
ปีการศกึษา/ภาค รหสัประจ าตวั ค าน าหนา้นาม ชือ่-นามสกลุ สงักดัคณะ

56/3 5301602768 นาง กนกวรรณ จนิตกววีฒัน ์                         นติศิาสตร์

56/2 5401604342 นางสาว กฤษณา ธนานันท ์                            นติศิาสตร์

56/2 5401440689 พันตํารวจโท กนัตพ์จน์ เสมยีนเพชร                  นติศิาสตร์

56/3 5401606768 นางสาว กิง่แกว้ ไหมสทีอง                          นติศิาสตร์

56/1 5001435758 นาย กติตบิรูณ์ ชาทองยศ                            นติศิาสตร์

56/1 5301615083 นาย เกรยีงไกร บญุโหล                              นติศิาสตร์

56/3 5501602121 รอ้ยเอก เกรยีงไกร สาระคณุ                         นติศิาสตร์

56/3 5401701106 นาง ไขแสง จันทรสมบรูณ์                            นติศิาสตร์

56/2 5401611552 นาย จักกฤษ คชชะ                                   นติศิาสตร์

56/3 5501602592 นาย จริเมธ มโนศรินุิกลู                           นติศิาสตร์

56/1 5401613657 นาย จริะเดช รักเวช                                นติศิาสตร์

56/3 5401032049 นาย ณรงคช์ยั เสรธีรรมานุวฒัน์                     นติศิาสตร์

56/3 5401700157 นาย ณัฐพงศ ์ไชยยนต ์                              นติศิาสตร์

56/2 5401615645 นางสาว ณัฐภัสรศ์ร เสรธีวชั                        นติศิาสตร์

56/2 5401612865 นาย ณัฐวฒัน์ บวัเทศ                               นติศิาสตร์

56/3 5401613251 นางสาว ดารกิา ศรสีวุรรณ์                          นติศิาสตร์

56/1 5401604037 นาย โดม ดษุฏคีงมงคล                               นติศิาสตร์

56/2 5401613293 นายดาบตํารวจ ธงชยั รักกสกิรณ์                     นติศิาสตร์

56/1 5401612675 นาย ธนดล หรัิญ                                    นติศิาสตร์

56/3 5601410326 นาย ธนัท ชายทวปี                                  นติศิาสตร์

56/2 5401618680 นาย นนทกานต ์ทีส่ําราญ                             นติศิาสตร์

56/1 5301606280 นาย นฤพล เสนยี ์                                  นติศิาสตร์

56/2 5201618815 นาย นติกิร ขนุทองสวสัดิ ์                         นติศิาสตร์

56/1 5401612873 นาย บญุเลศิ บวักนั                                นติศิาสตร์

56/3 5201421111 นาย ประดษิฐ ์ดลิกลาภ                              นติศิาสตร์

56/1 5201018909 นางสาว ปวณีา สวุรรณถาวร                           นติศิาสตร์

56/3 5401619027 นาย ปิยวชั อดุมวงษ์                               นติศิาสตร์

56/3 4901055741 นาย พลเทพ นันทสําเรงิ                              นติศิาสตร์

56/2 5401614267 นาย พันธกานต ์ชดิเอือ้                            นติศิาสตร์

56/3 5401606842 นาย เพชรโชตรัิตน ์หอมเดช                          นติศิาสตร์

56/1 5301604202 นาย ภานุพงศ ์อบุลกาญจน์                           นติศิาสตร์

56/1 5101061967 นาย ภาษิต ธรรมเจรญิ                               นติศิาสตร์

56/3 5501604135 นางสาว ภาสวรรณ พณิทอง                             นติศิาสตร์

56/2 5401710784 จา่สบิตํารวจ ภญิโญ วจิบ                           นติศิาสตร์

56/2 5401610653 นาย เมธชิยั ออ่นตา                                นติศิาสตร์

56/3 5501434467 นาย ยงยทุธ ์สรัิมย ์                              นติศิาสตร์

56/2 5301421243 พันตํารวจโท ยทุธศาสตร ์ลอืขจร                     นติศิาสตร์

56/3 5301079694 นาย รณชยั ไกรสทิธิ ์                              นติศิาสตร์

56/2 5401614010 นางสาว วไิล ขนุราชภักด ี                          นติศิาสตร์

56/3 4901104192 นางสาว ศริมิา ศรเีสรมิศร ี                        นติศิาสตร์

56/2 5401615074 นางสาว ศภุพชิญญ์า ขนัทองด ี                       นติศิาสตร์

56/3 5201615530 นาย ศภุฤกษ์ บวัสงา่                               นติศิาสตร์

56/1 5301613328 นาย สมเจตน์ หนูหมาด                               นติศิาสตร์

56/3 5401700611 พลตํารวจโท สมเดช ขาวขํา                            นติศิาสตร์

56/1 5301614433 นาย สอน คงชภีา                                    นติศิาสตร์

56/1 5401612667 นาย สําราญ ชมุชอบ                                  นติศิาสตร์

56/3 5201064366 นาย สทิธกิร ลิม่ศลิา                              นติศิาสตร์

56/3 5201015855 นาย สทิธพิงศ ์สาร ี                               นติศิาสตร์

56/3 5501418270 นาย สทิธศิกัดิ ์จันทพันธ ์                        นติศิาสตร์

รายชือ่บัณฑติทีย่ังไมไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนบัณฑติ

ใหดํ้าเนนิการขึน้ทะเบยีนบัณฑติ กอ่นการซอ้มใหญ ่(วนัที ่23 ก.พ.58) 

หากไมม่าด าเนนิการในชว่งเวลาดงักลา่วจะถกูตดัสทิธกิารเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร
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56/1 5201416012 นางสาว สกุลัยา ยาป้อม                             นติศิาสตร์

56/3 5401424774 นางสาว สดุารัตน์ วงศเ์ทพวาณชิย ์                  นติศิาสตร์

56/2 5101082138 นาย เสร ีสทุธโิยชน ์                              นติศิาสตร์

56/3 5601415473 นาย อตชิาต ิพลิา                                  นติศิาสตร์

56/3 5401617153 นาย อนรรฆชยั พวงทอง                               นติศิาสตร์

56/3 5401710313 นาย อทิธ ิชวนติย ์                                นติศิาสตร์

56/3 5002100807 นางสาว กรรณกิาร ์ประทมุครี ี                      บรหิารธรุกจิ

56/3 5402601347 นาย จักรพจน ์มัยรัตน ์                            บรหิารธรุกจิ

56/3 5402054513 นางสาว จันทกานต ์จันทยานนท ์                      บรหิารธรุกจิ

56/1 5202112669 นางสาว จริาภรณ์ เกตสุวสัดิ ์                      บรหิารธรุกจิ

56/1 5422701069 นางสาว ชนาภา พันธศุกัดิ ์                         บรหิารธรุกจิ

56/2 5112605463 นาย ชยัภัทร เรงิโพธิ ์                            บรหิารธรุกจิ

56/3 5402064538 นาย ชาครติ สายนาค                                 บรหิารธรุกจิ

56/3 5112605281 นาย ฐาปกรณ์ จันตะ๊สขุ                             บรหิารธรุกจิ

56/3 5401014773 นางสาว ณัฐณชิา เจรญิใหญ ่                         บรหิารธรุกจิ

56/2 5112600597 นาย ณัฐวฒัน์ ทปีกรสขุเกษม                         บรหิารธรุกจิ

56/1 4902113705 นาย ถริพล พชิยัศกัดิ ์                            บรหิารธรุกจิ

56/3 5412600339 นางสาว ธัญรัตน ์เอือ้กลูวราวตัร                   บรหิารธรุกจิ

56/2 5202421128 นาย นนทชยั พนติประชา                              บรหิารธรุกจิ

56/2 5102029286 นางสาว นพมาศ โคตรชาล ี                            บรหิารธรุกจิ

56/2 5312600322 นาย นวพล พันธุเ์รอืง                              บรหิารธรุกจิ

56/3 5502508244 นางสาว นวรัตน์ แดงแจ ้                            บรหิารธรุกจิ

56/2 5522600443 นางสาว เนตรดาว ตรสีอาด                            บรหิารธรุกจิ

56/3 5402601198 นางสาว เบญจมาศ บญุทะวงค ์                         บรหิารธรุกจิ

56/2 5012600846 นาย พรนับพัน เขยีนภักด ี                          บรหิารธรุกจิ

56/1 5202402748 วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิ พัชร ีจันทรมาศ                  บรหิารธรุกจิ

56/1 5102409868 นางสาว พมิพร พงษ์พานชิ                            บรหิารธรุกจิ

56/3 5102420535 นางสาว เพ็ญศร ีสวนจันทร ์                         บรหิารธรุกจิ

56/3 5502511107 นาย มณฑล ศกัดิแ์กว้                               บรหิารธรุกจิ

56/1 5312600231 นาย รนกร แสงประดบั                                บรหิารธรุกจิ

56/1 5402601073 นางสาว รัชนกีร เรทนู                              บรหิารธรุกจิ

56/3 5102009536 นางสาว รัตตกิาล ทองแกว้                           บรหิารธรุกจิ

56/2 5302514855 นางสาว ลดัดาวลัย ์สพัโส                           บรหิารธรุกจิ

56/1 5422700848 นาย วรวฒุ ิกติตนิรเศรษฐ ์                         บรหิารธรุกจิ

56/3 5002030699 นาย วริะศกัดิ ์รูปคม                              บรหิารธรุกจิ

56/1 5202601703 นาย วรีศลิป์ เอกภาพันธ ์                          บรหิารธรุกจิ

56/3 5402510274 นางสาว ศรวีลกัษณ์ อศัวชยัสวุกิรม                  บรหิารธรุกจิ

56/2 5402601446 นาย ศรัิฐ วทิยถาวรวงศ ์                           บรหิารธรุกจิ

56/3 5005000509 นาย สญัญา สวุรรณววิฒัน์                           บรหิารธรุกจิ

56/3 5302010763 นางสาว สพุพัตรา จันธมิา                           บรหิารธรุกจิ

56/3 4902040361 นางสาว สวุชิชา อโปกลุ                             บรหิารธรุกจิ

56/1 5102522082 นาย อนันชยั เศวตเมฆา                              บรหิารธรุกจิ

56/3 5322601393 นางสาว องัคณา ไตรวฒันะวานชิ                       บรหิารธรุกจิ

56/3 5306432401 จา่สบิเอกหญงิ กมลวรรณ มมีขุ                       มนุษยศาสตร์

56/1 5103700562 นาย กรธีา โพธสิขุ                                 มนุษยศาสตร์

56/1 5101073111 นาย กจิจา ใจคํา                                    มนุษยศาสตร์

56/2 5403403743 นาย ชยัธนันท ์สญัญะ                               มนุษยศาสตร์

56/1 5003516472 นาย ชาญวทิย ์บญุเกดิ                              มนุษยศาสตร์

56/1 5202027479 นาย ฐติ ินอ้ยอบุล                                 มนุษยศาสตร์
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56/2 5254004327 นาย ณัฐพันธ ์จันทรชมชืน่                          มนุษยศาสตร์

56/2 5503016585 นาย ธนะสทิธิ ์วรกจิปกรณ์                          มนุษยศาสตร์

56/3 5203017586 นาย ธัญญว์รี ์นมิติโสภณ                           มนุษยศาสตร์

56/3 4903019729 นางสาว นันทน์ภัส โชตชิยัชาญสทิธิ ์                มนุษยศาสตร์

56/3 5403601700 นาย นันทวรรษ จันทรส์วา่ง                          มนุษยศาสตร์

56/2 5403511016 นางสาว ปิยะดา จอมทพิย ์                           มนุษยศาสตร์

56/3 5201441077 นาย รัตตญัญ ูเปลีย่นพานชิ                         มนุษยศาสตร์

56/2 5103020912 นางสาว ลดัดาวลัย ์หอมเฮา้                         มนุษยศาสตร์

56/3 5102033312 นางสาว วนสิรา วงษ์คํา                              มนุษยศาสตร์

56/3 5002414588 นางสาว วนัฤด ีเสรสีนัตกิลุ                        มนุษยศาสตร์

56/1 4907007068 นาย เวธติ ศรภีธูร                                 มนุษยศาสตร์

56/3 5403518409 นาย ศภุธัช เทพหัสดนิ ณ อยธุยา                     มนุษยศาสตร์

56/3 5103408646 นางสาว สม้เปรีย้ว กติกิร                          มนุษยศาสตร์

56/3 5303511322 นางสาว หยาดฝน ธมุเกตอุนันต ์                      มนุษยศาสตร์

56/2 5503503053 นางสาว อนันญา มนีาวนั                             มนุษยศาสตร์

56/2 4905007730 นาย อฐัสวนิ พพัิฒนเลศิมงคล                        มนุษยศาสตร์

56/1 5503009432 นางสาว อมัภาพันธุ ์ปัทมะสงัข ์                    มนุษยศาสตร์

56/3 5506600112 นาง กนษิฐา เกศศรพีงษ์ศา                           รัฐศาสตร์

56/1 5306700369 นางสาว กมลทพิย ์เลขะชยัวรกลุ                      รัฐศาสตร์

56/3 5206700683 นางสาว กฤตพร อภญิญาวานชิยก์ลุ                     รัฐศาสตร์

56/3 5306511014 นาย กฤตภัทร ์วสิยัเพยีร                           รัฐศาสตร์

56/1 5306129932 นางสาว กฤตกิา มณีทัต                              รัฐศาสตร์

56/1 5104507750 นาย กติตกิร ยะภักด ี                              รัฐศาสตร์

56/1 5406600733 นาย กติตคิณุ ยมพกุ                                รัฐศาสตร์

56/3 5206600446 นาย กติตวิฒัน์ สมัพันธรัตน์                       รัฐศาสตร์

56/1 5006601081 นางสาว เกศเกา้ หรัิญชนะโชค                        รัฐศาสตร์

56/1 5106410730 นาย ไกรวฒุ ิบทนอก                                 รัฐศาสตร์

56/3 5306008896 สบิเอก ขวญั ดอีอ่น                                รัฐศาสตร์

56/1 5006143266 นางสาว ขวญัหทัย ไชยทอง                            รัฐศาสตร์

56/2 5306414474 นาย ครรสร ประสมบรูณ์                              รัฐศาสตร์

56/3 5506604254 นาย ครษิฐ ์เปรมประเสรฐิ                           รัฐศาสตร์

56/3 5306008615 นาย จตพุร สวุรรณแสวง                              รัฐศาสตร์

56/2 5306082099 นาย จักร ีทณิเกดิ                                 รัฐศาสตร์

56/3 5506603223 นางสาว จารุวรรณ ชา้งนอ้ย                          รัฐศาสตร์

56/3 5506410173 นาย จรีพันธุ ์เกีย้งเกา่                          รัฐศาสตร์

56/3 5506600161 นาย เจรญิ จนุพึง่พระเกยีรติ ์                     รัฐศาสตร์

56/2 5406089077 ฉัตรชยั ขอจันทรก์ลาง                             รัฐศาสตร์

56/2 5506514305 นาย เฉลมิ ภัคมาตร                                 รัฐศาสตร์

56/1 5206405259 นางสาว ชนกิานต ์เพชรประพันธ ์                     รัฐศาสตร์

56/2 5306701243 นาย ชชัชยั สบูพงษา                                รัฐศาสตร์

56/3 5506123305 นาย ชชัวาล รจินา                                  รัฐศาสตร์

56/1 5306602599 นาย ชชัวาลย ์หวา่งไม ้                            รัฐศาสตร์

56/1 5106436230 นาย ชาตร ีแซล่ ี                                  รัฐศาสตร์

56/3 5506701886 นาย ชนิกร ดํามณี                                   รัฐศาสตร์

56/3 5606506029 นาย ชนิกร ศรถีาวร                                 รัฐศาสตร์

56/3 5506112316 นาย ชพูงศ ์สขุะ                                   รัฐศาสตร์

56/2 5406601160 นาย ณัชชรัมภ ์ชาญวฒุกิลุ                          รัฐศาสตร์

56/1 5402104391 นางสาว ณัชชา รอ้ยศร ี                             รัฐศาสตร์

56/3 5106531428 นางสาว ณัฐพลฏัฐ ์คนิมิาน                          รัฐศาสตร์
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56/2 5306700476 นางสาว ณชิชาว ีบรุแีสง                            รัฐศาสตร์

56/3 5506442192 นางสาว ดวงกมล หนูแกว้                             รัฐศาสตร์

56/3 5406065150 นาย ตนัตกิร มงคลพันธต์นัต ิ                       รัฐศาสตร์

56/3 4906094901 นาย ถิน่นคร จันทรช์นะ                             รัฐศาสตร์

56/1 5306131730 นาย ทรงวฒุ ิกลา้สขุมุ                             รัฐศาสตร์

56/2 5506438489 นาย เทวญั จันหอม                                  รัฐศาสตร์

56/3 5106009946 ธนากร ราชาไชย                                    รัฐศาสตร์

56/1 4906175452 นางสาว นพมาศ เกดิพุม่                             รัฐศาสตร์

56/1 4906438520 นาย นรพัทธ ์กลา้ณรงค ์                            รัฐศาสตร์

56/3 4901040107 นาย นรนิทร ์อยูพ่ทัิกษ์                           รัฐศาสตร์

56/3 5406145432 นาย นฤนาท อยูส่บาย                                รัฐศาสตร์

56/1 5006543713 จา่สบิตํารวจหญงิ นลนิี อนิทรนุ์ช                  รัฐศาสตร์

56/1 5106544967 นาย นริุตต ์นัดธรี ์                              รัฐศาสตร์

56/2 5406602119 นางสาว บศุรนิทร ์บนุนาค                           รัฐศาสตร์

56/3 5506602605 นาย ประเทอืง รักความซือ่                          รัฐศาสตร์

56/1 5306434324 นาย ประพันธ ์ตนัหลา้                              รัฐศาสตร์

56/1 5206538232 นางสาว ประภัสสร ดลประสทิธิ ์                      รัฐศาสตร์

56/2 5206034554 นาย ปรญิญา กรอบประทมุมา                           รัฐศาสตร์

56/3 5406700814 นางสาว ปรณีา สนิธพ                                รัฐศาสตร์

56/3 5406600485 นาย ปรดี ีเมฆลอย                                  รัฐศาสตร์

56/2 5306600494 นาย ปวรศิร ์ราชบตุรรพพีงษ์                        รัฐศาสตร์

56/1 5006421720 นางสาว ไปรฎา ดรุานา                               รัฐศาสตร์

56/1 5106027799 นาย พงศกร ไวยภศูร ี                               รัฐศาสตร์

56/2 4906054400 นางสาว พนดิา ภญิศร ี                              รัฐศาสตร์

56/1 5206411620 นางสาว พรลภัส ตาบญุ                               รัฐศาสตร์

56/3 5506521912 นาง พัชราภรณ์ นยิม                                รัฐศาสตร์

56/2 5606058062 นาย พันธุเ์ทพ ถริะประพาฬพงศ ์                     รัฐศาสตร์

56/3 5101423316 นางสาว พมิพก์านต ์ขนุนุย้                         รัฐศาสตร์

56/1 5206504614 นางสาว พมิพช์นก ชัง่ทอง                           รัฐศาสตร์

56/3 5306601443 นาย ภาธรณ์ ศภุกฤตภากร                             รัฐศาสตร์

56/2 5506602795 นาย ภานุรักษ์ เป่ียมกลุวนชิ                       รัฐศาสตร์

56/3 5406007939 นาย ภธิัช ภษิูวกรณ์                               รัฐศาสตร์

56/2 5306600841 นาย ภเิษก อตุสาหพานชิ                             รัฐศาสตร์

56/1 5106500332 มหาหลาวทอง หลา้ชาญ                               รัฐศาสตร์

56/1 5206070533 นาย มะตอมซี ีบรีู                                 รัฐศาสตร์

56/2 5406602713 นาย มัฏฐภพ ชตุสิริยิานนท ์                        รัฐศาสตร์

56/3 5106003352 นาย มหุัมมัด มัน่ศรัทธา                           รัฐศาสตร์

56/1 5406161876 รอ้ยตํารวจตรี รัชพล กาญชนะ                        รัฐศาสตร์

56/2 5206404872 นาง รัตตญิา เดชเกดิ                               รัฐศาสตร์

56/1 4916406723 นาง รัตนาภรณ์ จติรชชูืน่                          รัฐศาสตร์

56/1 4901077281 นาย วรกร อนิวนั                                   รัฐศาสตร์

56/2 4903026963 นางสาว วรันธร ภัทรเกตอุนันต ์                     รัฐศาสตร์

56/2 5206600735 นางสาว วรัลชญาณ์ อนันตพ์ชิยัเดช                   รัฐศาสตร์

56/3 5406701671 นางสาว วลดา ดศิยนนท ์                             รัฐศาสตร์

56/2 5506086098 นาย วชัรนิทร ์วฒันบตุร                            รัฐศาสตร์

56/3 5206430810 นาย วฒันากรณ์ นันชยั                              รัฐศาสตร์

56/1 5206511775 วา่ทีร่อ้ยตรี วนัชยั เวชชศาสตร ์                  รัฐศาสตร์

56/2 5406428184 นาย วชิติ คํามภีา                                  รัฐศาสตร์

56/3 5304027062 นางสาว วชิติา ดวงทอง                              รัฐศาสตร์
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56/1 5006010283 นางสาว วริุณี พมิพส์นิธุ ์                        รัฐศาสตร์

56/1 5206436908 นางสาว วไิล พนูชยั                                รัฐศาสตร์

56/1 5306700377 นาย ววิฒัน ์มากอําไพ                               รัฐศาสตร์

56/2 5506113835 รอ้ยตํารวจตรี วศินุ ปานซา้ย                       รัฐศาสตร์

56/3 4916408158 นายดาบตํารวจ วรีะยทุธ รุง่เรอืง                   รัฐศาสตร์

56/2 5506603892 นาย วรีะวธุ ภูช่นะกจิ                             รัฐศาสตร์

56/2 5306121848 นางสาว วรีนิทร ์สารศร ี                           รัฐศาสตร์

56/1 5406135185 นาย ศภุากร เทพาวชัรนนท ์                          รัฐศาสตร์

56/1 5306147397 นางสาว สนม นาคประโคน                              รัฐศาสตร์

56/1 5606417631 นาย สมพล ทรัพยแ์สนพนู                             รัฐศาสตร์

56/2 5006530124 นาย สมภพ เชือ้สมัน                                รัฐศาสตร์

56/2 4906429032 สมโภชน ์แซเ่ห็น                                  รัฐศาสตร์

56/3 5406019629 สบิตํารวจโท สมรักษ์ จรงคห์นู                      รัฐศาสตร์

56/3 5106547275 นาย สรายธุ จันทรธ์าราม                            รัฐศาสตร์

56/2 5506603645 นางสาว สโรชาพัชร สมสกลุบญุรัตน์                   รัฐศาสตร์

56/1 5306600734 นาย สฤษฐพ์งษ์ ตรโีภคา                             รัฐศาสตร์

56/1 5006176415 สงัฆ ์จันทรว์นัชยั                               รัฐศาสตร์

56/2 5206413857 นาง สาธติา มัตนามะ                                รัฐศาสตร์

56/2 4916402607 นางสาว สายสนุยี ์ชาวแพรกนอ้ย                      รัฐศาสตร์

56/1 5206414517 พันจา่โท สทิธศิกัดิ ์แกว้โพนเพ็ก                  รัฐศาสตร์

56/3 5506411338 นาย สริชินม ์มุง้ทอง                              รัฐศาสตร์

56/3 5406414317 นาวาอากาศเอก สพุล ทองเหลา                         รัฐศาสตร์

56/2 5406601970 นาย สวุชิาญ ศลิาพันธ ์                            รัฐศาสตร์

56/3 4906176328 นางสาว อทติยา อปุระ                               รัฐศาสตร์

56/1 5306543579 นายดาบตํารวจ อนริุตร ์ทองประไพ                    รัฐศาสตร์

56/1 5506700318 นายดาบตํารวจ อนุชติ แสวงด ี                       รัฐศาสตร์

56/2 5506103794 นาย อนุวฒัน์ ชว่ยทอง                              รัฐศาสตร์

56/3 5306700286 นางสาว อนุสรา แซล่ี ้                             รัฐศาสตร์

56/2 5406005867 นาย อชัชา ปตอิารยกลุ                              รัฐศาสตร์

56/3 5306700609 นางสาว อษิยา เทพพทัิกษ์                           รัฐศาสตร์

56/2 5406700046 นาย เอกพล เมฆวชิยั                                รัฐศาสตร์

56/3 5451600927 นาย กณัธวตัร สงวนชือ่                             วศิวกรรมศาสตร์

56/2 5451002843 นาง เนตรนภา บดุดา                                 วศิวกรรมศาสตร์

56/2 5251600390 นาย พงศกร จันทรแ์ยม้                              วศิวกรรมศาสตร์

56/1 5151500013 นาย พนมกร พานทอง                                  วศิวกรรมศาสตร์

56/1 5251601042 นาย วรีะพล จงราช                                  วศิวกรรมศาสตร์

56/1 5151002978 นาย สพุรี ์โพธา                                   วศิวกรรมศาสตร์

56/3 5451003031 นาย เสนอ วงษ์เจรญิ                                วศิวกรรมศาสตร์

56/1 5355700039 นาย จักร เดโมครัด                                 ศลิปกรรมศาสตร์

56/2 5355600015 นาย ปิยะ ไชยเดช                                   ศลิปกรรมศาสตร์

56/1 5255600479 นาย พรีะพงษ์ ไวยดารา                              ศลิปกรรมศาสตร์

56/3 5404037722 นาย ปรัชญาดษุฎ ีโพธสิาวงั                         ศกึษาศาสตร์

56/1 5204020597 นางสาว มณฑาทพิย ์สมเขาใหญ ่                       ศกึษาศาสตร์

56/2 5004800081 นาง วานดิา แก็สเลอร ์                             ศกึษาศาสตร์

56/2 5104007389 นาย วรัิตน ์อุน่ศริ ิ                             ศกึษาศาสตร์

56/1 5353010258 นาย BRANG AUNG                                    สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5453000217 นาย CHEN XU                                       สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/2 5353500472 นาย DUNSTAN FORGET                                สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/3 5453020827 นาย JACK SAYCE                                    สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ
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56/2 5453500265 นาย KAIYUAN SHI                                   สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353510075 นาง KHINETHITHI WIN                               สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/3 5453000951 นาย Longjun Liu                                   สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353000838 นางสาว Mengxi Yi                                  สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353020745 นางสาว NANSEINBWAR KHI                            สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353010241 นาย ROBERT JAISER                                 สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5453021106 นาย Seyed Shahabedin Raeisi Oskouei               สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5453000209 นางสาว VANDA NOGRADY                              สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353510117 นาย Zeyu Xu                                       สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/3 5453020355 นาย กรตระกลู ประชากลู                             สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5453000787 นาย จอรด ีเมยา ดอมนีเกซ                           สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5153500177 นาย จอหน์ องวาบา                                  สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/2 5353510034 นาย จาเรดิ มารแ์ชล ฮอลล ์                         สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5453030123 นางสาว จิง้ถงิ หวงั                               สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/2 5353500209 นาย จียุ๋ย่ หยาง                                  สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/3 5353530073 นางสาว จือ่อิง๋ เจา้                              สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353010076 นางสาว ฉลติตา สอนคําด ี                            สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5453020942 นางสาว ชญานนิ รัตนพราหมณ์                         สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/2 5453000456 นาย ชมพล ปิตาภรณ์สกลุ                             สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5453030040 นาย ชงิเหยยีน เฉนิ                                สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5453530049 นางสาว ซนิ อิน่                                   สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/2 5453000886 นางสาว ธณัฐฌา แกว้คําด ี                           สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5453000423 นาย ธนะพงศ ์เดชสกลุ                               สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353020679 นาย ธรีะ เดน่มณีดวง                               สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353020521 นาย โธมัส อเล็กซานเดอร ์เอเมอรี ่                 สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353520041 นางสาว ประภาภมู ิเอีย่มสม                         สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5453030016 นาย ปอ-เทา ช ู                                    สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353520124 นาย ปิยะณัฐ โดแนลด ์แบรดลีย่ ์                    สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/2 5353500316 นาย ไป๋จาง จ ู                                    สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353000267 นางสาว พัณณติา มยรุา                              สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5453000860 นาย พชิยั ลิม้ประเสรฐิ                            สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/2 5253500606 นางสาว พมิพล์ภัส ศรสีขุโข                         สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/3 5453030172 นาย ไพศาล ทรงดํารงทัศน์                            สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/2 5453020371 นางสาว ภัณฑริา เดีย่ววไิล                         สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353500019 นางสาว ภญิญลกัษณ์ กรีตอิมรพัฒน์                   สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/2 5353000663 นางสาว แมซี ่มุย่ลา่ บานดา                        สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353530222 นางสาว ยา่ หวงั                                   สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353500100 นางสาว วรศิรา เนยีนขาว                            สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5253500010 นาย เวย่เฟิง เวย่                                 สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353020174 นางสาว ศภุรัตน ์นามด ี                            สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353500084 นางสาว แสงเดอืน พานโข                             สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/2 5453000944 นางสาว หยง จ ู                                    สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5453030057 นางสาว เหยยีนหย ูห ู                              สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/2 5353500068 นางสาว ออยงุทงุกาลกั บทัเดลเกอร ์                 สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/2 5453020983 นางสาว อกัษรสานส ์บญุเพ็ชร                        สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353500225 นาย อามัด มสุตาฟา มฮูมัมัด แอลซาด ี               สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/1 5353500183 นาย เอ็มด ีมาชมุ ฮาวเลเดอร ์                      สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

56/3 5353510042 นางสาว โอยนู เอเดน บอทดเีกอ                       สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

ขอ้มลู วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2558 เวลา 18.00 น.
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