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๑ นางสาว อาภากร นาหนองขาม 62920004 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๒ นางสาว บุษยา  ตรีธนปัญญา 62920007 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๓ นางสาว เบญจมาศ วินา 62920008 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๔ นางสาว นฤมล อินทร์บุญ 62920024 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๕ นางสาว อรวัสสา ระหว่างบ้าน 62920037 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๖ นางสาว พจนี วัชรชัยทโลสถ 62920038 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๗ นางสาว วรรณพร  วจะสุวรรณ 62920039 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๘ นาย ศิวกร เปาวนา 62920040 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๙ นาย ภิเษก ขาวเหมือนเดือน 62920088 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

๑๐ นาง นงค์ราม ชูเชิด 62920094 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๑๑ นางสาว นางสาวกัญยา แสนเมืองมา 62920095 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๑๒ นางสาว ธนัญพร  ดวงช่ืน 62920096 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๑๓ นางสาว มนสิชา อุดมรัตนทรัพย์ 62920097 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๑๔ นางสาว ประกายกาญจน์ วิระราช 62920149 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๑๕ Mr. Somsanouk Nonpasith 62920152 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๑๖ นางสาว กฤติมา ประวัติเจริญ 62920153 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๑๗ นางสาว ศศิกาญจน์ ธีระนาวิน 62920155 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๑๘ นางสาว อัญชิษฐา กรรณิการ์ 62920157 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๑๙ นาย ธนดล เช้ือสงฆ์ 62920158 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๒๐ Miss Chanphet Inchai 62920159 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๒๑ Miss Samoudthon sisanonh 62920160 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๒๒ Miss Thipkesone phetsopha 62920161 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๒๓ นางสาว พุธิตา มากเจริญ 62920166 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๒๔ นาง จิราภรณ์ กิจเกียรต์ิ 62920167 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๒๕ นาย นิธิศ พัชนพิมพ์พิสุทธ์ิ 62920169 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๒๖ นางสาว พิชาวีร์ เจริญศรี 62920170 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๒๗ นาย ปรัชญ์ ศรีสุรักษ์ 62920171 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๒๘ นาย สุภชัย ชมภูสาร 62920174 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๒๙ นางสาว ปพิชญา สัครพันธ์ 62920176 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๓๐ นางสาว กัญจนวรรณ  ผักพืชหวาน คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๓๑ นางสาว ป่ินสวรรค์  นิงสานนท์ คณะการจัดการและการท่องเท่ียว
๓๒ นางสาว ลลิสา ก่อปฐมกุล 61920064 คณะพยาบาลศาสตร์
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๓๓ นางสาว สราญรัตน์ ส่งข่าว 62910009 คณะพยาบาลศาสตร์
๓๔ นางสาว นุชพร ดุมใหม่ 62910062 คณะพยาบาลศาสตร์
๓๕ นาง สุภาพร สุวรรณก้อน 62910137 คณะพยาบาลศาสตร์
๓๖ นาง กัญญ์ภรณ์. เหล็กด า 62910137 คณะพยาบาลศาสตร์
๓๗ นาง สุภาพรรณ วรผล 62920257 คณะพยาบาลศาสตร์
๓๘ นางสาว ทิวา ศรีสัณ 62920259 คณะพยาบาลศาสตร์
๓๙ นาย หฤษฎ์ เซ่ียงหว็อง 62920260 คณะพยาบาลศาสตร์
๔๐ นางสาว จินตหรา ดงตะใน 62920295 คณะพยาบาลศาสตร์
๔๑ นางสาว ศิรินทิพย์ นิมิตรภูวดล 62920312 คณะพยาบาลศาสตร์
๔๒ นาย ศตวรรษ  มูลสอน  62920346 คณะพยาบาลศาสตร์
๔๓ นาย พูลศักด์ิ  แข่งขัน 62920045 คณะพยาบาลศาสตร์
๔๔ นางสาว ปรีชญา เจริญเศรษฐกุล 61920240 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔๕ นาย ศิริวุฒิ  วรรณทอง 62810011 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔๖ นางสาว ปาริกา วิรัญจะ 62920011 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔๗ นางสาว Sarocha  Ardharn 62920013 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔๘ นางสาว ณัฐพร  แสนทวีสุข 62920014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔๙ นาย วัชรินทร์  นระทัด 62920017 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕๐ นางสาว กชกร  ศรีเกษม 62920098 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕๑ นางสาว อังศุมาลิน ทับม่วง 62920100 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕๒ นางสาว สุภนิดา รัตนสูตร์ 62920180 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕๓ นางสาว กัลย์กมล ถือทอง 62920181 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕๔ นาย รพีพัฒน์ หงษ์ไทย 62920182 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕๕ Mr. YU HAN 62920185 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕๖ Mr. LIANGJUN ZHAO 62920186 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕๗ นาย ยศวัฒน์ ศรีกระจ่าง 62920187 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕๘ นางสาว นฤมล ภมรมาศ์ 62920190 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕๙ นางสาว ณรินี ชัยภูมิ 62920333 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖๐ นาง นลินรัตน์ อ่ าช้าง 62920335 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖๑ นาย ไวทิน  จิตม่ัน 62920336 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖๒ MISS MEILING XIE 62920337 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖๓ นาย สรศักด์ิ เภตรา 61920196 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๖๔ นางสาว ปริณดา วโรภาสรุ่งเรือง 62920018 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
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๖๕ นาย สิทธินนท์  เกียรติธนาวรดา 61920195 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๖๖ นางสาว ณปภัช มูฮ าหมัดอารี 61920222 คณะโลจิสติกส์
๖๗ นางสาว ณัฏธิตา นันทกิจ 61920224 คณะโลจิสติกส์
๖๘ นางสาว บุลาภรณ์  บุญด้วง 61920226 คณะโลจิสติกส์
๖๙ นางสาว ปดิวรัดา มีแสง 61920227 คณะโลจิสติกส์
๗๐ นาย ภูวนารถ พร้อมมูล 61920228 คณะโลจิสติกส์
๗๑ นางสาว วิภาพรรณ สุ่มใจยา 61920232 คณะโลจิสติกส์
๗๒ นาย ศรายุทธ นามศรี 61920233 คณะโลจิสติกส์
๗๓ นางสาว แวววัน นฤมล 62910016 คณะโลจิสติกส์
๗๔ Mr. SOUBAN OUDONEMEXAY 62910172 คณะโลจิสติกส์
๗๕ นางสาว เฌอร์รฎา คุ้มถนอม 62920061 คณะโลจิสติกส์
๗๖ นางสาว สุดารัตน์ รงค์ทอง 62920063 คณะโลจิสติกส์
๗๗ นาย อานนท์ หนองปิงค า 62920064 คณะโลจิสติกส์
๗๘ นางสาว Yanling Qin 62920131 คณะโลจิสติกส์
๗๙ นางสาว จิราลักษณ์ สิงหาสาร 62920132 คณะโลจิสติกส์
๘๐ นางสาว ณัฐณิชา อาราอิ 62920133 คณะโลจิสติกส์
๘๑ นางสาว ศรัณยา สมใจ 62920137 คณะโลจิสติกส์
๘๒ นาย สุทัศน์ เจริญมงคลกิจ 62920139 คณะโลจิสติกส์
๘๓ นางสาว สุภิษา ศิลสัตย์ 62920140 คณะโลจิสติกส์
๘๔ นางสาว จุฑามาศ ทองทวี 62920275 คณะโลจิสติกส์
๘๕ นาย ฉัตรชัย ใจทิยา 62920276 คณะโลจิสติกส์
๘๖ นาย ชยุต ทับเท่ียง 62920277 คณะโลจิสติกส์
๘๗ นางสาว ชรินรัตน์ แซ่จิว 62920278 คณะโลจิสติกส์
๘๘ นางสาว ธัญญารัตน์ ทาบทอง 62920280 คณะโลจิสติกส์
๘๙ นางสาว นวพร บุญรอด 62920282 คณะโลจิสติกส์
๙๐ นางสาว เนติมา ท าทอง 62920284 คณะโลจิสติกส์
๙๑ นาย ปิยะพันธ์ เช้ือเมืองพาน 62920285 คณะโลจิสติกส์
๙๒ นางสาว ศริสา บุญโชคเจริญศรี 62920291 คณะโลจิสติกส์
๙๓ นาง รัชนี โฆษิตานนท์ 62920288 คณะโลจิสติกส์
๙๔ นาย อัฐฉัตร  วงษ์เพชร 62920293 คณะโลจิสติกส์
๙๕ นาย ตรีทเศศ ก่ิงสุวรรณวงศ์ 62920297 คณะโลจิสติกส์
๙๖ นางสาว นพรัตน์ ราชจินดา 62920299 คณะโลจิสติกส์
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๙๗ นางสาว ปัญจรัศม์ แพทย์โท 62920300 คณะโลจิสติกส์
๙๘ นาย รวีโรจน์ ป้องทรัพย์ 62920302 คณะโลจิสติกส์
๙๙ นางสาว พัสนี ส ารวย 62920310 คณะโลจิสติกส์

๑๐๐ นางสาว สุกัญญา  บุญยงค์ 62910059 คณะวิทยาศาสตร์
๑๐๑ นางสาว โชติรส แก้วกัลยา 62910141 คณะวิทยาศาสตร์
๑๐๒ นาย ณัฐดนัย ไชยลังกา 62910233 คณะวิทยาศาสตร์
๑๐๓ นาย พิษณุ พลกายนุวัตร 62810084 คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐๔ นางสาว ณัชชา แก้วโบราณ 62910165 คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐๕ นางสาว กมลชนก นาคสุวรรณ์ 62910167 คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐๖ นาย พชรพล งามเสมอ 62910168 คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐๗ นางสาว ไอลดา จันทร์แจ่มดารา 62910169 คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐๘ นาย ศิริศักด์ิ จันบุดสี 62920067 คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐๙ นาย บัณฑิต พรมศร 62920271 คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๑๐ นาย วิทวัส ขุนไกร 62920272 คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๑๑ นาย คณิศร ศรีทาพักตร์ 62920273 คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๑๒ นาย ไพฑูรย์ ทองดี 60810019 คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๑๓ Mr. ZHANG CHAO 62810023 คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๑๔ Mr. LIU XIAODONG 62810038 คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๑๕ Mrs. QIN JUNHUI 62810041 คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๑๖ Mrs. ZHANG YUHUA 62810050 คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๑๗ นางสาว ปารีณา อ านวยพร 62920104 คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๑๘ นาย กช สาทรสวัสด์ิ 62920192 คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๑๙ นาย อรรถสิทธ์ิ สุวรรณมณี 61910119 คณะศึกษาศาสตร์
๑๒๐ นางสาว ณิชารีย์ ศรีกระจ่างศุ 61920243 คณะศึกษาศาสตร์
๑๒๑ นางสาว นภัสชล ค ามี 61920245 คณะศึกษาศาสตร์
๑๒๒ นางสาว อเนชา รัตนธรรมทอง 61920246 คณะศึกษาศาสตร์
๑๒๓ นางสาว วันวิสา ดอกสันเทียะ 62910052 คณะศึกษาศาสตร์
๑๒๔ นางสาว ชนิตา สุจริตธัญตระกูล 62910194 คณะศึกษาศาสตร์
๑๒๕ นางสาว อรทัย ฝ่ายนา 62920084 คณะศึกษาศาสตร์
๑๒๖ พระ พระเทพรัตน์ ถ้ ามณี 62920123 คณะศึกษาศาสตร์
๑๒๗ นางสาว พรปวีณ์ ศรีสุข 62920212 คณะศึกษาศาสตร์
๑๒๘ นางสาว วาทินี ป่าจันทร์ 62920214 คณะศึกษาศาสตร์
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๑๒๙ นางสาว จณิชญา ศิริปุณย์ 62920238 คณะศึกษาศาสตร์
๑๓๐ นางสาว วรรณวิภา หรูสกุล 62920240 คณะศึกษาศาสตร์
๑๓๑ นางสาว อารีรัตน์ งามประยูร 62920241 คณะศึกษาศาสตร์
๑๓๒ นาย กิตติทัต แสงส่ง 62920316 คณะศึกษาศาสตร์
๑๓๓ นางสาว ดุสิตา เมฆพิทักษ์กุล 62920317 คณะศึกษาศาสตร์
๑๓๔ นางสาว มณีรัตน์ เจีญศรี 62920359 คณะศึกษาศาสตร์
๑๓๕ นางสาว โสภิตตา  แสนวา 60920270 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๓๖ นางสาว เบญจมาศ วงศ์สาลี 62810098 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๓๗ นางสาว ปิยาทิพย์ วัฒนสุนทร 62910140 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๓๘ นางสาว วรรณวนัช สนดา 62920051 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๓๙ นางสาว สุภาพร เหลียวสูง 62920052 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๔๐ นาย จรัญ  มาลาศรี 62920059 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๔๑ นางสาว วิภาวี แป้นทอง 62920060 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๔๒ นาย ยืนยง เพียรสวัสด์ิ 62920263 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๔๓ นางสาว พรรณธิดา  พงษ์พิทักษ์ 62920266 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๔๔ นางสาว พัชรภรณ์ ถาวรสิน 62920267 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๔๕ นางสาว ลลิตา หลอดแก้ว 62920268 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๔๖ นางสาว โศภิดา บุญมี 62920269 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๔๗ นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร 62920309 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๔๘ นาย เอกราช  มีแก้ว 62920311 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๔๙ นางสาว ภิษณี วิจันทึก 63810003 คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๕๐ นางสาว มาริสา แก้วสุวรรณ 60810066 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๑๕๑ นาย นฤนาท กาญจนคลอด 60810067 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๑๕๒ นางสาว CHANMEARDEY CHIV 62810057 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๑๕๓ นางสาว นิตยา สุริยะพันธ์ 62810059 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๑๕๔ นาง ลัดดาวัล ฟองค์ 62810061 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๑๕๕ นาง สุมนา  มะลิหอม 62810087 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๑๕๖ นางสาว ธนัชชา ชิดชม 61710030 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๑๕๗ นาย  พิชญ์ กีรติวุฒิพงศ์ 61710022 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


