณิชา พงศธ์รรศกลุ

2381 นางสาวฐติิกานต์ เทยีนชยัทศัน์

2382 นายภมูนิทร์ สุนทอง

2383 นางสาวเมธาวดี เชาวน์าํทพิย์

2384 นางสาวปวชิญา ประกอบเขาทอง

2385 นางสาวภทัรธ์ีนนัท์ พรบญุบานเยน็

2386 นายวรีากร ชาตชิาํนาญ

2387 นางสาวดวงกมล คูณขนุทด

2388 นางสาวอนิธิรา ประเสริฐสุข

สาขาวิชาการพฒันาธุรกจิอตุสาหกรรมและทรพัยากรมนุษย ์

2389 นางสาวกรกมล แตงชาติ

2390 นางสาวกวนิธิดา แดงโชติ

2391 นางสาวกวนิรตัน์ รชัตนารท

2392 นางสาวกญัชรส โรจนแสงชยั

2393 นางสาวกญัญช์สิา พชรินนัทว์ณิช

2394 นางสาวเกตุแกว้ สะอาดแกว้

2395 นายจริกฤต คาํจนัทร์

2396 นายจริโรจน์ บญุญะเลศิลกัษณ์

2397 นายเจนณรงค์ สุขสวา่ง

2398 นางสาวชนารดี ปนัศิริ
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2399 นายชวนิ อนินุพฒัน์

2400 นายณฐปณต สนัชมภู

2401 นางสาวณฏัฐนนัท์ ทรงครุฑ

2402 นายณฐัพงศ์ อาดมัอาลี

2403 นางสาวดลธพร ธิยานนัท์

2404 นายดุรงคร์ฐั ปรางนอ้ย

2405 นายทตัติ คงจนัทร์

2406 นางสาวธนทร บญุชนื

2407 นายธนวฒัน์ ทองทพิยสุ์คนธ์

2408 นางสาวธารารตัน์ อทุยัวรรณ

2409 นายนรวชิญ์ กาญจนพศิาล

2410 นายนนัทวฒัน์ คนหมนั

2411 นางสาวปทดิา รนืสุคนธ์

2412 นางสาวปราณปริยา ผดุงทรง

2413 นางสาวปาริชาติ เทพสงา่

2414 นายพงศธร พรอนงคโ์ยธิน

2415 นางสาวพลอยรวี มชัฉิมานนท์

2416 นางสาวพชัรส์ติา กนกสนิวรพนัธ์

2417 นายพชิ ุตม ์ ผณินทรารกัษ์

2418 นางสาวมนรดา เทยีมสมชาติ

2419 นายมโนชา รตันศิริพฤกษ์

2420 นางสาวมลัลญิา ทรพัยป์ระมลู

Page 194



2421 นางสาววรมาศ คดิฉลาด

2422 นางสาววรรณวลยั เเจง้ใจดี

2423 นายวรรธนยั สุทศัน ์ณ อยุธยา

2424 นางสาววริศรา ร่มแกว้

2425 นางสาวศิรินทรา สมนามทอง

2426 นางสาวสโรชา เครเวอรี

2427 นางสาวสุกญัญา สนาม

2428 นางสาวสุทธิดา กติตวิฒันศิลป์

2429 นายสุนิธิ ศรไชย

2430 นางสาวอมติา อมรนนัทประดษิ
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