
ล าดับ รหัส ช่ือ-สกุล เลขที่ค าร้อง คณะ

1   56130662  นางสาวสรัุสวดี   กันต์ษารักษ์ ล62 คณะการจดัการและการทอ่งเที่ยว

2   57431291  นางสาวซายริู   พลูสวสัดิ์ ล16 คณะการจดัการและการทอ่งเที่ยว

3   55330034  นายปัญยวฒัน์   พว่งแพ ล21 คณะเทคโนโลยีทางทะเล

4   54810057  นายนรเทพ   ศกัดิ์เพชร ล37 คณะภมิูสารสนเทศศาสตร์

5   56170018  นายธนพงษ์   เจริญสขุ ล38 คณะภมิูสารสนเทศศาสตร์

6   56020108  นางสาวอจัฉราวดี   บศุดี ล10 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

7   56020829  นางสาวศศิกานต์   โกมลรุจิ ล48 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

8   56020847  นางสาวมนสัยา   ชยัชนะ ล11 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

9   56020849  นางสาวสตรีรัตน์   มขุจัน่ ล36 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

10   56520337  นางสาวธัชรินทร์   อินทพงษ์ ล19 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

11   56520459  นางสาวชนิกา   กันทะวงศ์ ล1 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

12   55440513  นายนครินทร์   มีพร้อม ล77 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

13   56140080  นายอภสิิทธ์ิ   นาอุ่นเรือน ล34 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

14   56140283  นายพนัธุ์วิวรรธ   ผู้ เจริญ ล60 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

15   56140312  นายเจตณรงค์   สภุาพรูป ล33 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

16   56140370  นางสาวทพิาภทัร   อุ่นประเสริฐ ล50 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

17   56440593  นายสนัติภาพ   ทองน่ิม ล35 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

18   56440820  นายสวุิศิษฎ์   จรุงพฒันานนท์ ล47 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

19   56440841  นายอดุมศกัดิ์   สขุทรัพย์ ล31 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

20   56441322  นางสาวเมธิยา   ประเทอืง ล73 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

21   56441410  นายเกษมสินธ์   ธัญพฒัน์ธนกูล ล66 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

22   57440290  นางสาวกัญญา   สินสงวน ล24 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

23   57440402  นายธนวฒัน์   ศิริสนุทโรภาส ล43 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

24   57441621  นางสาววารินทร์   ที่รัก ล28 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

25   54090106  นายกฤตภาส   ทสิะเส ล17 คณะโลจิสติกส์

26   55090175  นายคงคา   สมปาน ล72 คณะโลจิสติกส์

27   55090176  นายวลัลภ   สีน า้ค า ล70 คณะโลจิสติกส์

28   55090203  นายฉัตรชยั   ลีชยักุล ล45 คณะโลจิสติกส์

29   55090205  นายณฐัพงษ์   สยุารัมย์ ล74 คณะโลจิสติกส์

30   55090211  นายศิริเกต ุ  กาญจนเกตุ ล71 คณะโลจิสติกส์

รายช่ือนสิิตเล่ือนรับปริญญาจากปีการศกึษา 2559 ไปเป็นปีการศกึษา 2560

โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 30-31 พ.ค. 2562
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31   55090317  นายธวชัชยั   บญุอ้อย ล75 คณะโลจิสติกส์

32   55090318  นายบรรญพนณ์   ศรีจนัทร์ ล52 คณะโลจิสติกส์

33   55090321  นายไพสิฐ   รักษ์ณรงค์ ล49 คณะโลจิสติกส์

34   55090329  นายอลงกรณ์   สงัคีรี ล25 คณะโลจิสติกส์

35   56090096  นางสาววิภวานี   เชิดชจูนัทร์ ล68 คณะโลจิสติกส์

36   57921203  นางสาววรวลญัช์   ธนพงษ์วรานนท์ ล3 คณะโลจิสติกส์

37   59000769  นายโชติฤทธ์ิ   สามสี ล79 คณะโลจิสติกส์(ศนูย์ฝึก)

38   59000775  นายวิทรูย์   รักวิชา ล80 คณะโลจิสติกส์(ศนูย์ฝึก)

39   50534093  นายจิรณฏัฐ์   เย็นสถิตย์ ล58 คณะวิทยาการสารสนเทศ

40   54030599  นายยทุธนา   ชาลี ล39 คณะวิทยาศาสตร์

41   56030534  นางสาวศภุสดุา   ก้องกังวาล ล57 คณะวิทยาศาสตร์

42   53100142  นายบญุสง่   วนัทาดา ล69 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

43   56100138  นายกฤต   ศภุนิตินนัทน์ ล54 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

44   56410354  นางสาวสธิุสา   เปลี่ยมกระโทก ล64 คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์

45   56410729  นางสาวเพ็ญนภา   ทพัเดิม ล65 คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์

46   57410456  นางสาวสภุาวดี   น้อมหนู ล22 คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์

47   54050485  นายธนาวีร์   วงศ์สิงห์งาม ล14 คณะวิศวกรรมศาสตร์

48   54550091  นางสาวกันภริมย์   แซ่จิว้ ล20 คณะวิศวกรรมศาสตร์

49   54550382  นายไวยวฒิุ   กลดัทอง ล59 คณะวิศวกรรมศาสตร์

50   55050650  นายวสนัต์   สขุประโคน ล51 คณะวิศวกรรมศาสตร์

51   56050491  นายชยัวฒัน์   ศรีทอง ล44 คณะวิศวกรรมศาสตร์

52   56050597  นายธรากร   สขุศรีนวล ล40 คณะวิศวกรรมศาสตร์

53   56050698  MR.SOPHEAK   KHENG ล63 คณะวิศวกรรมศาสตร์

54   58920679  นางสาวอรวรรณ   สขุวานนท์ ล13 คณะวิศวกรรมศาสตร์

55   55060310  นายกอบชยั   ปัน้งา ล23 คณะศิลปกรรมศาสตร์

56   54540076  นายพิสิษฐ์พร   กะการดี ล61 คณะศกึษาศาสตร์

57   55040078  นายอภวิฒัน์   มารมย์ ล56 คณะศกึษาศาสตร์

58   55040474  นางสาวอรุณี   พว่งพนัดี ล76 คณะศกึษาศาสตร์

59   55040570  นายศภุชยั   ไชยบตุร ล6 คณะศกึษาศาสตร์

60   56540056  นายเจนภพ   ดีเหลือ ล46 คณะศกึษาศาสตร์
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61   58920413  นางพจนีย์   กระยอม ล18 คณะศกึษาศาสตร์

62   58920488  นางสาวสนิุสา   คล้ายคลงึ ล27 คณะศกึษาศาสตร์

63   58920536  นางสาวองัคณา   ค้าสวุรรณ ล30 คณะศกึษาศาสตร์

64   58920903  นางสาววณิดานนัท์   ไตรปาน ล4 คณะศกึษาศาสตร์

65   58990014  นางสาวขวญัจิรา   กองสขุ ล9 คณะศกึษาศาสตร์

66   56570085  นางสาวทานรัตน์   จ่างโพธ์ิแจ้ง ล55 คณะสาธารณสขุศาสตร์

67   57930256  นางสาวศิริวรรณ   กองสขุ ล29 วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ

68   58930002  นางสาวอจัฉรา   อทุยักัฑรินทร์ ล12 วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ

69   58930152  นางนฤมล   จตทุอง ล26 วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ

70   58930169  นายจฑุาพงษ์   รัตนโชติ ล42 วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ

71   56110211  นายฮนัส์   โลห์ร ล78 วิทยาลยันานาชาติ

72   56110252  นายกุลภาณิน   แสงอทุยั ล32 วิทยาลยันานาชาติ

73   56110262  นางสาวณฐันนัท์   ตนัไล้ ล8 วิทยาลยันานาชาติ

74   56110583  นางสาวอภสิรา   นามแสง ล5 วิทยาลยันานาชาติ

75   56710332  นางสาวภญิญาพชัญ์   กนกพรไพบลูย์ ล41 วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์

76   57700048  นางสาววรารัตน์   เชษฐานนัท์ ล15 วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์

77   57710167  นางสาวธิดาศิลป์   ครุฑมณี ล53 วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์

78   57910290  นางสาวพชัรา   สิริวฒันเกตุ ล7 วิทยาลยัวิทยาการวิจยัและวิทยาการปัญญา


