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เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุทธิดา ธิศาเวช
นางสาวไพริน บุญเสน
นางสาวพัณณิตา เจ๊กจันทึก
นายมรุเดช สุภสร
นางสาวพัชนี สุวรรณพรม
นางสาวจุฑามาศ แก้วมงคล
นางสาวสุพัตรา บุญชม
นางสาวศิริรัตน์ แข็งแรง
นางสาวศิรภัสสร สายสมุทร
นางสาวเพชรไพลิน โชติช่วง
นางสาวจิระภา เสาตรง
นายธีรยุทธ ตามวัน
นางสาวสุพรรนี งามเมืองปักษ์
นางสาวฑิตฐิตา ยี่เข่ง
นางสาวณัฐริกา ทานะขันธ์
นางสาวปานแก้ว สายเนตร
นายสัตยา มะโนรัมณ์
นางสาวจิดาภา ก้อนทอง
นางสาวขวัญศิริ ลาดหนองขุ่น
นางสาวทิพปภา ศรีลาภา
นายกฤษดา สีลาทิพย์
นางสาวอิศราภรณ์ ชูเลิศ
นายบารมีน วงษ์เตียวตระกูล
นางสาวศิริวรรณ บุบผาถา
นางสาวรติมา พันงาม
นางสาวพิชญ์สุกานต์ญา โพธิค์ าร
นางสาวชุติมา กกฝ้าย
นางสาวอทิตยา ปัถะพี
นางสาวจุฑามาศ จุลทุม
นางสาวสุภาวิไล หลุมทอง
นางสาวธันย์ชนก นะรินรัมย์
นายธนพร สนุกพันธ์
นายสหรัฐ วงศ์สุวรรณ
นางสาวธัญญารัตน์ สีหานาม
นางสาวจินดา ปัดทาบาล
นางสาวเปรมิกา บัวไข
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นางสาวกาญจนา สุขแดง
นางสาวอาริสา โภคพันธ์
นางสาวพวงผกา ไทยกูล
นายธรรมรินทร์ คาฟู
นางสาวเนตรนภิส สายพฤกษ์
นางสาวนันทพร ศรีภักดี
นางสาววิชญ์ศรุตรา สว่างวงษ์
นางสาวเพ็ญนิภา วงค์หา
นางสาวคนัมพร สมขาว
นายพงศ์พัฒน์ ราศรี
นางสาวกนกอร โกตระกูล
นางสาวทิพย์วิภา สีหนันท์
นางสาวเมริษา กล้าหาญ
นางสาวกรรภิรมย์ มุสิกสาร
นางสาวกมลชนก จันทร์สว่าง
นายภูสิทธิ จาปามูล
นางสาวพรทิภา เลื่อมใส
นางจุฑารัตน์ เกิดสุวรรณ
นางสาวจุรีพร สรรพศรี
นางสาวณัฐพร ยาศรี
นายโชติพัฒน์ บุญหอม
นายธวัชชัย บุญนิล
นางสาวสุนัตรา จันทร์พวง
นางสาวปภัสสร ทะวงษา
นางสาวพัชรา กองทอง
นายพิสิทธิ์ หมั่นแสวง
นายณัฐวุฒิ กุลวงษ์
นางสาวอุไรวรรณ แสงนวล
นางสาวนภาพร มะณีวัน
นางสาวนิภาพร มิ่งสินธ์
นางสาวนิรชา อ่อนละออ
นางสาวจินตหรา ไชยชนะ
นายเกียรติศักดิ์ อินทรสอน
นางสาวนิภาพร จิตนอม
นางสาวทัศวรรณ จันทร์แรม
นางสาวธนัชชา สุภาพ
นายสุทธิพงศ์ พบขุนทด
นางสาวปานชนก พิมพ์พรมมา
นายสันติพงษ์ เดชสันเทียะ
นางสาวพิชญา พูนแสง
นางสาวสุพัตรา แก้วสุข
นายณัฐกิตติ์ วงษ์ตีบ
นางสาวอัญชนา ทองแก้ว
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อบ.0730316/2562
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อบ.0730448/2561
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อบ.0730271/2563
อบ.0730443/2561
อบ.0730167/2562

3.44
3.44
3.44
3.43
3.43
3.43
3.43
3.42
3.42
3.42
3.41
3.41
3.41
3.40
3.40
3.40
3.40
3.39
3.39
3.39
3.39
3.38
3.38
3.38
3.37
3.37
3.37
3.36
3.36
3.35
3.35
3.35
3.35
3.34
3.34
3.33
3.33
3.33
3.33
3.32
3.32
3.31
3.31

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

นายกรกฎ นามวงษ์
นางสาวอินทิรา ใจทน
นางสาวดวงฤดี หอมจันทร์
นางสาวภุมรินทร์ วงษ์พันเขตร
นางสาวอุไรพร วรรณสิม
นางสาวศิรินันท์ พันธ์คา
นางสาวสุธาทิพย์ จันทร์เขียว
นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสอาด
นายดนัย โคตรอ่อน
นางสาวรุจิราภรณ์ ไชยโคตร
นางสาวอัญชนา จันทร์นัน
นางสาวอรปรียา อุดมดี
นางสาวนิตติยากร อินทนาม
นายยงยุทธ สิงห์ครุฑ
นางสาวอุไรวรรณ ทาทอง
นางสาวภรณ์ภิรมย์ ดีมิตร
นางสาววรรษชล ศิริวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ อุทาวงค์
นางสาวเจนจิรา ธิสาเวช
นางสาวพรรธิภา สระแก้ว
นางสาวบุษยา ส่งเสริม

บริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 จานวน 100 ราย
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