
ล าดับ รหัส ชือ่ สกุล คณะ
1 55110592 นางสาว สริิมา องัครุธ วิทยาลัยนานาชาติ

2 55440242 นางสาว มณัฑกิา สขุขา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

3 55110433 นางสาว จฑุามาศ เสาสงู วิทยาลัยนานาชาติ

4 55090382 นางสาว ช่อผกา เสลา คณะโลจสิติกส์

5 54040425 นาย ธนศิษฏ์ เกษมสขุ คณะศึกษาศาสตร์

6 57440169 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญกอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

7 55130468 นางสาว สมุณฑา จ าเนียรสวัสดิ์ คณะการจดัการและการท่องเที่ยว

8 55130098 นางสาว พิมผกา สนุทร คณะการจดัการและการท่องเที่ยว

9 55020694 นาย พลกฤต พาณิชอภิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

10 54040674 นางสาว นัฏฐริาพร ปั้นพึ่งบุญ คณะศึกษาศาสตร์

11 54040431 นาย สภัุทรชัย ค่ าสรุิยา คณะศึกษาศาสตร์

12 55021116 นางสาว ปาริชาติ เนียมรอด คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

13 55021104 นางสาว ชุติมา ลีลาทรัพยม์ั่นคง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

14 55021106 นางสาว ณัฏฐนิช พยอมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

15 55021120 นางสาว เพชรดา ปัญญาพรวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

16 55021105 นางสาว ฐติิกานต์ บัวจนัทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

17 57440081 นางสาว กฤติกา เอี่ยมสอาด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

18 55020670 นางสาว ภาวินี สยูะนันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

19 56430126 นางสาว จรีัฐติกลุ วงค์ค าจนัทร์ คณะการจดัการและการท่องเที่ยว

20 56440215 นางสาว จรียพ์ร พักตร์ผ่อง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

21 55920415 นางสาว ชลิดา ศรีสร้อย คณะศึกษาศาสตร์

22 54050697 นางสาว ศศิตา มะละปะทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์

23 54030631 นางสาว นัยนา ประศรีพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์

24 56920268 นางสาว ลลัลดา ชมโฉม คณะโลจสิติกส์

25 55700015 นาย ทศพงศ์ หิรัญบูรณะ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

26 55441017 นางสาว นันท์นภัส เสถียรธนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

27 55520325 นาย กติติเทพ เยน็แพง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

28 53430757 นางสาว วนัสนันท์ อนิทรมณีฉาย คณะการจดัการและการท่องเที่ยว

29 55570091 นางสาว วรินวรรณ ทับขัน คณะสาธารณสขุศาสตร์

30 55690001 นางสาว กชกร ซื่อจงภักดิ์ คณะโลจสิติกส์

31 57440148 นางสาว วริณรัตน์ สงิขรณ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

32 56910501 นางสาว สพุัตรา แกว้วงษา คณะวิทยาศาสตร์

33 56440579 นาย ศาสตร์ศิลป์ รุง่เรือง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

34 55440421 นาย กติติณัฐ์ โฆษะปัญญาธรรม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

35 57921113 นาย พงศ์สรณ์ บวรสขุวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์

36 55021052 นางสาว พิรานันท์ ทวีท านุสนิ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

37 56550245 นาย จกักริช บุญเหลือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

38 55440758 นางสาว ชนัญธิดา ประจบจนัทร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

39 57920553 นางสาว วีณา จนิดาศรี คณะศึกษาศาสตร์

40 55810147 นางสาว รุง่รัตน์ ทองสกลุ คณะศิลปกรรมศาสตร์

41 54810257 นางสาว จารุณี คงกลุ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

42 55440847 นาย พยงุศักดิ์ องัคะนิจ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

43 57990201 นางสาว พรรณนิภา สขุคี้ คณะศึกษาศาสตร์

44 55140049 นาย กนัตธีร์ กศุิริ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

45 55440865 นาย ภคพงศ์ เพชรชัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

46 56740017 นางสาว ผาณิต กรีติบ ารุงพงศ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
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47 54921228 นาย วิเชียร อุ่นเรือน คณะพยาบาลศาสตร์

48 53050646 นาย วีระวัฒน์ แยม้จนัทรามาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

49 55410495 นาย จริโชติ อภิรังสมินัต์ คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์

50 55021288 นางสาว ปณิดา ด าริห์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

51 55030320 นาย วัฒนา สงิหฬสาย คณะวิทยาศาสตร์

52 55440801 นาย ธเนศ นามวงษ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

53 56430013 นางสาว จรินันท์ อดุธา คณะการจดัการและการท่องเที่ยว

54 55160121 นาย ณัฐพล ปีหมอก คณะวิทยาการสารสนเทศ

55 56990076 นางสาว กญัญานันท์ หินแกว้ คณะศึกษาศาสตร์

56 56690157 นาย สรุิยา สขุแสวง คณะโลจสิติกส์

57 55130505 นางสาว วรรณธิดา ประดับกลู คณะการจดัการและการท่องเที่ยว

58 55050520 นางสาว ศิราภรณ์ บุญยรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

59 57760025 นาย สราวุฒิ โลหากาศ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

60 57920788 นางสาว วัจนพร ค าเจริญ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

61 55440706 นางสาว องัคณา เยาวรัตน์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

62 55030347 นาย กติติศักดิ์ รุจริานุกลู คณะวิทยาศาสตร์

63 56710240 นางสาว สมสกลุ กิ่งวงษา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

64 57990039 นางสาว กมลานันท์ บุญกล้า คณะศึกษาศาสตร์

65 57710080 นางสาว พิมพ์ชนก ทองฉาย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

66 54920377 นาย สรุสทิธิ์ จ าเนียรศรี คณะโลจสิติกส์

67 55021264 นางสาว จาฬญา ออ่นน้อม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

68 55020618 นางสาว วิภาดา รุจริะกลุ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

69 55060154 นางสาว สจัจพร เกษตรสนิธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

70 56410715 นางสาว ณัฎฐนิช จนัทร์นวล คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์

71 54040544 นาย ภานุพงษ์ ไข่นาค คณะศึกษาศาสตร์

72 55690377 นาย กฤษฏ์ แกว้มรกฏ คณะโลจสิติกส์

73 54040839 นาย กติติวุฒฑ์ วุฒิชาติ คณะศึกษาศาสตร์

74 55440510 นาย ธีรชัย ณรังษี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

75 55030757 นางสาว มณีพร พรหมสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์

76 57930049 นางสาว ธวัลรัตน์ กจิพิบูลย์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกจิ

77 53810159 นาง วัฒนา โอทาตะวงษ์ คณะศึกษาศาสตร์

78 58000971 นาย ปัณณวิชญ์ ภู่แกว้ คณะโลจสิติกส์

79 55690076 นาย ธนกร ธนชัมพูนทกลู คณะโลจสิติกส์

80 52921172 นางสาว กรฎา สขุุม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

81 56920420 นางสาว ปริศนา สเีงิน คณะศึกษาศาสตร์

82 55021281 นางสาว ธวัลกร อาจสาลี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

83 55030088 นางสาว มนัสวี สรรเสริญ คณะวิทยาศาสตร์

84 55160145 นาย ศุภศิษฎ์ ออ่นศรี คณะวิทยาการสารสนเทศ

85 55670001 นาย กอ้งพิภพ รอบคอบ คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์

86 55440513 นาย นครินทร์ มพีร้อม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

87 55520159 นาย จตุพล พ่วงสกลุสขุ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

88 55410640 นางสาว นุชรีย์ ชาญประโคน คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์

89 56920167 นางสาว พรทิพย์ จนัทร์ขาว คณะวิทยาศาสตร์

90 58000932 นาย กชศักดิ์ กลิ่นหอม คณะโลจสิติกส์

91 58000929 นาย ปริญญา เกา้วงษ์วาน คณะโลจสิติกส์

92 58001014 นาย จรีวัฒน์ อยู่รอง คณะโลจสิติกส์

93 58001016 นาย ชนะเพชร อยู่บรรยงค์ คณะโลจสิติกส์

94 58001030 นาย ภุชงค์ ตรีรัตนพงศ์ คณะโลจสิติกส์



95 58001037 นาย ศุภวิชญ์ อู๋ทรัพย์ คณะโลจสิติกส์

96 58001008 นาย กนัตภณ อาจศิลา คณะโลจสิติกส์

97 58001013 นาย จริวัฒน์ ผอนนอก คณะโลจสิติกส์

98 58001021 นาย ธนทัต ด าริคุณาธร คณะโลจสิติกส์

99 58001004 นาย นิติกร อดุสาย คณะโลจสิติกส์

100 58001027 นาย พณปิติ อมราภรณ์กลุ คณะโลจสิติกส์

101 58001031 นาย ภูมทิรัพย์ ศิริค าหอม คณะโลจสิติกส์

102 58001038 นาย สถาพร นุ่มพญา คณะโลจสิติกส์

103 54410380 นาย ณัฐพันธุ์ จนัทร์สงิห์ คณะวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์


